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tazminat ve yabancı dil ikramiyeleri ile 
sair ikramiyeler hakkındaki hükümlerin 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan'in öde
neği hakkındaki Başkanlık tezkereleri, okuna
rak onandı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiye-
sinde mevcut kömür tozlarının amele menafii 
umumiyesine olarak furuhtuna dair olan 114 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kındaki Kanun teklifi, talebi üzerine, geri ve
rildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stad
yum sahasına katılan arazi hakkındaki soru
suna, içişleri Bakanı, cevap verdi. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'm, Ardahan'
da bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair olan sorusu, ilgili Bakan 
oturumda hazır bulunmadığından, gelecek haf
taya bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci 'nin, 
Mustafa Muğlalı'nm, kaç güa. mevkuf kaldığı
na, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişinin 
sıhhat raporuna dayanılarak serbest bırakıldı
ğına ve Mustafa Muğlalı'mn ikinci bir muaye
neye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine, 

Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, Hu
kuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının 
ihtiyaçlarımıza daha uygun bir şekilde yeniden 
tedvininin düşünülüp düşünülmediğine dair olan 

sorularına, Adalet Bakam cevap verdi. 
İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, İl

ler Bankasının durumu hakkındaki sorusu ile,. 
Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, polis ve 

jandarma kuvvetlerinin motorlu vasıtalarla teç
hizi, jandarma karakol komutanlarının bilgile
rinin artırılması, terfie hak kazanan polis me
murlarının durumu ve Muamele sınıfında bulu
nan memurların üniformalı kısımla' birleştiril
mesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan so
rusunu, içişleri Bakanı cevapladı. 

Urfa Milletvekili Necdet Açanal'ın, Süne ha
şeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edil
mediğine dair olan sorusu, ilgili Bakan oturum
da hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen mü
essese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Vergi
sinin tahsil edilip edilmediği hakkındaki soru
suna, Maliye Bakanı cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol'un, C..H. P. 
Hükümetlerinin .Anayasanın 81 nci maddesini 
ihlâl ettikleri hakkındaki beyanatın mahiyetine 
dair" olan sorusunu, Ulaştırma Bakanı cevapladı. 

Radyoloji, Badyum ve Elektirikle Tedavi ve 
diğer Fizyoterapi Müesseseleri hakkındaki 3153 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-
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nının bulunduğu Birleşimde görüşülmek üzere, 
bir hafta sonraya bırakıldı. 

BingöL Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel 'in, Gedjkli Erbaş Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair olan Kanun teklifi, bir daha 
tetkik edilmek üzere komisyona geri verildi. 

5. II . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top-

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Baş^d^ekili 51 30:.:.. Kâtip 

Balıkesir,Milletvekili .^tlştanbul Milletvekili 
8. Yırcalı F.TekeU 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

Sorular 

SeyhanLMilletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çıka
rılan zahireye ait tahkikat dosyaları hakkında 

yapılan muamele .neticesine dair olan sözlü soru 
önergesi, Adalet, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/202). 

2. 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve 

üç arkadaşının, Kan gütme sebebiyle işlenen 
adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkındaki 3236 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun teklifi 
(2/164) (Adalet Komisyonuna); 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAK 

Tezkere 
2. — Afyon Karaİıisar Milletvekili Kemal 

özçoban'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/147) (Anayasa ve Adalet »Komisyonlarından. 
kurulan Karma Komisyona). 

»-©-<< 

B Î E Î N O Î OTURUM 
Açılma saati: 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

mmm< 

BAŞKAN ~- Çoğunluğumuz vardır, Oturumu açıyorum. 

3. — GEÇİCÎ KOMİSYON KURULUŞU 

1. -— Manisa Milletvekillerinden Nazif Kör ez 
ve Semi Ergin'in Demirci Kasabası yangın yerle
rindeki arsaların tevhit, ifraz ve tevzii hakkında
ki Kanun teklifinin görüşülmesi için Geçici bir 
Komisyon kurulmasına dair önergem. 

BAŞKAN — Demirci yangın yeri hakkında 
Kanun teklifinde bulunan arkadaşların Geçici 
bir Komisyon teşkili hakkında önergeleri vardır, 
okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Demirci yangın yerindeki arsaların tevhit, 

ifraz ve tevzii hakkındaki Kanun tasarısının 
Yüksek Başkanlığınıza sunmuş bulunuyoruz. 

Tasarımız Yüksek Başkanlıkça İçişleri, Ma
liye, Bayındırlık, Adalet ve Bütçe Komisyonla
rına havale edilmiş bulunmaktadır. 

400 küsur hanenin yanmasından mütevellit 
Demircili vatandaşlarımız bu kış mevsimini çok 
müşkül şerait altında geçirmektedir. Yeni kış 
mevsimine kadar vatandaşların -arsalarına sahip 
olarak evlerini yaptırabilmeleri için önümüzdeki 
yapı mevsiminden faydalanmaları icabetmekte-
dir. Halbuki, Kanun tasarımızın yukarda yazılı 
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komisyonlardan birer^birer geçmesi halinde va
tandaşlarımız zamanMybı neticesi önümüzdeki 
, ^ mevsimine de tîyjMimtişkül sarkarla girmesi 
ihtimal karşısındayız. .<& 

Bu sebeplerle, Kantin tasarımızın yukarda 
yazılı komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle 
geçici bir komisyonun teşkili ile bu komisyonca 
görüşülmesi hususunun Yüksek Kamutaya arzı
nı arz ve teklif ederiz. 

•mmm MefveİöIi 

mmkmm 
M&afea Mlîe^eMli 

Semi Ergin 

BAŞKAN -*~ Teklifi arzetmiş bulunuyoruz. 
Geçici Komisyon teşkilini kabul buyuranlar lüt
fen işaret buyursunlar... (Büt§e Komisyonu ha
riç sesleri). 

Bütçe Komisyonu hariç olmak üzere dört ko-
misyondan seçilecek üyelerden müteşekkil bir ge
çici komisyonun kurulmasını kabul buyuranlar lüt
fen işaret buyursunlar (Anlaşılmadı sesleri). 

önerge okutulmuştur, kabul etmiyenler... işa
ret buyursunlar... Kabul edilmiştir efendim. Ge
çici Komisyon vazifesini ikmalden sonra teklif 
Bütçe Komisyonuna havale olunacaktır, 

SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Vrfa Milletvekili Necdet AçanaVın^ Sü
ne haşâaresi ile mücadele için ne gibi tedbirler 

*M%tiBîğiMa "Oe İyu^usjista bir plân tatbik 4düip 
edümediğme dair T&fitn Bakmlığmdan sözlü 
$0Wsu (6/Î94) 

^ Ş K A N ~^ Urla Milletvekili Necdet Açânal 
arkadaşımız buradâfetr mi?'(fBurada sesleri). 

Tarım Bakanı arkadaşımız burada bulunma
dıklarından dolayı bu sözlü soruyu gelecek Bir
leşime bırakıyorum. 

2. -— Kars Milletvekili Sim Atalay'ın, resmî 
ilânlar hakkında tatbik edilen muh^ebuhM-
susta verilen paralara dair Başbakanlıklar söz
lü sorusu (6/200) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sırrı A-talay 
arkadaşımız burada mi efendim? (Hasta sesleri) 

Soru sahibi arkadaşımız bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Oelir 
Vergisinin 1951 yılında memurlara tatbik edil-
miyeceğı, Ankara memurlarına verilen rnesken 
ta&mihalfîyle yüksek rakımlı yerterde oturan me-
Mürlârtfverümekie olan mahrukat bedeli hakkın
daki'söylentilere ve TürMye Cumhuriyeti 'Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu 'maddesinin (B) fık
rasınıntatbik suretine dâir Başbakanlıktan olan 
s6rüsuna Maliye Bakanı Hasan Polatkanhn söz
lü cevabı (6/2ÖÎ) 

Süyük Millet Meelisi Yüksek ©aşkanüğiüa 
29,1.1951 

1, -T* Tekaüden;. müstahdem olanların kami

len ; diğer memurlar arasından da yüzde otuz, 
bir tasfiye yapılaaağı, 

2. — 1951 senesinde memurlar için tatbik 
edilecek olan Gelir Vergisi ile Ankara'da mes
ken bedeli ve yüksek rakımlı yerlerde verilmek
te olan mahrukat bedellerinin 1951 senesinde 
verılmiyeceği, 

3. — Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasının sureti tatbikiyesi hakkında Hü* 
kümetin karar ve mütalâası nedir? 

Bu üç maddede zikredilen şayia ve söylen
tiler memurları haklı olarak yeis ve telâşa dü
ştürdüğünü vâki olan müracaatlarından öğren
miş bulunuyorum. 

Başbakan tarafından sorularımın şifahen 
eev^tpflmıdırgteftk'bu kötü propagandaların tahtı 
teşirindo*bulunanmeıntTrto.rın tenvir buyurulma-
sını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınmdır. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Seyhan Milletvekili Sayın Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın sorularına Başbakanlık 
adına, cevap arzediyorum. 

Sinaiı Tekelioğlu arkadaşımız Devlet hizme
tinde emekli olarak kullanılmakta olanların ka
milen, diğer memurların ise yü^de otuz nispetin
de bir tasfiyeye tâbi tutulup tutulmıyacağmı sor
maktadırlar. 

Hükümet böyle bir tasfiyeyi düşünmemiştir. 
Tasfiye yerine Devlet hizmetlerinin rasyöhalizas-
yonu ve bu arada Teşkilât Kanunlarının bir re
vizyona tâbi tutulîtfası bahis mevzu'olabilir. Fa-
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kât, şuittoktayı ifade etmek isteriz ki; memurla
rımız hakkında alınacak kararların, rasyonel esas
lara istinat ettirilmesi ve müktesep hak ve du
rumları sarsmaması için birden bire tatbik edilme 
yetine tedriç usulüne göre zamana bağlanmasını 
tercih etmekteyiz. 

Cevap 2 : Ewelc6 basına vermiş olduğumuz 
bir beyanatta da ifade ettiğimiz gibi, gelir sis
temlerinde mühim ve esaslı değişiklikler yapılma
sı, daha ziyade o memleketin malî durumunun ön
ceden hesabi müşkül olan ihtimallerini karşılıya-
• bilecek inkişaf ve istikrar zamanlarına raslatıl-
mak icabeder. 

Bizde Gelir Vergisinin tatbikatı, bütçeye 400 
milyon lirayı mütecaviz varidat temin eden ka
zanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
yardım vergilerinin kaldırılması suretiyle başla
mıştır ve bağlıyacaktır. Bu derece mühim bir de-
ğişiklik yapılırken çok esaslı tahminlere ve hesap
lara istinat olunduğuna dair hâsıl olacak tered
dütleri haklı gösterecek sebepler de vardır. Bu 
yüzden hizmet erbabı hakkında Gelir Vergisinin 
bir yıl tatbik olunmaması bir ihtiyat tedbiri olarak 
düşünülmüş, gelir bütçesi de bu esasa göre ha
zırlanmıştı. Hükümetimizin Büyük Millet Meclisi
nin huzuruna böyle bir teklifle çıkmasının sebebi 
şudur: Bir taraftan vergi adaletinin temininde bir 
eksiklik mütalâa olunabilecek bir hale bir yıl için 
katlanmak, diğer "taraftan Devlet gelirlerinde za
ruri olan emniyetin az veya çok zedelenmesini 
göze. almak gibi mahsurları kabili münakaşa olan 
iki şıktan birini tercih etmek meselesi karşısında
yız. Paide ve mahzurları ile mevzuun bizzat Büyük 
Millet Meclisinee mütalâa edilmesinde Hüküme
timiz büyük bir isabet görmüştür. 

1951 yılı Bütçesi B. M. M. ne tevdi olunmuş 
ve Bütçe Komisyonunda tetkikler ikmal edilmek 
üzere bulunmaktadır. Bu suretle mevzu, yüksek 
heyMinze intikal etmiştir. Bütçe Komisyonu ra
portörleri meseleyi incelemişler ve bâzı imkân
lar da derpiş etmişlerdir. Mevzuun Gelir Bütçe-. 
skıân tetkiki sırasında Bütçe Komisyonunda in
celeneceği tabiîdir. 

Hükümetiniz Gelir Vergisinin memurlara da 
tatbik edilmesine taraftardır ve tatbik imkân
larını da araştırmaktadır. Bulunacak bu imkân
ların takdiri yüksek heyetinize ait olacak, vere
ceğiniz karar en isabetli yolu çizmiş olacaktır. 

Ankara'da bulunan memurların mesken taz
minatına ge'ince: Bu tazminatın bidayette ka-
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bulüne saik olan durum hepnizce nmlûiadur. 
Vaktiyle &z nüfuslu küçük bir şehir olan şAttka-
ra, Hükümet merkeai solur olmaz birdenbire bü
yük bir nüfus artışı ile karşılaşmış, yeni 'kuru
lan daireler, müesseseler, teşekküller ve kurum
lar geniş bir memur kütlesini toplamıştır. İn
şaat bu nüfus artışını takip edememiş, mesken 
kiraları, o tarihte Türkiye'nin hiçbir yeri ile 
mukayese imkân vermiyecek rakamlara yüksel
miş, bu suretle Ankara ile diğer şehirlerimiz 
arasında kiralar bakımından hakikaten »farklı 
bir durum hâsıl olmuştur. îşte bu farklı vazi
yeti karşılamak için Ankara'ya mahsus olmak 
üzere bir zam ihdas olunmuştur. 

Bugün ise, mesken kiraları bakımından An
kara ile diğer şehirlerimiz arasında hemen ke
men bir fark kalmamış gibidir. Bu vaziyet kar
şısında; zammın ya bütün yurda teşmili ıteya 
Ankara 'dan da kaldırılması artık bir zarufet 
haline gelmiştir. Zira diğer şehirlefîmizde otu
ran memurlar da', haklı olarak, kendilerine böy
le bir zam yapılmasını istemektedirler. 

Bütçe durumu ise böyle bir teşmile müte
hammil olmadığı için zammın Ankara'dan da 
kaldırılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Yüksek rakımlı yerlerde oturan memurlara 
verilmekte olan yakacak zammının kaldırılaca
ğına dair olan şayialar ise doğru değildir. Bu 
zammın gerektirdiği ödenekler de sunmuş .oldu
ğumuz bütçe tasarısına ithal edilmiştir. 

Üçüncü sualin de sayın arkadaşımız Emekli 
Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının 
sureti tatbiki hakkında Hükümetin karar ve mü
talâasını sormaktadır. 

Bu suale karşı cevabımız, kanunun verdiği 
salâhiyet dâhilinde muamele yapılmakta olâu-
ğu şeklinde olacaktır. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şaysn 
arkadaşlar, bu suali soralı aşağı yukarı 3 ay olu
yor. Fakat Adana'ya seyahatim doîayisiyİe or
tadan kaldır^mış olan bu sorumu tekrar canlan
dırarak huzurunuza getirmiş bulunuyorsan. Her 
yerde memurları Hükümet aleyhine teşvik et
mek için ortaya atilmış olan bu kötü propagan
dayı millet kürsüsünden ve Hükümet ağzından 
bütün memlekete duyurmak maksadiyle bu suali 
getirmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, memleketimizde 5 ilci kol ve bel
ki daha başka kollar kemali cür 'et ve *#saTfl#tle 

— 33 — 



B'.: 39 5 .2 . 
vazifelerini ifa etmektedirler. Fakat yalnız bu
nun kargısında tam ye sağlam bir mefkureye sa
hip olan Türk Milleti demir polat gibi dikilmek
tedir. ' 

Arkadaşlar, memur demek Türk Milletinin 
kendi evlâtları demektir. Biz pek âlâ biliyoruz 
ki; Osmanlı împeratorluğu zamanında 15 bini 
bulan memur mevcudu bugün 300 bini geçmiş 
bulunuyor. Fakat bu husustaki kabahat doğru
dan doğruya tek partinin memur zihniyetiyle 
memleketi idare etme sevdasından başka birşey 
değildir. Hepimiz biliyoruz ki o zaman iki dere
celi seçim vardı. Bu iki dereceli seçimde memur 
müntehibi sanilerin adedini çoğaltmak için muh
tarlara, köy bekçilerine varıneıya kadar hepsi
ni memur addetmek icabediyordu. Fakat bunun 
yanı başında da Devletçilik sistemi kurulmuştu. 
Şimdi, bundan evvelki idarenin Türk milletinin 
kendi evlâdı olan memurları yeni idareye dev
rettikten sonra yeni idareye düşen vazife, evvel
emirde ç^aracağı memurlara yer bulmak ve on
dan sonra yavaş yavaş bunları vazifelerinden 
uzaklaştırmak suretiyle memur sayısını azalt-

' maktır. Bunun için yapılacak ilk iş, Devletin 
başında belâ olan İktisadi Devlet Teşekkülleri-
nin, Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, 
Devlet Havayolları, Sümerbank ve buna benzer 
birçok müesseseler Devlete âzami mikyasta za
rar vermektedirler. Geçenlerde Ulaştırma Baka
nı, huzuru âlinizde verdiği izahatta, idaresinde 
bulunan teşekküllerin 172 milyon lira zarar ver
diğini söylemişti. Bundan başka Sümerbank'da 
yüz milyonlarca zarar hâsıl olduğu gibi keza 
çimento fabrikası da zarar etmektedir. Artık 
bunlar üzerinde İsrar etmek, bunları,, Devlet ke
sesinden ayakta tutmak hiçbir zaman doğru de
ğildir. Sonra bu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memurlarına senede iki defa temettü ve sair 
namı altında ikramiye vermekte olması diğer 
memurlarla arasında ikilik yaratmakta ve* diğer 
Devlet memurlarının haklarına tecavüz olunmak
tadır. 

Arkadaşlar bizde iki fcsım memur vardır. 
Birisi maaşlı diğeri ücretli. Ücretliler de iki 
kısımdır, birisi barem dahili diğeri barem harici. 
Bu suretle dün mektepten çıkmış olan bir gen
ce 700 lira ücret verilirken 40 senedir Devlet 
hizmetlerinde olan bir arkadaşımız 200 lira maaş 
alıyor. İşte bunları tevzin etmek Hükümetin en 
büyük vazifesinden biridir. 
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Hükümetin en büyük vazifesi memurlara 

seyyanen muamele etmek, her Bakanağın ken
dine mahsus teşkilât kanununda kendi memur
larını kayırarak diğerlerini mağdur ettiklerini 
görmekteyiz. Bu Bakanlığın ismini söylemeye 
lüzum yoktur. Onun için devletin yapacağı ilk 
iş, bu memurlar arasında müsavat temin etmek
tir. 

Emeklilik meselesine gelince: Arkadaşlar 
bizde emeklilik iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı 
60 - 65 yaşını dolduran insanlar, diğeri askerlik
te ve polislikte ve nahiye müdürlüğünde muay
yen yaşa kadar; fakat tekaütlük müddetini dol
durmamış olanlardan tekaüde sevkedilenler 
vardır. Bunların yanında 22 yaşında olup da 
tekaüde sevkedilmiş olan vatandaşlar vardır. 
Bunlara katiyen bir hak vermiyoruz. Buna* mi
sal olmak üzere bir maddeyi huzurunuzda ar-
zetmeden geçemiyeceğim. 

İstiklâl Harbinde Halife ordusunda hizmet 
etmiş olan bir mülâzım ihanetinden dolayı tard-
edilmiş oriun diğer bir arkadaşı gelmiş İstiklâl 
Harbine iiştirak etmiş, mücadele etmiş, yüzbaşı 
olmuş ve tekaüde sevkedilmiştir. Fakat ahlâk
sızlığı, bilgisizliği dolayısiyle değil, her hangi 
bir sebeple. 

Şimdi evvelâ ihanet etmiş olan insanı bir 
af kanunu ile affettik. Buraya geldi, vazife gör
dü muvazzafan müstahdemdir. Çünkü ordudan 
tardedilmiştir. Diğeri ise tekaüden müstahdem
dir. Ordudan tardedilen, nispeti askeriyesi, ke
silen muvazzafan müstahdem olduğu için 150 
liraya kadar maaşı artıyor ve onun üzerinden 
600 lira ile tekaüt ediliyor, öbürüsü dört, beş 
yerinden yaralı olan ve birçok kahramanlık 
yapmış olan yüzbaşı 30 lira maaşla tekaüt edil
miştir. 

işte Hükümete sormak istediğim sualim bu
dur. Bunların miktarı, Türkiye'de vazife ba
şında ancak 25 - 30 kişidir. Bunları tekaüttür 
diye haklarında bu şekilde muamele yapmak 
haksızlık olur. Vatana ihanet etmiş bir insan 
karşısında bunlara bu şekilde muamele yapıl
ması suretiyle namuskârane ve fedakârane ha
reketlerinden dolayı onlara ceza vermiş oluyo
ruz. Binaenaleyh bu durumdaki insanları teka
üttür diye vazifeden uzaklaştırmak* kanaatim
ce, hiç doğru değildir. 

Sonra; Hükümetin memurlarını vazifeden 
çıkarmak, onları felâkete sevketmek demektir. 
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Bugün bıf memlekette dışarda iş bulmak müm
kün değîpir. Bu vaziyet nazarı itibara alına
rak memlekette Devletçiliğe son verinceye, ser-» 
best mesaîye istikamet verilinceye kadar ve 
bunlar dışarda bir iş temin edinceye kadar Dev
letin bunları dışarıya atmaması ve bu masrafı 
sinesine çekmesi icabeder. Arkadaşlar; bu söz
lerim sade erkekler için değildir, aynı zamanda 
kadınlar içindir de. Ve orada demin de arzetti-
ğim gibi, Barem harici birçok insanlar yüksek 
maaş alırlarken diğerleri ekmek parası bulmak
tan âciz bir vaziyettedirler. 

Şimdi Gelir Vergisine geçiyorum. Gelir Ver
gisi işinde, Gelir Vergisinin bu şekilde tatbi-
kında birçok kaçamak şeyler olacağını soyuyor
lar. 150 000 liraya kadar olan kısmından bu
günkü vergiler iki misli alınsın üst tarafından 
yani 150 000 liradan yukarı cjro edenlere tat
bik edelim diyorlar. Gelir Vergisinin memurlar 
hakkında tatbik edilmemesi memurlar için çok 
felâketli olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki, hayat 
düne nispetle o kadar pahalılaşmıştır ki, bu va
ziyet karşısında memurların göz yaşı dökmekten 
başka çareleri kalmamıştır. Evine gidiyor, odun 
yok. Odunun kilosu yedi buçuk kuruş, orman
lar Hükümetin elinde olduğu halde. Devlet bu 
maddeyi daha ucuzlatmıyor. Orman Genel Mü
dürlüğünün keyfî sarfiyatından dolayı böyle bir 
ucuzluğa gidilmiyor. Odun pahalı, et pahalı, hü
lâsa yaşamak pahalı. 300 liraya kadar maaş 
alan memurların evine ayda iki defa et giriyor. 
Diğer ihtiyaçlar da böyle, karılarının arzuları
nın ufağını bile yerine getiremiyen memur va
tandaşlar büyük bir ıstırap içindedirler. Hükü-

1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (.A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/U4) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[İ]79 sayıH basmayazı tutanağın sonundadır. 
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metten çok rica ediyocüm, Buhran Vergisi me-
murlardan kaldırılmalıdır.' Et fiyatlarında buh-
ran oldu diye, buhrana tutulduk diye memur
lardan da Buhran Vergisi almak doğru değildir. 

Kazanç Vergisi de muvakkat olarak ihdas 
edilmişti, bugüne kadar bu vergi memurlardan 
bertaraf edilmiş değildir, yüzde 30 nispetinde 
bir vergi kesilmektedir, memurlar kazanıyor 
diye kesilmekte olan bu vergi manasızdır, me
murların kazancı nedir ki, vergi alıyoruz? 

Keza Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi iki 
sene için ihdas edilmişti, bu ve bunun gibi olan 
diğer vergiler memurlardan kolayca tahsil 
edilmektedir diye. Memurlardan bu vergilerin 
kesilmesi hiçbir zaman doğru değildir. Demok
rat Parti adaleti tesis için millet tarafından seçil
miştir, bu iktidarda olduğu için vergilerde ıs
lahat yapmak en evvel yapılacak vazifelerinden 
biridir. 

Sonra Emekli Kanununun 39 ncu maddesi
nin (B) fıkrası da bu kanun müzakere edilir
ken biz içinde idik. Müzakere şu şekilde idi, 
biz o maddeyi şu şekilde düşünmüştük, 55 ya
şma kadar olanlar ve 30 seneyi doldurmuş bu
lunanlar Devlet tarafından tekaüde sevkedile-
bilecektir, eğer dairesi isterse. Ve buna asker
ler dâhil değildir, diye de bir kayıt koymuştuk. 

Şimdi görülüyor ki, dairelerde yukarı yaş
takiler dururken genç yaştaki arkadaşlar teka
üde sevkediliyor. 

Onun için Umum Müdür Beyden, bu hük
mün suiistimal edilmemesi için Bakanların dik
katli davranmalarını bilhassa rica ediyorum. 

Sözlerim bundan ibarettir. (Alkışlar) 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. - - 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (215 000) liralık aktarma ya
pılmıştır. 

CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
İçişleri Bakanlığı 

307 Yolluklar 75, 000 
BAŞKAN — Oyunuza 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bi Düşülen Eklenen 

m 

42a 

611 

sunnyorum... Kabuiılfrden-
Itr*.. Etmiyenler..»<Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
ÖMiar, giderleri 48 000 
Mg£AN,— Kabul edii-
misJir» 
(Bunu oya koymadınız 
şeslgri) 
BAŞKAN ~-Bütgeler ve 
ajrt%rmalar böyle oya k&-
nur;;az plduğu içm aksini 
de oy& koyahnv 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Taşıt giderleri 27 000 
BAŞKAN — Oyunuza 
sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
3803, 4274, 4357, 5129 ve 
ö357sayıh kanunlar gere
ğince ödenecek köy olpıl-
lariyle enstitüleri ve, köy 
eğitmenleri giderleri 140 000 
BAŞKAN — Oyunuza 
sunuyorum... Kabul eden
ler,;. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Be^M Tiyatrosunayardım 140 000; 
BAŞ&AN — Oyunuza 
sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyim birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kapul etmi
yenler... Hadde cetveliyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe gire?* 

B-4ŞJUN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
•fcmiyeriler... Madde kabul edilmiştir, 

M30DE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür* 

BAŞKAN•— Maddeyi kabul edenlem.. Kabul 
etmiyenler.'.. Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza 
arzediyorum. 

2. — Çeşitli kanunlarda mevcut geçici taz
minat ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair İkrar 
miyeler hakkındaki hükümlerin kalçUnlmasma 
dair Kanun tasarısı ve Bütse Komisyonu, raporu 
(1/115) [1] 

BAŞKAN — Raporda bu tasarının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır. Bu iti
barla tasarının öncelikle müzakere edilmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

. İvedilikle görüşülmesini yüksek oyunuza ar
zediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret ver
sinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

—r Usul hakkında bir nokta arzedeceğim. 
Efendim, tasarının öncelikle görüşülmesi 

hakkında reye koymanız noktasında sözüm yok
tur. Fakat bu tasarının tümü hakkında yüksek 
heyette müzakere cereyan etmeden önce ivediliği 
reye koymak uygun olmaz. Çünkü yüksek malû
munuzdur ki, ivedilik bir tasarmm bir defa 
görüşülmesine matuftur. Yani ivedilik kararı 
verilince iki kere görüşülme yapılmaz. Şimdi 
Meclis içinde bu tasarmm umumi müzakeresi 
cereyan etmeden* evvel bir defa mı görüşülmeli
dir, iki defa mı görüşülmelidir burası, eski 
Mecelle tâbirince, mahalli hafâdır. Meclis bu 
noktada tenevvür etmiş olmaz. Fakat artık ka
bul edilmiştir, bendeniz bir az geç kaldım, affı-
nızı dilerim. Bu gibi hâdiselerde önce tümü 
hakkında müzakere cereyan etmesini, ivediliğin 
badema oya konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel'm 
mütalâaları tüzüğe uygundur. Fakat daha evvel; 
taşanlar arkadaşlara takdim edilmiştir. Esasen 
öncelik ve ivedilik kararlarının alınması dahi 
yazılı olmasiyle meşrut olduğuna ve takdim edi
len tasarılarda da bu cihet yazılmış olduğu için, 
Heyeti Aliyenin malûmatı vardır diye, öncelik 
ve ivediliği arka arkaya reyi âlinize arzettim. 

[ 1 ] 78 sayılı basmayasa tutanağın sommdûdır. 

— m— 



B : 39 5.2 
Heyeti Alîye daha evvel vakıf olduğundan kara-
rfih v^rrnfş bulunuyor. ( 

Maddelere gee>neden evvel tümü hakkında 
-* söit alanları tesbit ettik. Necip Bilge, Biza Erten, 

Mİûstaifa Ekinci, Ekrem Âliean söz istemişlerdir. 
S?& Necip Bilge arkadaşımızındır. 
NE€ÎP BİLGE (Niğde) — Arkadaşlar, mes

ken tazminatının kaldırılıp kaldırılmaması hak
kında salim bir neticeye varmak ve muadelete 
>ti*ygUH'< bîr ey kullanabilmek için bâzı esasların 
tesbit edilerek üzerinde durulması gerekir: 

tik Sİsfee geçici tazininatm hangi sebeple kon-
âtt$a s^asunHül çözülmesi gerektiği gibi bu se-
h&$ v© âmilin yetinde ve makul olup olmadığı 
nihayet sebep makul görülecek oîursa halen de 
devam? edip etmediği noktalarının diğer taraftan 
da memurların geçim durumunun tetkiki zaru
ridir. 

aş)' Geçici tazminatın kabulünü icabettiren 
sebep, bu mesele hakkındaki 1450 sayılı Kanu
nun5 gerekçesinde belirtildiği üzere Ankara'nın 
Başkent; iülmasi dolayısiyle memur kalabalığı yü
zünden vücuda gelen mesken darlığı ve bunun 
neticeni olarak da kira bedellerinin fazla yüksek 
oluşudur. M«sken tazminatı adı altında tahsis 
dl^naıt bu para, bir eınek karşılığı darak öden-
meyip M.V& bedeli fazlalığı şeklindeki iktisadi sı-
kaıtıyı Hv miktar hafifletrirek maksadiyle öden
mektedir. Bu kanumm ilk kabul edildiği 1927 -
1928* yıllarında* Ankara'da hakikaten mesken 
buhraifir vardı. Ve yapılan yardım da mâkuldü. 
193i - 1938* yıllan arasında bu buhran azalmaya 
yüz» tutcffû^sen8 ÎMnei Cinaıi Karbirin başlaıma-
sKrdanf sonra1 muhtelif sebeplerle hayat pahalılaş
m a ve 'bu arada mesken, kiraları da alabildiğine 
yükselmiştir'. Mîllî Korunma Kanununun ki
ralara ait hükmü maalesef beklenen neticeyi ver
memiştir. Mesken buhranının bugün dahi de
vam etmekte olduğu ve 'Milletlerarası siyasi du-
CTKBSHİ afczetfiği tehlikeler karşısında devam da 
edeeegi muhakkaktır. Mevcut buhranın harpten 
evvelkime na*aran: şu- farkı vardır ki, eskiden 
meike^ dikratıİBi yalnaz Ankara'ya münhasırdı, 
şiıadi hemen bütün Türkiye'ye şâmil bir mahi-
y^t^lö^tirv 

b)* MedaUîflarih geçim durumuna gelince; fi
ya t ' s ev ic i h&rbden evvelkine nazaran yeri
ne göte <$ 500 - 700 artmışken memur maaşları
na' muhtelif zamanlarda yapılan, zamlar nihayet 
% löö1 etı*rfı»da do^ıüp' dolaşmıştır. Memurlara 
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ödenen aylıkların vasati geçim seviyesinden çok 
aşağı olduğu fiyat endeksleri hakkındaki rakam
lardan beliğ bir surette anlaşılmaktadır. 

Şii müşahedeye göre, mesken tazminatının 
tamamen kaldırılması fikrinin, mevcut iktisadi 
sıkıntılarla telif edilemiyeceği gayet tabiîdir. 
Bununla beraber, şu noktayı da itiraf etmek lâ
zımdır ki, geçici tazminatın bugünkü şekli ada
let ve hakkaniyet. hisleriyle bağdaşır bir mahi
yette değildir. 

Fakat ortada bir adaletsizlik varsa, bu, mes
ken zamlarının verilmesi fikrinden değil bu 
tazminatın sadece Ankara'ya hasredilmesinden 
ve tahsis tarzından doğmaktadır. Çünkü, mesken 
buhranı bugün artık sadece Ankara'ya mahsus 
ve münhasır bir şey değildir. Diğer taraftan 
mesken zammı buna müstahak olmıyanlara .da 
verilmektedir. Mesken zammı emek karşılığı ola
rak ödenmediğine ve sadece mesken buhranın
dan doğan sıkıntıları hafifletmek için yardım 
mahiyetinde verildiğine göre sadece bu sıkıntı
ya mâruz olanlara tahsis edilmesi ve bu sıkıntı
nın az çok dışında kabanlara ödenmemesi lâ
zımdır. Meselâ ev sahipleri, Devlete veyahut 
müesseselerine ait ucuz meskenlerde oturanlar 
bundan istifade etmemelidirler. 

Hükümet, Yüksek Meclise vermiş olduğu ta
sanda, «Geçici tazminatın bugünkü şartlar mu
vacehesinde ya bütün yurddaki memurlara teş
mili veya Ankara'da bulunan memurlara da ve
rilmemesi lüzumunun artık bir hakkaniyet icabı 
olarak belirdiğini», tebarüz ettirmektedir. Hü
kümet şu ifadesiyle, ihtiyacın bütün memleket
teki memurlara teşmilini de bir hakkaniyet icabı 
olarak kabul eylemekle beraber bütçenin bugün
kü durumu karşısında buna imkân görmediğini 
belirterek bu zammın Ankara'daki memurlara- . 
da verilmemesini teklif etmektedir. Kanaatimce 
bu teklif hakkaniyet icaplarını yerine getirmek 

: eşit muamele yapmak kaygısından ziyade bütçe 
zaruretlerine dayanmaktadır. Çünkü Hükümet 
gerekçesin» başka bir tarafında belirtildiği üze
re bütçenin ağır yükünü teşkil eden personel 
masraflarından indirme yapılması düşünülmüş 
ve bunun ilk kalem olarak mesken tazminatın
dan yapılmasının muvafık olaeağı neticesine va-
rıl»Bftn\ 

Fakat mesken buhranının gerek Ankara'da, 
1 gerekse diğer şehirlerimizde devam ettiği haki-
? katı karşısında bu teklifin «hakkaniyete, prensi-
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be ve parti programımıza uymıyacağı düşünce
sindeyim. 

Ancak mesMfen tazminatının bugünkü tahsis 
şekli de hakkâiıiyetle telif edilemez bir durum
da olduğuna göre yeni bir tanzim tarzı derpiş 
etmek zaruretiylo karşı karşıya bulunduğumu
zu itiraf zorundayım. Kanaatimce bu yeni tan
zim tarzının esasları şu olmalıdır: 

1. Mesken buhranı bütün. memlekete şamil 
bir hal aldığına göre, geçici tazminat da bütün 
memleketteki memurlara teşmil edilmelidir. Bu 
teklifin, bugünkü bütçe durumu karşısında bir 
hayal olduğu gibi bir düşünce akla gelebilir. 
Fakat izah edeceğim şu noktalar göz önüne alın
dığı takdirde, teklifimin bütçeye fazla bir kül
fet tahmil etmemesi ve belki de bugün Ankara 
için ödenen miktarın bütün Türkiye'ye kâfi 
gelmesi mümkündür. 

A) Bugün mesken tazminatı ev ve akar 
sahibi olan memurlara dahi ödenmektedir. Hal
buki bu usul, tazminatın tesis ve gayesine aykı
rıdır. Binaenaleyh ev ve akar sahibi memurlar 
bundan istifade etmemelidir. Suiniyet sahiplerinin 
muvazaada bulunmamalarını temin için memu
run eşine, birlikte oturduğu usul ve furuuna ait 
meskenler de memura ait sayılmalıdır. 

B) Devlete veya kamu müesseselerine ait 
binalarda ucuz kira ile oturan memurlara mes
ken zammı verilmemelidir. 

C) Aralarında karı kocalık rabıtası veya 
usul ve füruğ münasebeti bulunan memurlar 
aynı meskende oturdukları takdirde, bunların 
hepsine değil, yalnız birisine geçici tazminatın 
verilmesi esas kabul olunmalıdır. 

D) Her hangi namla olursa olsun ek öde
nek alan memurların bu tazminattan . istifade 
hakları olmamalıdır. 

E) Nihayet aylıklara muhtelif zamanlarda 
yapılan zamlar bilhassa yüksek dereceli memur
lar üzerinde nispî bir ferahlama hissi husule ge
tirmiş ise de, aslî maaşları 50 liradan aşağı olan 
memurlar üzerinde aynı tesiri husule getireme
miştir. Fiyat endeksleri asgari geçim seviyesini 
300 liradan daha yukarı tesbit ettiğine göre bu 
miktardan çok daha aşağı maaş alan memurla
rın nasıl geçindiklerine hayret etmemek kabil 
değildir. Bu itibarla baremin sekizinci derece
sine kadar olan memurların geçici tazminatını 
kaldırmak adalet duygularımızı fazla rencide et
mese gerektir. 

.1951 0 : 1 
Aklıma gelen şu birkaç noktada izah ettiğim 

indirmeler yapıldığı takdirde, elde edilecek ta
sarrufların geride kalan memurlara 10 - 15 li
ralık bir mesken tazminatı vermeğe kâfi gede
ceğini tahmin etmekteyim. Bu bakımdan gerekli 
incelemeleri yapmak üzere raporun ve tasarının 
Bütçe Komisyonuna iadesinin isabetli olacağı 
kanaatindeyim. 

i Takdir yüksek heyetindir. 
Sözümü bitirirken de Maliye Bakanından bir 

! noktanın aydınlatılmasını rica edeceğim. 
1. Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesinde bu 

yıl personel masraflarından 9 milyon lira indir
me yapıldığı belirtilmektedir. Bu tasarruf büt
çede karşılığı konmıyan geçici tazminat ve bâzı 
ikramiye ödeneklerinin konmamasından mı doğ
maktadır? } 

2. Hükümet geçici tazminatın kaldırılması
nı, gelir vergisinin hizmet erbabına da bu yıl 
tatbiki ile alâkalı görmekte midir? 

3. Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbiki 
halinde çocuk zamlarının kaldırılması da düşü
nülmekte midir? 

BIZA ERTEN (Mardin) — Sayın arkadaş
lar; Bütçe Komisyonunda yalnız bir maddesi 
kabul edilmiyen bu kanun tasarısı yabancı dil 
mükâfatı ile Ankara memurlarına yıllardan beri 
geçici tazminat ismi altında verilmekte olan kira 
bedeline yardım mahiyetindeki ödeneğin ve alel-
ûmum Devlet memurları ile katma bütçeli ve 
tamamen İktisadi Devlet Teşekkülü karekterin-
de bulunan bir kısım idare memurlarına olağan
üstü gayret ve çalışmalarını teşvik için verilen 

« ikramiyenin ve bir de fevkalâde hallerin devamı 
müddetince yardımcı öğretmenlere verilen zam
la aynı yardımın kaldırılmış hükümlerini ihtiva 
etmektedir. 

Ayrı ayrı kanunlara konu teşkil eden ödenek
lerin bir kanunla kaldırılmasının bir şekil me
selesi sayılıp sayılmıyacağmı yüksek takdirinize 

: b-raktıktan sonra tasarıyı ve dayandığı mesnet-
; îeri kendi görüşümüze göre tetkike geçiyorum. 

Ankara'da kira bedellerinin diğer illere göre 
daha yüksek olmasından ötürü memurlara uzun 

* yıllardan beri munzam bir ödenek verildiği yük
sek malûmunuzdur. Bu ödeneği kaldırmak için 
Hükümetin ve komisyonun gerekçelerini ileri 
sürülen mütalâalar şöylece hulâsa edilebilir: 

1. Ankara'nın eski durumu göz önünde bu-
İ lundurularak kabul edilmiş olan geçici tazmina-
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•'tın bugünkü şartlar içinde dayanağı kalmamış
tır. Mesken buhranı yalnız Ankara'da değil bü
tün yutta vardır. 

Bu tazminatın bütün yurttaki memurlara teş
mili imkânı bulunmadığına göre Ankara'daki 
memurlara da verilmemesi gerektir. Memurlar 
arasındaki eşitliği temin için de bunun böyle ol
ması zaruridir. 

2. Geçici tazminat, isminden de anlaşılaca
ğı veçhile esasen daimî bir ödenek mahiyetinde 
değildir. Birgün kesilmek kaydı ile gabul olun
muştur. 

3. Eşitlik tesis etmek suretiyle bütçede de 
bir tasarruf edilmiş olur. 

İleri sürülen bu mütalâalar ilk bakışta kuv
vetli gibi görünebilirce de üzerine eğilip biraz tet
kik edilirse mâkul gibi görünen bu iddiaların 
esaslı dayanakları olmadığı anlaşılır. 

Bütçe Komisyonunda 1951 Bütçesi müzake
releri yapılırken muhtelif vesilelerle Hükümetin 
iktisadi konjonktüre temas ederek fiyatlarının 
bütün dünyada artmakta olduğu ifadesine şahit 
bulunuyoruz. Hükümet ifade etmese de hayat 
pahalılığının artmakta olduğu bir hakikattir. 

Her yerde olduğu gibi memleketimizde de 
mesken buhranı vardır. Bu buhranı önleyici çare
ler aramak lâzımdır. Fakat bulmak söylemek 
kadar da kolay değildir. Millî Korunma Kanunu 
kiralar üzerinde hâkim bulunduğuna göre An
kara'dakî kira bedelleri ile diğer illerimizdeki 
kira bedelleri arasında eskiden mevcut olan fark
lar değişmeden durmaktadır. Yeni yapılan mes
kenlere ait kira bedellerinin ise Ankara lehine 
bir inkişaf kayıt ettiğini söylemek de kolay de
ğildir. 

Mesken tazminatının bütün memurlara teş
mili bugünkü hayat pahalılığı karşısında arzu 
edilir birşeydir. Fakat bütçe zaruretleri yüzün
den buna imkân bulunamaması, Ankara'daki 
memurlara verilen zammın kesilmesi için bir 
mesnet olamaz ve bugünkü şartlar da buna mü
saade etmez. 

Tasarrufa gelince; buna bütçenin umumi mü
zakeresi sırasında tahlil edeceğiz. Yalnız şimdi
den şu kadarını söyleyeyim ki bütçede tasarruf 
düşünülünce maliyecilerimizin hatırına hemen 
memur ödeneklerinin gelmesini üzüntü ile kar
şılamamak mümkün değildir. 

Arkadaşlar; Gelir Vergisinin memurlara teş-
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mil edilip edilmiyeçeği hakkınca. henüz kesin 
bilgiye sahip değiliz. Yalnız rfirelh* Vergisine 
% 20 zam yapılmak suretiyle memurlara da teş
mil edileceği söylentileri vardır. 

Yaptığımız hesaplara göre Gelir Vergisinin 
mesken zammı kaldırıldıktan sonra tatbiki An
kara memurlarına göze görünür bir fayda sağ-
lamıyacaktır. Hele vergiye yapılacak % 20 zam
la bu fayda daha da azaltılmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; ikinci mevzu Devlet me
murları ile katma bütçeli idarelerden Devlet De
miryolları, Denizyolları, Karayolları gibi bir kı
sım umum müdürlük memurlarına olağanüstü 
gayret ve mesailerini teşvik için verilebilen ikra
miyelerin kaldırılmasıdır. 

İkramiye verme yetkisinin kaldırılması için 
ileri sürülen gerekçe ise şudur : 

İkramiye verilmesi ve miktarının tâyini hak
kı tamamen takdire bırakılmıştır. Tatbikatta şi
kâyetleri, suiistimalleri mucip olduğu gibi me
murlar arasında aylık bakımından teadülü de ih
lâl etmektedir. 

Bu cümleler üzerinde biraz durup düşünmek, 
bunların mucip sebep olma değerlerini taşıyıp ta
şımadıklarını anlamaya kâfidir. 

Bugün memurlar arasında bir teadül tesis 
ettiği farzolunıan Barem Kanununun dar çerçe
vesi içinden kurtarüabilen ikramiyeler, sırf iyi 
ve ehline verilmediği iddiası ile, yani aciz ifade 
eden bir gerekçe ile ortadan kaldırılmaz. Âmirin 
memur üzerinde yalnîz menfi bakımdan, ceza ve
rerek müessir olması tek yol değildir. Çalışan, 
başaran memurların taltif edilmesi diğerlerini de 
teşvik edici bir unsurdur. Hele iktisadî bir iş
letme mahiyetini arzeden ve aynı zamanda âmme 
hizmeti gören, Devlet Demiryolları, Denizyol
ları, Karayolları ile Komisyonun sonradan ilâve 
ettiği Devlet Üretme \ Çiftliklerinde bu mesele 
büsbütün ehemmiyet kesbeder. Bu ikramiyele
rin kimlere verilebileceği hakkında bir fikir edi
nebilmek için Memurin Kanununa ek olan 5439 
sayılı ve 1949 tarihli Kanunun 3 ncü maddesini 
okumama izin vermenizi rica ederim. 

Memurin Kanununa ek Kanun 
Kanun No. Kabul tarihi 

. 5439 10 . VI . 1949 
Madde 3. — 18 . III . 1926 tarihli ve 788 sa

yılı Memurin Kanununun hükümlerine tâbi me-
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murlardan: 

a) Olağanüstü çalışmalariyle işin keyfiye- ı 
tini muhafaza ederek emsallerinin üstünde ve- ! 
rimli iş çıkaranlara; 

, b) Üstün bir bilgiye dayanan şahsi teşeb
büsü sayesinde gerek dairesinin hizmet kadro
sunda, gerek hizmet vasıtalarında tasarruf sağ-
lıyanlara; 

e) Umumi bir zararın önlenmesi veya bir 
faydanın sağlanması için sağlık ve hayatını teh
likeye koyarak çalışanlara; bağlı bulundukla
rı daire âmirinin teklifi, ilgili bakanların tasvibi 
ve Bakanlar Kurulunun karariyle (A) bendin
deki başarıyı gösterenlere almakta oldukları 
aylığın tutarının bir katma, (B) ve (C) bentle
rindeki başarıyı gösterenlere üç katma kadar 
ikramiye verilebilir. 

Bütçeye konacak ikramiye ödenekleri her 
dairenin aylık ödeneğinin binde birini geçemez. 

Binaenaleyh, emsalleri üstünde verimli iş 
görenlere, tasarruf sağlıyanlara ,umumi bir za
rarın önlenmesi veya faydanın temini için sağ
lık ve hayatını tehlikeye koyarak çalışanlara, 
muayyen yılları dolduranlar için hemen hemen 
aynı değerde bir hak haline gelmiş bulunan ter
fi imkânını gösterip ikramiyesini ortadan kal
dırmak esas gayeye uygun olamaz. 

Memurların derece, maaş ve terfi mevzuu
na girmek istemiyorum. Her halde hedefimiz 
çalışkan, verimli ve dürüst olan memurları hi
maye eden ve liyakatli olanları lâyık oldukları 
derecede taltife mazhar kılan bir sistemi bul
mak olmalıdır. 

Halbuki bu tasarı bizi tamamen aksi yola 
götürmekte olduğundan bir kere daha bu mü
him noktaların incelenmesi için tasarının tekrar 
Bütçe Komisyonuna iadesi doğru olur kanaa
tindeyim. 

Bir takrir takdim ediyorum, lütfen kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, yüksek huzurunuza sunulan 
tasarı üç esası muhtevidir. Bunlardan birisi An
kara 'da bulunan memurların mesken tazminatı
na aittir. Tasarıda tazminatın kaldırılmasını 
icabettiren mucip sebep pek mâkul değilse de 
bütçenin durumu, aynı zamanda Gelir Vergisi 
Kanununun memurlara tatbiki cihetini Bütçe 
Komisyonu raportörü arkadaşımızın rapora in-

— 40 
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tikal ettirmesi ve aynı zamanda hükümetin bu 
ciheti tasvip edeceğini bildiğimiz için aynı za- , 
manda memurlar arasında adaleti temin edeceği 
için sunulan bu tasarının kabulü zarureti var
dır. Ve kabulü, isabetli bir hareket olur. (Sol
dan «Siz muhaliftiniz» sesleri) 

Arkadaşım muhalif olduğumu söyledi vakıa 
öyledir fakat muhalefetim şarta muallâktı, Ge
lir Vergisi memurlara tatbik edildiği takdirde 
muhalif değilim, kabul edilmediği takdirde mu
halifim. Bunu, Bütçe Komisyonunda da ifade 
ve izah etmiştim. 

ikinci nokta: Yabancı dil bilenler veya öğre
nenlere verilen mükâfat kısmıdır. 

Bendeniz ve benim gibi yabancı dil bilmiyen 
arkadaşlarım daha iyi takdir ederler ki, bugünkü 
hayat seviyesi ve şartlarına göre bu, bir ihtiyat;. 
ve zaruret halindedir. Bunu teşvik eder mahiyet
teki bir kanunun kaldırılması asla caiz değildir. 
Maahaza bu cihet, Bütçe Komisyonunda uzun 
boylu münakaşalardan sonra teklif edilen taşa
rının bu husustaki kısmı reddedilmiştir. Bu 
red memleket için faydalı olduğu kanaatinde
yim. 

Üçüncü nokta: Memurlara verilmekte olan 
mükâfatın kaldırılması keyfiyetidir. 

Bendeniz bu kısma sureti katiyede muhalifim. 
Muhalefetimi ayni zamanda Bütçe Komisyonun
da da izah ettim. Bir memurun kötü hareketi na-
sü tecziye edilmekte ise, iyi hareketi de ayni su
rette mükâfatlandırmak bir zarurettir kanaatin
deyim. Bu hususta dikkat buyururu rsa ileri sü
rülen esbabı mucibede, iyi olan kanunun kötü 
tatbik edilmesinden doğmakta olduğu ileri sü
rülmektedir. 

Arkadaşlar kanun iyi olduktan sonra kötü tat
bikinden dolayı bir kanun kaldırılamaz. Mutlak 
surette iyi tatbik edilmesi cihetinde hassas dav
ranmak mecburiyet ve zarureti vardır. Benden 
evvel konuşan arkadaşım bu kanuna ait fıkrayı 
ihtiva eden maddesini okudu. Tekrara lüzum gör
müyorum, yalnız üstün başarı göstermiş olan me
mur nasıl taltif, takdir ediliyorsa, bazan vazife-
sindeki fedakârlığı dolayısiyle hayatını ifna ede
cek derecede başarı göstermiş olan bir memur 
nasıl mükâfatlandırılamaz diye bir kanun çıka
rabiliriz. Mutlak surette mükâfat olarak ortada 
kanuni kıstas bence daha azdır. Çünkü bu mad
deler bendinde gösterildiği gibi birinci bentte, 
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fedakârlığın icabı olarak maaşının bir misli, «b», 
«C» fıkraları içinde olan kısımlar için de nihayet 

j; maaşının ü«j misli olmak üzere mükâfat verili]'. 
Bir memur hayatım tehlikeye atacak derecede 

fedakârlık ettiği zaman şayet 200 lira maaş alı
yorsa kendisine verilecek mükâfat 600 lirayı gee-
miyecektir. Bunu artırmak iktiza ederken şimdi 
bu kanunla kaldırmak istiyoruz. Bence memurla
rın iyi randımanla iş görmelerini istiyorsak ik
ramiye usulünün kaldırılmaması lâzımdır. Bugün 
hususi müesseselerde dahi, iyi randıman alınabil
mek için, bir pursantaj usulünü tatbik ederler. 
Buna mükâfat değil, istihsal primi demek daha 
doğru olur. Bu itibarla arkadaşlarımdan tekrar 
rica ediyorum. Bu mükâfat usulünü kaldırmak 
değil, heyeti muhteremenize sunulan kanunu red
detmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Ekrem Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendeniz evvelâ Bütçe Komisyo
nu raporunun bir cümlesine temas etmek isti
yorum. Geçici tazminat hakkındaki mütalâala-
alarını sona erdirirken Bütçe Komisyonu, şu 
paragrafı raporuna almıştır: 

«Tasarının birinci maddesinin kabulü halin
de bütçede 4,5 milyon lira kadar bir tasarruf 
sağlanacağı ve diğer teşekküllerle bu tasarru
fun 8 milyonu bulacağı ve bütün memurlara 
Gelir Vergisinin tatbiki hususunda Meclisçe alı
nacak karara karşı bir itirazları bulunmadığı 
hakkında Hükümetin vâki beyanatı karşısında 
geçici tazminatın kaldırılması halinde Ankara 
memurlarının esaslı bir kayıpları olmıyacağı ve 
bu vaziyete göre bu tazminatın kaldırılabileceği 
neticesine varılmış ve tasarının birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi hakkında ileri sürü
len sebepler Komisyonumuzca varit görülmemiş 
ve böyle bir ikramiyenin teşvik karakterini ta
şıdığı ve her halde lisan bilen memurların işle
rinde daha verimli olmaları tabiî bulunduğun
dan esasen yüz küsur bin liradan ibaret olan 
böyle bir ödeneğin tasarruf mevzuu yapılması
nın doğru olmadığı neticesine varılmış ve ikinci 
madde kabul edilmemiştir.» 

Bu ifadeden anlaşılıyor ki, arkadaşlar, Bütçe 
Komisyonu bu kanunun birinci maddesini şarta 
muallâk olarak kabul etmektedir. Bu şart da, 
195 İ yılı BütÇe Kanununda Gelir" vergisinin me
murlara tatbik edilmesi şartıdır. 
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Şimdi Yüksek Meclis Bütçe Komisyonunun 

I bu raporuna istinaden bu kanunu kabul edecek 
', olursa ve yarın da 1951 yılı Bütçesi müzakere 

edilirken Gelir Vergisinin memurlara tatbik edil
memesi kabul edilirse, şimdi kabul edilecek olan 
Kanunun mahiyeti ne olacaktır? Şarta muallâk 
bir kanun elbet kabul edilmez. Bu şart, Bütçe 
Komisyonunun Hükümetten aldığı bir taahhüde 
istinat etmektedir, yani Hükümet Gelir Vergi
sini memurlara tatbik edeceğim demiş. Ve bu 
taahhüt üzerine kanunu kabul etmiştir. Benim 
kanaatimce böyle; yapılıp yapılmaması Yüksek 
Meclise bağlı bir taahhüde müsteniden, bir 
kanun yapılamaz arkadaşlar. Hattâ Bütçe Ko
misyonundaki bir kısım arkadaşlar raporun 
altma muhalefet şerhi vermişler, 

Müsaade ederseniz bu şerhin ufak bir cüm
lesini okuyacağım: 

Muhalefet şerhi veren arkadaşlar; Fethi Çe-
[ likbaş, Ahmet Hamdi Başar, Halûk Şaman. 

Bu arkadaşlar diyorlar ki; «Geçici tazmina
tın, ancak Gelir Vergisinin hizmet erbabına tat
bik edilmesi halinde kaldırılmasına taraftarız.» 

O halde bu muhalefet şerhinin mânası nedir 1 
Esasen Bütçe Komisyonu Gelir Vergisinin me
murlara tatbik edilmesi şartiyle bu kanuna ta
raftarız diyor. Muhalefet şerhini veren arka
daşlar da Gelir Vergisinin memurlara tatbik 
edilmesi şartiyle taraftar olduklarını söyledik
lerine göre muvafakat ile muhalefetin arasındaki 
farkı bendeniz anlıyamadım. 

Bendenize öyle geliyor ki, bu arkadaşlarımız; 
Hükümetin orada yaptığı, Gelir Vergisini me
murlara tatbik edileceği hakkındaki vaide inan
mamış arkadaşlar demektir. 

Ben bunu böyle anlıyorum, Hükümet vakıa 
Bütçe Komisyonunda bir vâit yapmış, anla biz 
buna şahsan inanmıyoruz, onun için muhale
fet şerhimizi bu raporun altına yazıyoruz de
mektir. 

Bu itibarla bu kanunun, daha doğrusu Ka
nun tasarısının Bütçe Komisyonuna iade edil
mesini ve ancak 1951 yılı Bütçe Kanunu kabul 
edildikten sonra, Gelir Vergisi memurlara tatbik 
edilip edilmiyeceği meselesi tamamen halle
dildikten sonra bu kanunun üzerinde görüşüle
bileceği kanaatindeyim. Bunun için de Yüksek 
Meelise bir önerge arzedeeeğim. 

Sonra arkadaşlar; işin esasını düşünecek 
olursak, vakıa bütün memlekette bir mesken 
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buhranı mevcuttur. Mevcuttur ama benim ka
naatimce kira:,] rayiçleri arasında yine de bir 
fark mevcuttur. Yani Hükümet bize diyor ki, 
memlekette, vaktiyle Ankara'da bulunan mes
ken buhranı bütün memlekete şâmil bir hal 
almıştır. Binaenaleyh Ankara'da memurlara 
verdiğimiz geçici" mesken tazminatı artık yer
sizdir. Bütün memlekette bir mesken buhranı 
vardır. Fakat kira rayiçleri bütün memleketin 

* her tarafında aynı mıdır? Hükümet bu mevzu 
1 üzerinde her hangi bir rakamla bizim karşı

mıza çıkmıyor. Hakkâri'deki kira rayıçleriyle 
Ankara 'daki kira rayiçleri arasında bir fark 
yok mu? (Orada daha4 pahalı sesleri) Ben bir 
misal arzedeyim: Ankara 'da kalorifersiz üç 
odalı bir yerde 160 liraya oturuyorum. Adapa-
zarmda mesken buhranı vardır. Fakat üç odalı 
hir yeri 80 liraya bulabilirim. 

Memleketin muhtelif mıntakalarında halen 
bu fark vardır. Ankara hâlâ en ileri seviyesini 
muhafaza etmektedir. Bugün Ankara'da apart
manlar yapılıyor, 200 - 250 liradan kirası başlı
yor, görüyoruz. 

Sonra arkdaaşlarım, Saraçoğlu Mahallesini 
boşaltacağız diyoruz. Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesini değiştireceğiz, bina sahipleri 
lehine bâzı hükümler koyacağız diyoruz Bir ta
raftan da hayat pahalılığı mütemadiyen artıyor. 
Bu kanunu kabul edersek yarın Saraçoğlu Ma
hallesinde ikamet eden 400 küsur aileye çık der
sek, oradaki memurlara çık dersek, Millî Korun
ma Kanununun daralttığı çerçeveyi biraz daha 
genişletirsek ortada kalacak memurlar ne olacak
tır? Ve o memurlar ortada kalınca Anka
ra'da mesken kiralarının durumu ne olacak
tır? Bütün bunları düşünmek lâzımdır. Bütün 
bunları göz önünde tutup bu kanunu ele almak 
icabeder. Benim şahsi kanaatim budur. Onun için 
bu kanunun zamansız Meclise geldiği kanaatin
deyim. Her halde bu kanun 1951 Bütçesi çıktık
tan ve diğer bahsettiğim hususlar bir neticeye 
bağlandıktan sonra Meclise gelebilirdi. O zaman 
hepimiz bu kanuna reyimizi verebilirdik. 

Sonra arkadaşlarım, bu lisan ikramiyeleri ve 
saire hakkında da Hükümetin ortaya attığı esba
bı mucibe bendenizi pek tatmin etmedi. Efendim 
diyor, bugüne kadar kötü tatbik edilmiştir, bina
enaleyh bu kötü tatbikatı ortadan kaldıralım, ar
tık bu ikramiye meselesini de tamamen kanun dı
şı yapalım. 
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Bence iyi bir zihniyetin kötü tatbiki mutlaka 

o zihniyeti ortadan kaldırmayı icabettirmez. 
Diyorlar ki; lisan ikramiyesi alan kimseler 

bugüne kadar Avrupa'ya Hükümet tarafından 
gönderilmiş ve orada lisan öğrenmiş kimselerdir. 
Asıl olan memuriyete girdikten sonra şahsi say 
ve enerjisi ile lisan öğrenmektir. Bu yapılmamış 
olduğu halde Hükümetin her hangi bir şekilde 
Avrupa'ya gönderip de lisan öğrettiği kimselerin 
lisan ikramiyesi almaları kötü olmuştur, bunun 
tatbikatı kötü netice vermiştir, diyorlar. 

Arkadaşlar, tatbikat kötü ise bunu düzeltiriz. 
Her hangi bir surette Hükümet tarafından gerek 
vazife ile, gerek talebe sıfatiyle Avrupa'ya gidip 
ikinci bir lisan öğrenip, bilâhara yurda döndük
lerinde ikramiye almak istiyenlere ikramiye ve
rilmez, deriz. Memuru kaliteli yapmak babında 
iyi bir zihniyetle attfmış olan adımı kökünden 
söküp atmıyalım. Bunu ıslah edelim, yeni hü
kümler koyalım, bu sakatlığı ortadan kaldıralım. 

Esasen bunların bütçeye temin edeceği vari
dat da pek büyük mikyasta değildir. Yani, mem
lekette demokrasi kötü tatbik ediliyorsa, demok
rasiyi kaldıralım, gibi bir şeydir.. 

Bu mâruzâtımdan sonra Hükümetten bilhas
sa bir noktada istirhamda bulunacağım. Memur 
maaşatı, daima üzerine el atılması mümkün olan 
bir hal alıyor: Gelir Vergisini tatbik etmiyece-
ğim, tazminatlarını kaldıracağım, ikramiyelerini 
kaldıracağım, denüp duruyor. Yani bu yolda 
kolay ve ucuz sistemlerle varidat temini usulünü 
kaldıralım artık. Esas ana vergi kanunları
mızı, varidat kanunlarımızı biraz ele alalım, 
bunları ıslah edelim. Asıl vergi kaynakları vergi 
vermeden dururken, memurlar üzerinde fazla 
durmıyalım. Eğer memurlar üzerinde duracak-
sak memurların miktarı üzerinde duralım. (Bra
vo sesleri) Esbabı mucibe lâyihasının başında 
şöyle deniliyor: Personel masraflarının bütçeye 
ağırlığı dolay isiyle.. Personel masrafları ağırdır 
ama bu, memur adedinin fazlalığından ileri gel
mektedir. Yoksa, her memurun aldığı maaş, 
ücret kendi ihtiyacına dahi kâfi gelecek durum
da değildir. Onun için memuru kaliteli yapalım 
ve adedini azaltalım arkalaşlar. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Arkadaşlar 

Esas hakkındaki mâruzâtımızı ayrıca arzedece-
ğiz, şimdi usul hakkında mütalâamı arzediyorum. 

— 4 2 - -



B : 39 5.2 
Huzuru Âlinize gelen 3 tasarı bir tek kanun 

halindedir. (Olaftüir sesleri) Olamaz arzediyo-
rum; Birisi mesken tazminatının kaldırılması, 
Bir tanesi Lisan-; ikramiyesinin kaldırılması, 
üçüncüsü de üstün Başarı gösteren memurlara 
verilmekte olan ikramiyenin ilgasıdır. Bunlar üç 
kanundur, üç kanun bir tek kanunla huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. Şimdi Hükümet tasa
rısının reddedilmesi mümkündür, bunlardan bir 
veya bir kaçma arkadaşlardan bâzıları kırmızı 
oy vermek birine de beyaz oy vermek istemesi 
halinde her üç mevzu hakkında oy kullanmamız 
nasıl mümkün olaraktır. (Doğru sesleri) Meselâ 
bir arkadaşımız mesken tazminatının kaldırıl
ması hakkında kırmızı, bir arkadaş beyaz, ya
bancı dil hakkında kırmızı, üçüncüsü hakkında 
da yeşil oy kullanacaktır. 

Şimdi üçünü birden mütalâa ededeğimiz 
zaman oylarımızı nasıl kullanacağız. Meselâ ben 
mesken zammına kırmızı oy vereceğim, Lisan 
için de beyaz oy vereceğim. Diğer arkadaşlar da 
başka başka oylar kullanacaklardır. Onun için 
rica ederim, komisyona gitsin, komisyonda ayrı 
ayrı görüşülerek buraya gelsin ve müzakere 
kolaylaştırılsın. Buna ait bir de önerge veriyo
rum. 

BAŞKAN — Maddeleri ayrıca oya arz ede
ceğim. Kanun bir nam altında huzurunuza sevk 
edilmiştir. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz eylediğim sebepler yüzünden 

tasarayn Komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
var mı? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Söz is
tiyorum. * -

BAŞKAN — Söz sıranız henüz gelmedi. Tak
rir hakkında ise buyurun! 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Takrir 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar, Meclisi Âliye bir teklifi kanuni gelmiş; 
üç maddeden ibarettir. (Sağdan: Üç kanun ses
leri). Hattâ 23- Kanunun hükümlerinin tadili 
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hakkında da olabilir. Mesele o değildir. Üç çe
şit işi üç maddede-tasrih eden M* kanundur. Bu 
kanunun tümü üzerinde konuştuktan sonra: ayrı 
ayrı maddeleri üzerinde de konuşacağız. Birin
ci maddeyi heyeti âliyeniz kabul etmiyebilir. 
ikinci maddeyi kabul edebilirsinz. Üçüncü mad
deyi de kabul etmiyebilirsiniz. Bu maddeler bir
birinden tefrik edilerek buradan çıkar. (Gürül
tüler). Arkadaşlar, niçin böyle yapıyorsunuz? 
Herkes kanaatini gelip burada söylesin. Söz 
kesmeyiniz, bir parça garip oluyor bu. İnsanın 
kurajım kırıyor. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim.. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka

daşlarım benim noktai nazarım budur. Bu ka
nunun üç kanun teklifi halinde getirilmesine lü
zum yoktur. Maddeleri ayn ayrı görüşülürken 
maddeler üzerinde izharı rey edeceğiz. Bu ka
nunun esas şekli taayyün ettikten sonra reyimizi 
kullanacağız; müstenkif, kabul veya ret şeklin
de. Esas şekli biz burada tâyin edeceğiz. Bu 
itibarla bunun heyeti umumiyesinin Bütçe Ko
misyonuna iadesine lüzum yoktur. (Var, var ses
leri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bir işte Mecliste aranacak esas aydın
lıktır. Tereddüt içinde, kargaşalık ve karışıklık 
içinde, şuna rey vermek, buna rey vermemek gibi 
bir vaziyete meydan vermek doğru değildir. 

Binaenaleyh, bu tasarı, içindeki lağvı düşü
nülen hususlar birbirinden ayrılmak üzere ko
misyona gitmeli ve o suretle gelmelidir? Aksi tak
dirde verilen reylerde vuzuh olmıyacağı gibi, ka
nunun heyeti umumiyesinin reye konulusunda da 
karışıklık olur. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Söz komisyon sözcüsünündür. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar; biz İçtüzüğün 135 nci maddesine dayanarak 
bunu buraya nüve halinde getirmiş bulunuyoruz. 
Kendi şahsi görüşüm itibariyle idarei kelâm ede
yim, biraz acemiliğim dolayısiyle sağa sola sor
dum, 135 nci maddeye uygun olarak buraya ge
lip, tümü üzerinde müzakereden sonra her biri 
ayrı ayrı açık oya konulmak suretiyle kabul edi
leceği kanaatma vardım. Madde şu : 

Bütçe Kanunu tasarısı, yeniden vergi koy
ma, bir vergiyi kaldırma, yahut vergileri artır
ma veya eksiltme, andlaşma ke sözleşmeleri ona-
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ma ile ilişkin kanun tasarıları için doğrudan doğ
ruya açık oya baş vurulur. 

Sırf bunların birer birer açık oya vaz 'edilebil
mesi için ... (öyle değil, olamaz sesleri, gürültü
ler). 

Müsaade buyurun, şimdi bu bendenizin anla
yış tarzım dır, buna iştirak etmediğiniz takdirde 
sizden rica ederiz, bunu Bütçe Komisyonuna iade 
ederyiniz, uygun olarak iayrı, ayrı getiririz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Siz geri is
teyin. N 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Geri istiyo
ruz efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon tasarının iadesini is
tiyor. Burada Hamdi Orhon ve sair arkadaşlar 
taraf nidan verilmiş takrirler de var. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum 
efendim. 

. BAŞKAN — Buyurun. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, tasarı

nın Bütçe Komisyonuna iade edilmesi kanaatimce 
işi kökünden halletmeye kâfi gelmiyecektir. Çün
kü bu kanunların esası ayrı, ayrı ihtisas komis
yonlarında - tetkik edilmiştir. Bütçe Komisyonu 
Hükümetin teklifini aşmak suretiyle bâzı kısım
ları rapora ithal etmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh öyle zannediyorum ki, Bütçe Komisyonu 
fazla meşguldür ve işi tetkik etmek imkânını bu-
lamıyacaktır. İhtisas komisyonları daha iyi tet
kik imkânlarına maliktir. Eğer iş müstacel ise 
Maliye Komisyonunun da dâhil bulunacağı bir 
karma komisyona verilebilir. Bendeniz Bütçe 
Komisyonundan önce bir karma komisyona tevdi 
edilmesini teklif etmekteyim. Henüz reye vaz'e-
dilmemiştir. 

BAŞKAN — Mesele gündemdedir. Günde
me Heyeti Aliyeniz hâkimdir. Komisyon sözcüsü 
komisyona iadesini istemektedir. Komisyon söz
cüsünün isteği üzerine tasarının komisyona iade
sini oyunuza arzediyorum/ Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Komisyon sözcüsünün talebi 
üzerine tasarı komisyona iade edilmiştir. (Alkış
lar). 

3.' — Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, İç
tüzüğün 22 nci ve Balıkesir Milletvekili Müfit 
Erkuyumcu ve iki arkadaşının, İçtüzüğün 78 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında tüzük tek-
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lifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/34, 
119) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.. 

Efendim, şimdiye kadar tesbit etmiş oldu
ğum söz istiyen arkadaşların isimlerini oku
yorum. 

Feridun Fikri Düşünsel, M. Daim Süalp, Ne
cip Bilge, Fethi Çelikbaş.. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Ben de 
tasarının sahibi olarak konuşacağım. 

BAŞKAN —• Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, İçtüzüğün 78 nci maddesindeki tesel
sül malûmdur. Bu madde der k i : (Gündem şöyle 
tertiplenir: 

I - Başkanlık Divanmm Kamutaya sunuş
ları ; 

II - Sorular ve Gensorular; 
III - Yeğlikle görüşülmesine karar verilen 

işler; 
IV - ivedilik kararı verilen işler; 
V - İki defa görüşülecek işler. 
3, 4 Ve 5 nci fıkralardaki işler komisyon

lardan Başkanlığa gelme sırası ile görüşülür. 
Şu kadar ki, Meclis bu konuda ayrıca bir 

karar da verebilir. 
Gündem bir gün önce Başbakanlığa ve bü

tün Bakanlıklara bildirilir.) 
Şimdi' arkadaşlar:mızm arzusu ve komisyo

nun çoğunluğunun noktai nazarı bu teselsülü 
şu tertibe sokmaktadır. 

1. Başkanlık Divanının Kamutaya sunuş
ları, 

2. Yeğlikle görüşülmesine karar verilen 
işler, 

3. İvedilik kararı verilen işler, 
4. İki defa görüşülecek işler, 
5. Sorular ve Gensorular.... 
ArkadaiŞİarımızm bu tasarıyı vermekle ve 

komisyonun" buna iltihak etmesiyle takip et
tikleri maksadı anlamaktayım. Soru müessese
sinin tatbikatta almış olduğu şekil cidden üzü
cü olmuştur. Gerek bundan evvelki devrede, 
gerek bu devredeki tatbikatta hakikaten üzerin
de durulup bir ıslah yapmayı gerektirecek ma
hiyet arzettiğinde tereddüde mahal yoktur. 

[1] 75 say ıh Basmayuzı tutanağın sonundadır. 
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$u kadar var Mi, bu işi iflah $ tP& maksadı ta-
l^p.pjjip^urfeen işin eşâ şı ele alınması ve vaziye
tin etgft&ıca içe. dikkatle ^ş,tılil edilmesi gerekir. 

Sgpunun majtuyetj nedir? Bunu bir kere tes-
bît e,tm,e^ lâ^upl i r . B.ugijn parl|mentqlar hu-
ku^un^a, âmme hn&u^unçla ekser memleketler
deki tajhi^ edilen şekilde; §çru, gadece, yüksek 
mjeşlişlşrifi ttip istihbar mekanizmasıdır. Yani 
J^pjjs, ^$l$me$e karşı Çarşıya geldiği zaman, 
her hangi pir murakabe vaziyeti .değil, fakat 
ın^ra^a^eye, ledelİLftçe hazırlık JSİu Meclisin 
haber alma^şjnı ilmine mâtu| bir müesşaşfidir. 
Buncan dAİay^ı** M> îugi|tere Meclisi Mebu-
sanmda gayet İ£işa bir .^ıman zaafında bâzı kere 
3Q - 4Q sorunun intaç edildiği vâkıdır. Müessese
nin mahiyeti budur. Hattâ Osmanlı Meçlisi Me-
bus^nıncjan müdevver eski Nijzamnamei Dahilî
mizde bu ruh gayet ehemmiyetle istinsah edü-
miş, yani nizamnameye konulmuş bulunmakta
dır. O da |U^ur: Sorular yarım saat zarfında 
intaç Mil*1, yarım saat zarfında intaç edilemezse 
rşiş onu jgelecek ruznameye bırakır. Kütüpane-
de vardır yüksek mazurlarınız olabilir. Demek 
ki, yarım saat konuşulacak. Sonra, verilecek ce
vap için beş dakika ayrılmıştır. Peki bu fröyle 
de bugün elimizde mevcut olan İçtüzükteki, Bü-
y^k ^ij^şt î^teçllşi müessesesi kurulduktan sonra 
deştirilmiş ve dahilî nizamname şeklini almış
tır, Jju niçin 15 dakikaya çıkarılmıştır ve bu 
a.yjnı prensip arada da muhafaza edilmisjtir. Gfen-
şpjgj. I^k ı^dak i madde Yüjşsels manzurunuz 
olunca gprfilür ki, eski Nizamnanıei Dahilîde 
mjisa} $ermejk £ur, etiyle izah ye ifade olunan ve 
sonunda ;bir kaiçle ile belirtilen nııefhum şimdi 
elimigdejsi tç ĵ&zükte ^ d e bey.anı suretiyle ve 
m ş̂&Ĵ er̂ e zikredilmiştir. Fakat müessese aynı 
olduğuna göre 15 dftfci&a s$z söylemek hakkı 
njeçŞlen verilmiştir'? jBunun bir hikmetj olması lâ-
zımgelir. O hikmet de şudur arkadaşlar; ^uuu 
sam)mî vre â çık kalble ifade etmek gerektir: 
Bizde ta 9£ Kanunu Esasisi zamanında tanzim 
ejdümj§ plan, Dıw3turun birinci kı/şmınm aklımda 
pek kajmadı, birinci veya ikinci cildinde mev
cut Nişamnanıei Dahilîde, ilk Meclisi Mebuşan-
da da :p,u hak Mealisin Umujni IJeyetinin kara
rma menut tutulmuş, sonra 19^8 J^eçligi Mebu-
sanı açıldjğı ^an^anda buhjiküm muhafaza 
edjlmjgtir. Jgm. isjtizah, jim^jkiifa^mizlergen-
seru rBjiyük MiU# Mjeeîisi ^eriyetioin kara
rına J$bi tuJtTjlmijgtftr. ^ g ^ n ^ e bu böyle devam 
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etmektedir. O zaman îtfizamnamei Dahilî tanzim 
edilirken demokratik bir hamle yapılmadı. Ya
ni çokluğun istizah kararı vermesine tâbi tutul
madan, doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi 
âzalarının suale gitmesi şeklinde değil de, Mec
lise getirilme ve bir sistem üzerinde gensoru 
açılması şekli kabul olundu. Ona mukabil mil
letvekillerinin şpru halinde 15 dakika söz söyli-
yenleri usulü kabul olunmuştur. Bugünkü müş
külâtımız bundan ileri gelmektedir. O halde biz 
sual müessesesini ıslah yoluna giderken, işin 
mahiyeti üzerinde yeni Meclisin getirdiği yeni 
havadan ilham alarak, yeni bir hamle yapmak-
lığımız ve işi esasından ele alarak işlememiz, bü
tün djinyada mevcut olan demokrasi kaidesine 
ittiba etmemiz, gensoruyu Meclis çokluğu ka
rarına tâbi tutmam12 lâzımdır. Eğer Yüksek 
Meclisiniz bunu yaparsa memleketin demokrasi 
hayatında 42 şene beklenen en büyük parleman-
ter inkılâbı,yapmış olur. (Soldan «o kadar değil» 
sesleri) Müsaade edin. Bunun hiçbir mahzuru 
ve tehlikesi yoktur. Çünkü yanımda bulunan 
Belçika Parlâmentosu Tüzüğünde, muayyen ha
tip, muayyen dakikalar söyledikten sonra gen
sorunun intaç edilmesi usulü mevcuttur. 

Şcmra genspru ile soru arasında bir fark var
dır : Sofuda Meclis pasif kalmaktadır. 

Sorunun ş̂ekli cereyanı şöyle oluyor : Soru 
Önergesi okunuyor, bakan buna cevap veriyor. 
Nizamnamei dahiliderbakanın ne kadar konuşacağı 
mu^ayyed 4eğil. Fransa Dahilî Nizamnamesinde 
kayyed d êğil. Fransa Dahilî Nizamnamesinde 
muhasaran diyor. Ama bizimkinde, bakanın ne 
•fcâ ar müddet izahat yereceği hakkında bir kayıt 
yoktur. Bakandan sonra milletvekili kürsüye ge
liyor. O, 15 dakika konuşabilir. Fakat akabinde 
bakan söz igtiyor. Şimdi doğrusu isterseniz ba
kana söz vermemek lâzım. Fakat reislik yaptığım 
zamanlarda ben de Çakanlara söz verdim. Yani 
Riyaset Rakamını işgal eden arkadaşların bu, 
elinden geliniyor. Çünkü buna imkânı ruhi yok
tur. Şimdi Şakan .söz istiyor. (Bakanm kaç daki
ka söyjiyeceği meçhul, çünkü vaktiyle mukayyet 
değil, ikinci defa da istediği kadar söylüyor. 
^kabinde yine milletvekili... 85 nci madde bal 
gibi orsada, duruyor. Binaenaleyh, son şpz millet-
vfekilmindir. Milletvekili bu .sefer çıktığı zaman, 
eşer Ri^a^t.Makamı tebaiyet ederse yine 15 da
kikadan fazla söyletmemiş oluyor. Demek ,ki, 
ikinci bir;on b^^ak ika^ ıyor . Ne oluyor, şimdi? 
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Buna nasıl tahammül edilir? Riyasetçe Bakana 
bir daha şöz veriliyor. Takip buyurun hâdiseleri, 
milletvekili bakandan sonra tekrar söz istiyor, 
yani üç, defa da o konuşuyor. Meclis ne oldu? 
Bu konuşmalar karşısında pasif bir şekilde lâlü-
epkem, ağzı kapalı iki kimse arasında cereyan 
eden «müzakereye seyirci kaldı... Hiçbir memleket
te böyle bir usul yoktur. Demek ki, bizde olan sa
katlığın esası, istizahı heyeti umumiyenin kara
rma tâbi tutmak, soruyu da bu şekilde uzatmak
tır. Demek ki, bir hastalık var. Meclis murakabe
sinin tam bir şekilde cereyan etmesi için işin bu, 
esastan bu bakımdan tedivisi gerekmektedir. O 
zaman ne olacaktır? 

Şu olacaktır : Bundan böyle istihbar karakte
rini aşan bir mütalâa yürütmek, tenkid yapmak 
için veyahut gerek siyasi ve gerek hukuki mesu
liyeti dahi kusurları Meclis huzuruna getirmek 
mümkün olabilir. O takdirde diğer arkadaşlar 
da söz istiyebilir. Demin de arzettiğim hususu 
yüksek takdirlerinize arzederim : Bu namütenahi 
değildir. Nasıl ki, Tüzüğümüzün 103 ncü mad
desi gereğince iki kişi lehte, iki kişi aleyhte ve 
iki kişi de hakkında konuşmadıktan sonra ye
terlik önergesi reye konulamıyorsa Belçika tü
züğünde olduğu gibi dört kişi konuştuktan son
ra yeterlik önergesi reye konulabilir ve bu dört 
kişinin söyliyeceği sözler de müddetle takyit 
edilebilir. Belçika tüzüğünde müddet, zannede
rim, beş veya onar dakikadır. 

Şu halde işi derinliğine doğru mütalâa edin
ce bir boşluk olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; bir 
gensoru sonunda itimat veya politik mesuliye
te müntehi olabilen görüşmeler haricinde genel 
bir konuşma yapılamıyor. Hakikatan öyle va
ziyetler olabilir ki, istizah haricinde, B. M. Mec
lisinde her hangi bir konu hakkında bir genel 
görüşme icabedebilir. Bu genel görüşme politik 
veya mesuliyeti mucip bir hedefe tevcih edilme
miştir. Yani istizah gibi mutlaka bir bakanı hır
palamak için verilmez. Çünkü istizahta siyasi 
ve cezai mesuliyet arama hali vardır. Halbuki 
bu bizim derpiş ettiğimiz şekil bir divanı âli 
meselesi değildir, fakat reye müntehi olabilr. 

Tüzük, reye müntehi olmaması ihtimalini de 
derpiş etmektedir. Ama istizah mahiyetini al
madan bir genel görüşme açılması mümkün ol
sa, memleket işlerini murakabe yönünden fay
dalıdır. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, mesele soru-
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nun sırasını değiştirmekle düzelmiyor. Meclisin 
yine mühim vakitleri kontrol mesaisi haleldar 
oluyor. Bu şekilde soruları en sona almak de
mek istihbar mekanizmasını bozmak demektir. 
Bu, istihbar en can alacak noktadır. Meselâ bu 
geri alman işler arasında memur kadrolarının 
miktarı v. s. hakkında1 gayet tafsilâtlı rakamla
ra girişmek icabeder ki bu, uzun bir işitir. Fa
kat bazan öyle bir vaka olabilir. Filân yerde 
bir kaza vukubulmuş mudur? Hükümet bu hu
sus hakkında ne düşünmektedir. Ama bunlar Te
kaütlük Kanununun bu perişanlığını ıslaha 
matuf tedabirden değildir, Meclisin acilen haber 
almasını icabettiren hususattandır. 

İşte bendeniz bu meşhudata binaen, yüksek 
heyetinizden bu soru müessesesinin 78 nci mad
dedeki teselsülünün bozulmamasını rica edece
ğim. Bu, tedavi değildir. Tedavi, gazetelerde 
okuduğuma göre tüzüğün tadili düşünülmek
teymiş, oradadır. îşte o zaman demokratik ham
lelere uygun olarak Yüksek Meclisin himmetiy
le tüzük tanzim edilir ve o zaman bu soru mü
essesesi de esaslı şekilde incelenir. Şimdi alela
cele, alelfevir bir şey yapmakta fayda yoktur. 
Esaslı bir ıslah yolu ile bu işi halledebiliriz ve 
bu yapılmalıdır., 

Şimdi bir nokta kalıyor. O da şu: bazan ol-
. maz mı? Olur. Bunu biz kerraren yaptık. Bâzı 
kere vaziyet öyle gerektirir ki kanunlar bekler, 
sualler de beri tarafta peyapey vürut eder. On
lar da bir tehacüm halindedir! Bunun karşısın
da Riyaset Divanı tedbir alır. Yüksek Meclise 
hâdiseyi arzeder. Onun üzerine, demin arzetti
ğim ve komisyonun da naklettiği fıkrada oldu
ğu gibi «..Meclis bu konuda ayrıca bir karar 
da verebilir». Binaenaleyh teselsülü bozmadan 
bu işi yapma imkânı vardır. 

Geçici tedbir: Geçici tedbiri nedir? Geçici 
tedbir, arkadaşlarımızın cümlesinin el birliğiy-

" le, fikir kardeşliğiyle soru müessesesinin mahi
yetini lütfen muhafaza etmektedir. Yani, konu
şulacak bir noktayı temin etmekten ibarettir. 
Bunun haricinde çıkıp da, demin arzettiğim şe
kilde vüsat alırsa, o zaman ya kanunları veya 
soruları geri bırakmak icabeder. Onun için ben
deniz, bu vaziyetin ihlâlini, değiştirilmesini doğ
ru görmüyorum ve Yüksek Meclisten de bu işin 
esaslı şekilde tetkik edilmek üzere komisyona 
havale edilmesini ve o müddet zarfında da tü
zük hususunda yapılacak tatbikatla soru ve gen-

4 6 -
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soru kısmının intaç edilmesini ve bu arada 
umumi görüşmenin tüzüğe ithalini (ki bu da 
yüksek heyetinizin bir eseri hayrı olacaktır) uy
gun görmekteyim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, kıymetli üstadımız Feridun 
Fikri Beyin çok kıymetli fikirleerini dinledik. 
Fakat, sözlerinin teklifle hiç ilgisi yoktu, gen
soru nasıl yapılmalıdır, nasıl olmalıdır diye mü
talâa buyurdular. Zaten 2-3 günden beri Ulus 
gazetesi partisinin bu hususta mütalâalarını ya
zıp duruyordu. Bugün yüksek huzurunuza gelen 
teklif, İçtüzüğün iki maddesinin değiştirilmesi 
hakkındadır. Bu maddelerden birisi 22 nci mad
dedir ki her Bakanlığın mütenazırı olarak bir 
ihtisas komisyonu mevcuttur halbuki İşletmeler 
Bakanlığı kurulduğu halde bunun mütenazırı 
bir komisyon mevcut değildir. Ticaret ve Eko
nomi Bakanlığı eskiden ayrı ayrı iki Bakanlık 
idi. Bunlar tevhit edildiği halde bugün bu Ba
kanlıkların mütenazırı olarak hâlâ iki komis
yon vardır. Onun için bu maddenin tadili teklif 
ediliyor. Bu teklif ve komisyon mazbatası gayet 
muhiktir bendeniz de ona lâhikim. 

Teklifin ikinci maddesi; 78 nci maddeyi de
ğiştirmektedir. Bunda da esbabı mucibe şudur; 
deniyor ki, gündemin ikinci maddesini teşkil 
eden, soru ve gensorular yüzünden, hayati ehem
miyette olan kanunlar gecikmektedir. Onun için 
biz gündemin bu ikinci maddesinin yerini değiş
tirelim, onun yerine kanunları alalım diyorlar. 

Halbuki, bu maddenin son fıkrası şöyledir; 
evvelâ gündemin maddelerini sıralıyor, ondan 
sonra Meclise bir yetki hakkı veriliyor. (Şu ka
dar ki, Meclis bu konuda ayrıca bir karar da 
verebilir). Yani Meclis lüzum görürse kanunla
rın müzakeresini sorulardan ve gensoruların da 
evveline alabilir. Madem ki maddede bu yetki 
mevcuttur, o halde esbabı mucibede gösterilen 
halleri, ortadan, Yüksek Meclis kararı kaldırı
yor demektir. Bu itibarla bendeniz bu maddenin 
değiştirilmesine lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan bravo 
sesleri) 

BAŞKAN —. Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) --Efendim, ben

den evvel söz almış olan arkadaşlar, bilhassa ta
dili teklif edilen 78 nei madde üzerinde durdu-
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lar. Bendeniz de 22 nci madde üzerindeki tadil 
hakkında söz söylemek istiyorum. 

Yeni bakanlık kurulması veya bâzı bakanlık
ların birleştirilmesi halinde bugünkü komisyon
lar, bu 22 nci maddenin muvacehesinde yeter 
bulunmamaktadır. Çünkü komisyonlar numara 
sırası altında tâyin edilmiştir. Binaenaleyh 
yeni bir komisyonun kurulabilmesi için Tüzükte 
değişiklik yapılması icabetmektedir. O bakım
dan arkadaşların teklifi muhiktir. Anayasa Ko
misyonu da bakanlıklara karşılıklı komisyonları 
mevcut metinde olduğu gibi numara altında zik-
retmiyerek elâstiki ifade tarzı vermek suretiyle 
yeni bakanlıkların kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi halinde gerekli komisyon değişik
liklerini mümkün kılacak bir şekil vermiş bulun
maktadır. Bu elâstiki tarzı tanzim doğrudur. 
Ancak Anayasa komisyonu bu değişiklikleri ya
parken İçtüzükte mevcut olan diğer maddeleri 
nazarı itibara almamıştır. Tüzüğün diğer mad
deleri nazarı itibara alınmış olsaydı ona göre bu 
maddelerde de değişiklik yapmak icabederdi. Me
selâ İçtüzüğün 25 nci maddesini ele alalım. 25 
nci maddenin son fıkrasında şöyle bir hüküm var
dır: «karma komisyonlara Tüzükteki numara sı
rasına göre önde gelen komisyon başkanı başkan
lık ve sözcüsü de sözcülük eder.» 

Şimdi Anayasa Komisyonunun bugün önü
müze getirdiği teklifte vaziyet şudur : Meclis 
görevleriyle ve bütün Hükümet hizmetleriyle il
gili olan komisyonlar numara sırasiyle yazılmış
tır; 1 den 6 numaraya kadar. Fakat bakanlık
larla karşılıklı komisyonlarda numara yoktur. 
Çünkü o husus elâstiki bir şekilde tedvin edilmiş
tir. Ohalde bakanlıklarla ilgili bir geçici komis
yon kurulduğu takdirde bunun başkanlık ve söz
cülüğünü kim yapacaktır? Burada 25 nci mad
dede bir tâyin ve tesbit yapılmıştır. Fakat beride 
bir numara bulunmadığı için 25 nei madde hük
münden istifade etmeye de imkân yoktur, Ohalde 
takdire gitmek zarureti vardır ki buna da git
mek doğru değildir. Çünkü o takdirde Nizam
namenin diğer maddeleriyle münasebeti bozulur. 
Şu halde komisyon tarafından teklif edilen me
tin mevcut Nizamnamenin diğer maddeleriyle te
nazur temin etmiyecektir. 

Bundan başka yine tanzim tarzında şu eksik
lik vardır : Meclis görevleriyle ve bütün Hükü
met hizmetleriyle ilgili olan komisyonların mü
dürleri ve kâtipleri, komisyon tarafından teklif 
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edilen tasarıda mevcuttur. Halbuki bakanlık
larla karşılıklı komisyonlar için böyle bir hüküm 
konmamıştır. Onun İçin ayrı bir hüküm kanarak 
bunların kâtipleri başkan tarafından tâyin ve 
tavzif edilir denmiştir. 

Ohalde şöyle bir sual akla gelebilir, acaba 
numara ve isimleri zikredilen altı komisyon kâ
tipleri ve müdürleri başkan tarafından tâyin 
edilmiyecek de komisyon mu tâyin ve tavzif ede
cektir? Herhalde bu, böyle olmasa gerektir. On
ların müdürlerini, kâtiplerini başkan tâyin eder. 
îşte böyle bir suale yer vermemek için Meclis 
görevleriyle ve Hükümet görevleriyle ilgili olan 
komisyonların kâtiplerini, müdürlerini metin
den kaldırmak, ve onlar için ayrı bîr fıkra koy
mak lâzımdır. Bize gelmiş olan tasarıda bu nokta 
ihtiyaç ve sisteme uymamaktadır. 

Sonra tasarıda bir kısım komisyonların isim
leri zikredildiği halde yani birden altıya kadar 
olan komisyonların isimleri ferden ferda zikre
dildiği halde diğer komisyonların isimleri zikre
dilmemiş bulunmaktadır. Gerçi şöyle söylenebi
lir; bakanlıklar da her zaman değişiklik olabilir, 
yenisi kurulur, birbirleri ile birleştirilebilir, bu 
itibarla isimlerinin zikredilmesi lüzumsuzdur, de
nebilir. 

Bu takdirde faraza Meclis görevleri ile ilgili 
olarak bir tahrir komisyonu kabul edilecek olur
sa bu hangi sıraya girecektir? Daha evvel bir sı
ra vardır, buna ithal etmek mümkün olacaktır. 
Bu bakımdan komisyon isimlerinin, bakanlıklarla 
karşılıklı olanlarda olduğu gibi ya kaldırılmalı
dır, veyahut bakanlıklara ait komisyonlarda da 
numara sırasına konmalıdır. 

Bu bakımdan mevcut tasan ihtiyaca kâfi bir 
mahiyet arzetmemektedir. Maddenin, bilhassa 
bakanlıklarla ilgili komisyonlara ait hükmün bi
rinci fıkrasına bir göz atalım. 

Eğer müsaade ederseniz maddeyi aynen oku
yayım. Gerçi maddelere geçilmemiştir, ama ifa
delerde bozukluk olduğu için teklif edilmiş olan 
metnin görüşülmesi uygun ölmıyacaktır. 

Hüküm şudur : 
«Her toplantının başlangıcında veya lüzum 

görüldükçe bu komisyonlar bakanlıklarla karşı
lıklı olmak üzere adedleri Başkanlık Divanının 
teklifi üzerine Kamutayca nispî ekseriyetle seçi
lir.» 

Şimdi ifadedeki bozukluğa bakınız. Burada 
iki fikir var. Bir defa komisyonların her toplan-
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tının başlangıcında veya lüzum görüldükçe ku
rulması gerekmektedir. Biliydrsüntiz fci, îçlûüi-
ğün hükümlerine göre1 komisyonlar ktirüîur, se
çilmez, fakat azaları seçilir. Binaenaleyh İftirada 
ilk fikrin komisyonlar kurulur şeklinde olması 
lâzımgelirkeh seçilir denilmiştir. 

ikinci fikre gelince, yine «Bu konıisyonlar ba
kanlıklarla karşılıklı almak üzere adedleri... Ekse
riyetle seçilir» denmekledir. Bîr kere bu adM, 
komisyonların adedleri midir, komisyonlara seçi
lecek üyelerin adedleri midir? Bu adedin komis
yonlara ait olduğu aşağıdaki bir fıkradan anla
şılıyor, ama bunda biraz vuzuhsuzluk varda*, 
diğer taraftan ifadede de bozukluk vârdlr. Kol«y 
anlaşılmıyor, komisyon adedi seçilmez, komisyon 
adedi belli edilir ,tâyin edilir. Hâlbuki şu ifade
ye göre komisyonlar seçilecektir. Hükümde üade 
bozukluğu olduğu gibi birinci fıkradaki bir hük
mü tekrarlamaktadır. Çünkü burada da her top
lantı sonunda lüzumu kadar komisyon kurulur, 
şöyle yapılır, böyle tesbit edilir diye sayıyor, tek
rarlıyor. 

Diğer taraftan 22 nci maddenin Anayasa Ko
misyonuna ait olan birinci bendinde; şöyle bir 
hüküm vardır; fakat kanaatimce bu hükme ka

tiyen lüzum yoktur. Çünkü İçtüzüğün 232 nci mad
desi, İçtüzük tâdillerinin zaten Anayasa Komis
yonunda görüşüleceğini bildirmektedir. Binaen
aleyh orada böyle bir hüküm bulunduğuna göre, 
buradaki hüküm bir haşivden ibarettir. Bu iti
barla bendeniz teklifin esasını haklı görmekle 
beraber, meseleyi şekil bakımından kanaat veri
ci ve vazıh görmediğim için, bunun komisyona 
iadesini ve orada yeniden tetkikini rica ediyo
rum. Ve bunun için de bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bu 78 nci maddenin tâdiline ait olan 
teklif dolayısiyle söz almış bulunuyorum. 

Meclisin gündemini ilgilendiren bu tertibin, 
bu sıranın tadiline ait olan teklifi, şu mucib se-
beblerle arkadaşlar sunmuş bulunmaktadır. (Bu 
güne kadar geçen müzakerelerde bu sıranın ta-
kib edilmesi bâzı hayati ehemmiyeti haiz kanun 
ve kararların müzâkere ve kabullerinin gecik
mesine yol açmakta ve 5 - 6 ötürüm geçtiği hal
de bunların müzakereleri yapüa1namâkta(Jır. 
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Bu setrable içtüzüğün 78 nci maddesi hükmü

nün det^tiriîmtgsi ve ^KfUn tasarı ve teklifleri
nin sorulardan evvel müzakeresinin kabul edil
mesi uygun ve selâmeti muamele bakımından daha 
muvafık olacaktır.) 

Bendeniz uzun yıllatın tecrübe mahsulü ola
rak İçtüzüğe girmiş olan böyle bir tertib veya 
sifânm bu miîcib sebeblerle tâdilinin muvafık 
olmıyacağı kanaatindeyim. Filhakika bu tertipte 
düşünülen esaslar, bendenizin anladığıma göre, 
şudur arkadaşlar: Soru ve Gensoruların başta 
gelmesi; kanun yapmak kadar mühim olan Hü
kümet icrfaatmı murakabe etmek esasından il
ham almaktadır. Soru şu veya bu şekilde tatbik 
edilmektedir. Bu hakikatan ayrı bir iş olmakla 
beraber Soru müessesesinde de içtüzük hüküm
lerine riayet olunmasını Biyasetten bu vesile ile 
bendeniz temenni etmek isterim. İçtüzüğün her 
hangi bir hükmünü, bir cemilekârlık esasından 
hareket olunmak suretiyle, ihmal etmek asla doğ
ru değildir. Bu sebeble soruların da bu şekilde, 
İçtüzük hükümlerine uygun olarak tatbik edil
mesini temenni ederken, Meclisin, kanun yap
mak salâhiyeti yananda, mevcut kanunlarla Hü
kümeti murakabe etmek imkânını veren bu sa
lâhiyetin de İçtüğükfce olduğu gibi muhafazası
nın döğrü olacağına kanaat getirmekteyim. Fil
hakika, öyle kanunlar gelebilir ki; yüksek heye
tinizde bunun müzakeresi uzun aylara ancak sı
ğabilir. 

Bu takdirde herhangi bir arkadaş muayyen 
bir mevzu üzerinde bilgi edinmek isterse, Hükü
met icraatından haber almak isterse, bu kanunun 
müzakeresinin bitmesini mi bekliyecek? Eğer ta
dil teklifi kabul edilirse hakikaten beklememek 
lâzımgelecek. İçtüzükte bû sırayı Yüksek Heyeti
nizin değiştirebileceğine dair de bir fıkra mevcut
tur. Heyeti Muhteremeniz bu tertibin değişti
rilmesine lüzum görürse o istenilen tertip karar-
îaştırılabilir. Fakat eski tertibe riayet olunma
sının mevcut kanunlar dairesinde Hükümet icra
atını murakabe etmek bakımından lüzumlu ve 
faydalı olacağı aşikârdır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 78 nei mad
denin aynen muhafaza edilmesi hususunda bende
niz bir de önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
MftÜLLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlarım, ben îm tasarıdaki İçtüzüğün 
İ§ -»âsî «MMeshön tadili halkadaki ttiffîf sahibi 
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olmam itibariyle söz aldım. Gerçi arkadaşlardan 
hiç biri bu m^dde hakkında itirazda bulunmadı
lar ben de sözümü geri alacaktım ama en son 
olarak Necip Bey bu madde üzerinde durdular. 
Onun için konuşmak mecburiyetinde kaldmı. 

Efendim; filhakika bu madde tedvin edilirken 
Tüzüğün diğer maddeleriyle olan münasebetleri 
düşünülmemiş olabilir. Ancak komisyonun bu 
tadilinde, bunlar esasa müessir olmıyan madde
lerdir. Meselâ Necip Bey arkadaşımız 25 nci 
maddedeki başkanlık meselesinde durdular, bu 
doğrudur. Fakat dikkat ederseniz 25 nci madde
deki sıra doğrudan doğruya, yani bakanlıklarla 
karşılıklı komisyonlar sırası hurufu hece sırasına 
göredir. Binaenaleyh bunlar harf sırasına göre 
tesbit edilmiş olduğundan herhangi bir tadil de 
yapılmadan bundan sonra karma komisyonları 
teşkil eden komisyonların hurufu hece sırasına 
göre başta gelen komisyonun^ başkanı o karma 
komisyona da başkanlık eder. Ama bu Tüzük 
üzerinde bir tadili icabettirirse bendeniz 25 nci 
maddenin tadili hakkında bir tasarı getiririm. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki, arkadaşlar, 22 nci 
maddenin tadilinin süratle icrası icabetmektedir. 
Bendeniz Ekonomi Komisyonunun Sözcüsüyüm; 
şimdi bu komisyona gelen işler maalesef Tüzüğe 
aykırı olarak görüşülmektedir. Tüzük gereğince 
bunların bu komisyona gelmemesi caWıekte-
dir. Çünkü arkadaşlar, bir İşletmeler Bakanlığı 
tesis edilmiştir. İşletmeler Bakanlığının komis
yonu yoktur. Fakat İşletmeler Bakanlığına ait 
işler bu komisyona verilmektedir. Tüzüğün bir 
maddesinde der ki; «Tüzükte sayılı olmıyan ko
misyonlar haricinde gelmiş olan işler eğer Ak
çalı işlerse Bütçe Komisyonuna, değilse İçişleri 
Komisyonunda görülür.» 

Şimdî İşletmeler Bakanlığından gelmiş olan 
ister bu Tüzüğe, halen mer'i olan hükme göre 
İçişleri Komisyonuna gitmesi lâzımdır. Fakat 
buna rağmen bizim komisyonda biz birçok tasa
nlar bıraktık. Yani salahiyet harici çalışıyoruz. 
Bu yüzden Ekonomi Komisyonu boş durmakta
dır. İş gelmiyor. Çünkü İşletmeler Bakanlığına 
mütenazır bir komisyon henüz teBbit edilmemiş
tir. 

Sonra ikinci birşey daha var arkadaşlar; 
Ekenömi ve Ticaret komisyoaaları ayrı ayrı ol
duğu halde bakanlık bir tanedir. Ekonomi ve 
TifcaTet B&kaojsğım da alâkadar eden tasarılar 
Ekonomi 'vesnst Ticaret KnaasyoiHma ayrı ayrı 
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gelmektedir. Bunlar birbirine tedahül ediyor. 
Ve işlerin çıkmamasına sebep oluyor. Onun için 
22 nci maddenin şekle1 ait kusurları olmasına 
rağmen bunu hemen çıkarmak matluptur. Bu 
komisyon âtıl kalmış durumdadır. O itibarla 25 
nci maddedeki mahzur o kadar büyük bir mah
zur değildir. Çünkü eski maddenin mânası hiç
bir zaman kaybolmamıştır, aynı mânalar ipka 
edilmiştir. O itibarladır ki 22 nci madde üzerin
de durulmıyarak doğrudan doğruya kabulü
nü teklif ediyorum. 

78 nci madde hakkında ben zaten görüşecek 
değilim. 

BAŞKAN — Saffet Gürol. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Bendeniz ruz-

namenin sırasını tâyin eden 78 nci tüzük mad
desinin değiştirilmesini teklif eden arkadaşla
rınızdan birisiyim. Bahtsızlık şuradadır ki bu 
teklifin aleyhinde bulunanlardan bilhassa Fethi 
Çelikbaş ve Feridun Fikri Düşünsel arkadaşla
rımız ilmî kifayetleriyle meseleleri münakaşa 
edecek kudrette kıymetli otoritelerdir. Fakat 
biz de realiteye istinat ediyoruz, ve kanunlar, tü
zükler doğrudan doğruya hayatı umumiye için
de elde edilen neticelere göre tanzim edilirler. 

Eğer böyle olmıyacak olursa kurulmuş ni
zamlar aksar. Ben ve arkadaşlarım Meclis gün
deminin işlemesinde aksaklık gördüğümüz için
dir ki bu teklifi yaptık. Yoksa haddizatında 
Meclisin siyasi murakabesinin başlıca teminatı 
olan soru ve gensoru müessesesinin her şeyin 
fevkinde tutulması ve milletvekillerinin mura
kabe haklarını her •şeye takdimen ve her zaman 
kolaylıkla yerine getirilmesi kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

Ancak şunu da ifade etmek isterim ki, bu 
murakabe hakkının yanında, kanun yapma 
hakkı da diğeri kadar mukaddes ve elzem tu
tulması lâzımgelen bir haktır. Bunun hangisi
nin tercih edileceğini tâyin etmek, yerine göre, 
en müşkül dâvalardan birini teşkil eder. Büyük 
Millet Meclisinin 22 Mayısta başlıyan toplantı
larından beri görüyoruz, bâzı günler 16 tane, 
20 tane sözlü soru silsilesi birbirini takip etmek
tedir. 

Arkadaşlar, öyle vaziyetlere şahit oluyoruz 
ki sözlü soru dolayısiyle saat 20 - 21 e kadar 
çalıştıktan sonra beklemekte olan bâzı kanunlar 
ertesi celseye bırakılmıştır. Ve her zaman 78 nci-
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maddenin ruhu ile bize temin edilmiş olan ive
dilik, öncelik müessesesini kullanamıyoruz. Bi
naenaleyh yapılacak ilk- iş; bunu esasından dü
şünmek, tanzim etmek olacaktır. 

Demokrat Partili arkadaşlar gayet iyi bili
yorlar ki bir içtüzük tasarısının hazırlanması 
yetkisi bir komisyona verilmiş veya verilmek 
üzeredir. Anayasa Komisyonunun hemen her 
toplantısında içtüzüğün tadili etrafında değer
li hukukçu arkadaşların münakaşaları cereyan 
etmektedir. Ve belki bu tatil devresini mütaakıp 
Meclisi âliye, çok iyi düşünülmüş, tedvin edil
miş bir içtüzük gelecektir. 

Şimdi, müstacelen böyle bir tadili istemekle 
Meclisi âlinin selâmeti müzakeresini temin etmek 
istiyoruz. Bu kararla muhterem arkadaşlar, 
sözlü sorunun suiistimale kaçan halini düzelte
cek, ehemmiyetli mevzuların müzakeresini en-
gelliyen vaziyeti temin edeceksiniz. Tüzüğün 
tadil teklifini kabul etmekle Meclisi âliyi işler 
bir hale getirmiş olacaksınız. 

BAŞKAN — İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Efendim; 22 

Mayıstanberi devam eden çalışmalarımız, tecrübe
lerimiz ve halk içerisindeki temaslarımız göstermiş
tir ki, içtüzük bu Meclisin bünyesine uymuyor. Bi
naenaleyh, İçtüzük'ün heyeti umumiyesinin göz
den geçirilmesi ve Meclisin bünyesine uygun bir 
İçtüzük'ün meydana getirilmesi lâzımgeliyor. 
Şimdi bu getirilen bir iki maddeyi değiştirecek 
olursak heyeti umumiyesinin tetkiki meselesini 
unutmuş olacağız. Onun için bunların, heyeti 
umumiyesinin görüşülmesi sırasında nazara alın
masını ve bilâhara, heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere açılmasını teklif ediyorum ve bu husus
ta bir de önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
* var mı? 

Buyurun, Rif at Alabay. 
RİFAT ALABAY (Konya) — Efendim, İç

tüzüğün ihtiyaca kâfi gelmediği hakkındaki fi
kirlere iştirak ediyorum. Bendeniz bir arkada
şımla beraber 3 - 4 ay evvel bu hususta bir takrir 
vermiştim. Şimdi bâzı maddelerin tadili için gö
rüşülmektedir. Sorulara cevap verilirken görü
yorum ki, soru mahiyetini kaybetti, soru sahibi 
ile sualli cevaplı bir konuşma haline girdi ve bu 
yüzden de birçok kanunlar müzakere edilemedi. 
Soru müzakereleri uzun sürüyor ve arkadaşları
mız yorgun düşüyorlar,' dikkat sarfedemiyorlar, 
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Antidemokratik kanunların değiştirilmesi* 

Hayvan Sirkatinin Mes%'i hakkındaki Kanunun 
14 ınaddesi, Meşhut Suçlara dair olan bir kanun 
tasarısı, Ceza Muhakemeleri Usulü hakkındaki 
Kanunun 200 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun da birkaç celse müzakere edile
meden kaldı. Bunu nazara alarak Komisyon, 
bu 78 nci maddede zikredilen gündemin tertip 
sırasının değiştirilmesini kararlaştırdı. Bunun 
bir mahzuru yoktur, bilâkis faydası vardır. 
Fethi Bey arkadaşımızın dediği gibi, eğer uzun 
bir kanun müzakere edilecekse, Başkan takdir ve 
Kamutaya teklif eder, gündemin sırası değişti
rilir. Sorular öne alımr, evvelâ onların müzake
resi yapılır, kanunların müzakeresine sonra baş
lanır. 

M. DAİM SÜALP (Siird) — Aksi de varit
tir. 

RİFAT ALABAY (Devamla) — Şimdiye 
kadar cereyan eden müzakereleri gördük. Soru
lar çok, kanunların ekserisi müzakere edilemiyor. 
22 nci maddenin tadilinde zaten hepimiz ittifak 
ediyoruz. 

Maddelerin müzakeresine girdiğimiz zaman 
yapılan tertipler üzerinde de ayrıca cevap arze-
deceğim. Şimdilik maddelere geçilmesi kabul 
edilsin. Bendeniz maddelere geçilmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu husustaki Önergeleri okuta
cağız . 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebeplerden ötürü, 

İçtüzüğün değiştirilmesi hakkındaki teklifin ve 
komisyon raporunun Anayasa Komisyonuna 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzük hakkında diğer bâzı tekliflerin de 

mevcut olduğu görülmekte olmasına binaen, bü
tün tekliflerle bir arada tetkik ve tadillerin 
nazara alınması için işbu tekliflerin komis
yona iadesini arz ve teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
Âli Rıza Kılıçkale 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Tecrübeler İçtüzüğün heyeti umumiyesinin 

gözden geçilirmesi zaruretini göstermektedir. 
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Binaenaleyh münferit tekliflerin umumi incele
me içerisine alınması daha uygun olur» 

Bu hususun reye konulmasını teklif eylerim. 
Kayseri Milletvekili 

İsmail Berkok 

BAŞKAN — Efendim, önergeler iki mahi
yet taşımaktadır. 

Birisi, 22 ve 78 nei maddelerin yeniden 
tetkik edilmek üzere Anayasa Komisyonuna ia
desi, diğeri de, esasen İçtüzüğün heyeti umu
miyesinin tadili söylentileri bulunduğuna göre, 

* bu iki maddenin de heyeti umumiye meyanın-
da tezekkür edilmesi, şeklindedir. En aykırı 
olan hu teklif olduğu için İsmail Berkok'un 
teklifini reyinize arzedeceğim. Mahiyeti vazı-
han anlaşılmak için reye koymadan evvel tek
rar okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un teklifi 

tekrar okundu) 
NECİP BİLGE (Niğde) — Ben de bu öner

geye iltihak ediyorum. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi görüşüldüğü zaman na

zarı dikkate alınmak üzere Anayasa Komisyo
nuna iadesine karar verilmiştir. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
İçtüzüuün 85 nci maddesinin yorumlanmasına 
dair önergesi ve Anayasa oKmisyonu raporu 
(4/U) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
mı? 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
İçtüzüğün 85 nci maddesinin yorumlanmasını 
teklif ediyorlar. Yüksek Heyetiniz huzurunda 
okunan Anayasa Komisyonu raporunda belirtil
diği veçhile madde hükmü gayet açıktır. Bina
enaleyh böyle açık vazıh, sarahat ifade eder bir 
maddenin değiştirilmesine lüzum yoktur kanaa
tindeyim. 

Bu itibarla yerinde olan komisyon raporu
nun tasvibini rica ediyorum. 

[1] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra

poru Yüksek Heyetinizin tasvibine arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Millî Piyango idaresinin 1949 yılı Bi-
lânçosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/16) 
[1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

6. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm, 
Bozcaada ve imroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
ve Dışişleri, içişleri ve Millî Eğitim Komisyon
ları raporları (2/4.0) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, maddelere geçiyoruz. 

Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin Mahallî İda
releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldınlması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Bozcaade ve İmroz Nahiyele

ri] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] Birinci görüşülmesi 37 nci Birleşim tuta-

nağmdadır. 
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rinin Mahallî İdareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş, tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
tasarısına (270) oy verilmiştir. Oylardan, (267) 
si kabul, (2) si ret, (1) i çekin'serdir. 

Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

Gündemde başka madde kalmadığından 7 Şu
bat 1951 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,18 
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1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna 

verilen oylann sonueu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Keman 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekda£ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi ö* 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
ibrahim Suba$ı 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
270 
267 

2 
1 

200 
17 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Keggaf Mehmet Kürkut 
Talât Oran 

BtNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilme* 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUfc 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığmaıı 

Celâl Otman 
ÇORUH 

Meeit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğhı 
Saip özer 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktıığ 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaf 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoflu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlıı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğiu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Paımıkoğlu 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi M#hir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Hal it Z&rbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Ataky 

Salih înankur 
Celâl Ramaşsanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
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İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Sadık Giz 
Ekrem Hayri Üstün-
dağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
E sat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERÎ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Haindi Başak 
Salih Knlemcio&lu 
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Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh 
oğlu 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Sam et Ağa oğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 
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NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğln 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ert f rk 

Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntag 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goîoğlu 
Süleyman Fehmi Ki 
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ. 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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[Reddedenler] 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

VAN 
Ferid Melen 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

[Oya kahhmyanlar] 
AFYON KARAHÎSAfc 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı-
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu (1.) 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
(I.) 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan (1.) 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah (B§. V.) 

BİLECİK 
tsmal Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Saiâhattin İnan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin (t.) 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural (I.) 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü (î.) 

GİRESUN 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Refik Koraltan (Baş 
kan) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
'Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Yelibeşe 
(Bakan) 
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KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (î.) 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ( Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Sn ad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman' Böiükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kaval cıoğlu 
İJiıtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya » 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 

B : 39 5.2 
Ahmet Kavuncu (I.) 
thsnn Şerif özgen (I. Ü.Y 

MALATYA 
Esat Doğan (I.) 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
ildnan Karaosmaııoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (t.) 
Kâzım T?a$k«nt 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy . 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
A dz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başar (1.) 

1951 O : 1 
Cemal Hünal (I.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Fahri Köskeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yutııf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Uartaoğlu 
(î.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

SltRD 
O mil Yardım 

SİNOE 
Cevdet Kerim tncedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
lımail Hakkı Aky&z 
Hüseyin Bingili 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Cahid Zaraangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğhı 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğiu 
Hafim Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza încoa'lemdar-
oglu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabftyrftk 

[Aç%h Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Buma 

•J 

1 
1 
1 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşan» 

r-l 

1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 
Muğla 

2 
i 
1 
1 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

— 
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S. Sayısı:75 
Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve Erzurum Milletvekili Emrul
lah Nutku'nun, İçtüzüğün 22 nci ve Balıkesir Milletvekili Müfit 
Erkuyumcu ve 2 arkadaşının, İçtüzüğün 78 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakmda Tüzük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu 

(2 /34 , 119) 

Manisa MiUetveldli Kâzım Taşkent ve Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun İçtüzüğün 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında tüzük teklifi (2/34) 

• 31 . X . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün yirmi ikinci maddesi, kabinede mevcut her bakanlığın karşılığı olarak bir komisyon bu
lunmasını âmirdir. 

Hal böyle iken tüzüğün son tadilinden sonra kurulan işletmeler Bakanlığına ait işlerle meşgul ola
cak komisyon kurulmamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının birleştirilmesine rağmen halen iki komisyon 
vardır. 

içtüzüğün bugünkü vaziyete göre değiştirilmesi hususunda gerekli muamelenin ifasını arz ve tek
lif ederiz. 

Manisa Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Kâzım Taşkent Emrullah Nutku 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun Tüzük teklifi 

11. Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip); 
14. işletmeler Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip); 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve 2 arkadaşının, İçtüzüğün 78 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında tüzük teklif i (2/119) 

'•(•" v ' v i : , • ; •'' ** * ' : ""•'"'' 9 . 1 . 1 9 5 1 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içtüzüğün 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması saygı ile rica olunur. 
Balıkesir Milletvekili Konya Milletvekili Rize Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu Raffet Gürol K. Balta 
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GEREKÇE 

İçtüzüğün gündemin sırasını tâyin eden 78 nci maddesine göre sorular ve gensorular gündem
de 2 nci madde olarak müzakere edilmektedirler. Bugüne kadar geçen müzakerelerde bu sıranın 
takip edilmesi bâzı hayati ehemmiyeti haiz kanun ve kararları müzakere ve kabullerinin gecik
mesine yol açmakta ve 5 - 6 oturum geçtiği halde bunların müzakereleri yapılamamaktadır. 

Bu sebeple içtüzüğün 78 nci maddesi hükmünün değiştirilmesi ve kanun tasarı ve, tekliflerini 
sorulardan evvel müzakeresinin kabul edilmesi uygun ve selâmeti muamele bakımından daha mu
vafık olacaktır, tçtüzüğün bahsi geçen 78 nci maaddesi hükmünün değiştirilmesi hakkındaki işbu 
teklifimiz Tüzüğün 232 nci maddesi gereğince muktazi muamele yapılmak üzere hazırlanarak 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Balıkesir Milletvekili Konya Milletvekili Rize Milletvekili 
M. Erkuyumcu Saffet Gürol Kemal Balta 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MÜFİT ERKU
YUMCU VE 2 ARKADAŞININ TÜZÜK TEK

LİFİ 

MADDE 1. — İçtüzükün 78 nci maddesi hük
mü aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 78 — Gündem şöyle tertiplenir: 
1. Başkanlık Divanının Kamutaya sunuş

ları. 
2. İki defa görüşülecek işler. 
3. Yeğlikle görüşülmesine karar verilen iş

ler. 
4. İvedilik kararı verilen işler. 
5. Sorular ve gensorular. 
2, 3 ve 4 ncü fıkralardaki işler komisyonlar

dan Başkanlığa gelme sırasiyle görüşülür. 
Şu kadar ki Meclis bu konuda ayrıca bir ka

rar da verebilir. 
Gündem bir gün önce Başkanlığa ve bütün 

Bakanlıklara bildirilir. 

MADDE 2. — Bu tüzük yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu tüzük Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından yürütülür. 

( S . Sayısı : 75) 
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Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. 2/34 ve 2/119 

Karar No. 5 

31 .1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Manisa Mililletvekili Kâzım Taşkent ve Er
zurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun İçtü
züğün 22 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki teklifleri ile, Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu, Konya Milletvekili Saffet 
Gürol ve Rize Milletvekili Kemal Balta'nrn 
aynı tüzüğün 78 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklifleri komisyonumuza havale 
edilmekle teklif sahipleri hazır olduğu halde her 
iki teklif birleştirilerek incelendi: 

Değiştirilmesi teklif edilen maddelerden 
İçtüzüğün 22 nci maddesinde Bakanlıklarla 
karşılıklı komisyonlar adları gösterilmek sure
tiyle tasrih ve tahdit edilmiş olduğundan bir 
Bakanlığın ihdası veya kaldırılması veya iki 
Bakanlığın birleştirilmesi gibi hallerde bunlarla 
mütenazır olarak komisyonlar teşkiline imkân 
hâsıl olamamaktadır. Nitekim İşletmeler Bakan
lığı ihdas edildiği ve Ticaret Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığı birleştirildiği halde şimdiye 
kadar bir İşletmeler komisyonu teşkil edile
mediği gibi halen Ticaret ve Ekonomi komis
yonları namiyle iki komisyon da mevcut bu
lunmaktadır. Bu itibarla bir bakanlık ihdas 
edildiği veya kaldırıldığı takdirde Bakanlık
larla, mütenazır komisyonlar teşkiline imkân 
verecek şekilde bahsi g>eçen 22 nci maddenin 
değiştirilmesine lüzum görülmüştür. 

Gündemin ne suretle tertipleneceğini tâyin 
eden İçtüzüğün 78 nci maddesinde sorular ve 
Gensoruların ikinci sırada gösterilmiş ' olmasın
dan dolayı bu sorular gündemin ikinci maddesi 
olarak müzakere edilegelmekte ise de ekseriya 
bu husustaki müzakerelerin geç vakitlere kadar 
sürmesi yüzünden gündemde bulunan kanun
ların müzakeresine s'ra gelmediği ve birkaç 

oturum geçtiği halde bâzı kanunların müza
kere edilemediği görülmüştür. 

Bu mahzurlar"n önlenmesi de gündemin 
tertip sırasında bir değişiklik yapılmasiyle 
kabil olacaktır. 

Yukarda zikredilen sebeplerden dolayı Ko
misyonumuzca İçtüzüğün 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine oy birliğiyle ve 78 nci madde
deki tertip sırasının değiştirilmesine de çoğun
lukla karar verilerek hazırlanan metin bağlı 
olarak takdim edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

22 nci maddenin değiştirilmesinde sayın ar
kadaşlarla ayni fikirdeyim. Ancak 78 nci 
maddesindeki tertip tabiîdir. Kamutayın ge
rekli gördüğü halleriyle başka türlü karar 
vermek yetkisi ayni maddenin son fıkrasiyle 
sağlanmış bulunmaktadır. Onun için 78 nci 
maddenin değiştirilmesinde arkadaşlarla bera

ber değilim. 
F. Hulusi Demirelli 

Sözcü 
Konya 

R. Alabay 
Diyarbakır 

F\ Alpiskender 
Konya 

T. Kozbek 
Tekirdağ 

/. Hakkı Akyi 

İsparta 
B. Turgut 
Manisa 

M. Tümay 

iz II. 

Ankara 
R. Eren 
İstanbul 

M. Benker 
Sivas 

/. Dizdar 
Tokad 
ökeren 

Zonguldak 
78 nci maddenin değiştirilmesine muhalifim. 

M. Alakant 

( S . Sayısı : 75) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBÎŞt 

İçtüzüğün 22 ve 78 nci 
rilmesi hakkında 

MADDE 1. — İçtüzüğün 22 ve 78 nci mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 22. — Her toplantının başlangıcında 
görevleri ertesi toplantıya kadar devam etmek 
ve üyeleri Kamutayca nispî ekseriyetle seçilmek 
üzere lüzumu kadar komisyon kurulur. 

Siyasi partilerin yalnız milletvekillerinden 
kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun çaiış-
malariyle ilgili çalışmalar yapan Meclis Grup
ları bulunur. 

Meclis görevleriyle karşılıklı komisyonlar : 
1. Anayasa Komisyonu (Bir aylıklı kâtip) 

İçtüzük işleri bu komisyona havale edilir. 
2. Dilekçe Komisyonları (İki aylıklı kâtip); 
3. Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

(Bir aylıklı kâtip); 
4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (Üyelerden 

birini Başkanlık Divanı İdareci Üyeler arasın
dan ayırır. Bu Komisyona Kitaplık Müdürü 
kâtiplik eder); 

5. Sayıştay Komisyonu (Bir aylıklı kâtip); 
Bütün Hükümet hizmetleriyle karşılıklı ko

misyon : 
6. Bütçe Komisyonu (B,ir kalem müdürü ile 

yardımcısı, bir başkâtip, yardımcısı ve bir me
mur). Bu komisyon kendine bir de başkanvekili 
seçer. Genel bütçe raporunu yazmak ve savun
makla ödevli bir sözcüden başka bu komisyon 
bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporunu 
yazmak ve savunmakla ödevli özel sözcüler de 
seçebilir. 

Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar : 
Her toplantının başlangıcında veya lüzum 

maddelerinin değişti-
Tüzük teklifi 

görüldükçe bu komisyonlar bakanlıklarla karşı
lıklı olmak üzere adetleri Başkanlık Divanının 
teklifi üzerine Kamutayca nispî ekseriyetle seçi
lir. 

* 
Bir veya birkaç bakanlığın kaldırılması veya 

birleştirilmesi gibi hallerde alâka]] komisyonlar 
da kaldırılır ve birleştirilir. 

Bu maddede beyan olunan, komisyonlardan 
her birinin kaç üyeden teşkil olunacağı kezalik 
Başkanlık Divanının teklifi üzerine Kamutayca 
kararlaştırılır. 

Bakanlıklarla karşılıklı Komisyonlara lüzu
mu kadar aylıklı kâtip Başkanlık tarafından tav
zif olunur. 

Yukardaki komisyonlarla karşılanmıyan dai
relerle ilgili tasanlar ve teklifler, akçalı işlerden 
iseler Bütçe ve Maliye komisyonlarında, bundan 
başka bütün tasarılar ve teklifler İçişleri Komis
yonunda görüşülür. 

Madde 78. — Gündem şöyle tertiplenir: 
T - Başkanlık Divanının Kamutaya sunuş

ları ; 
H ~ Yeğlikle görüşülmesine karar verilen is-

!er; ' 
ITT •• İvedilik kararı verilen işler; 
TV •• İki defa görüşülecek işler; 
V - Sorular ve gensorular; 
2, 3 ve 4 ncü fıkralardaki işler komisyonlar

dan Başkanlığa gelme sırası ile görüşülür., 
Şu kadar ki Meclis bu konuda ayrıca bir 

karaı1 da verebilir. 
Gündem bir gün önce Başbakanlığa ve bütün 

Bakanlıklara bildirilir. 

( S. Sayısı : 75 ) 



S. Sayısı: 76 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, İçtüzüğün 85 nci maddesi
nin yorumlanmasına dair önergesi ve Anayas Komisyonu raporu 

( 4 / 4 5 ) 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Asil ve vakur milletimizin serbest reyi ile seçilmiş milletvekillerinden müteşekkil Kamutayın âm
me vicdanını da tatmin edecek şekilde selâmetle çalışabilmesi müzakerelerin İçtüzük hükümlerinin 
lâfzı ve ruhuna riayet olunmak suretiyle cereyan etmesi şartına bağlı bulunduğu aşikârdır. Yüksek 
heyetçe takdir buyurulacağı veçhile, Mecliste her hangi nahoş bir hâdisenin zuhuruna meydan ver
memek ve aynı zamanda riyaset makamının çok partili bir parlâmentoda esasen güçleşmiş olan vazife
sini kolaylaştırmak hepimizin müşterek millî vazifemizdir. Bu itibarla, 2 . VI . 1950 Cuma günkü Bir
leşimde tatbik şekli üzerinde ihtilâfa düşülen 85 nci madde hükmünün, halen yürürlükte olan İç
tüzükte, muhtevası ve sureti tatbiki tavzih ve tefsire muhtaç görülecek hususlar varsa, bunlarla bir
likte, İçtüzüğün 233 ve 124 ncü maddelerine uyularak açıklanması ve yorumlanması lüzumunu, Yük
sek Meclisin isabetli takdirlerine arz ve teklif ederim. 

5. VI.1950 
Burdur Milletvekili 

v ; • * : * • ' ; • Fethi Çelikbaş 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 31 . 1 . 1951 

Esas No. 4/45 
Karar No. 4 

.Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın İçtü
züğün 85 nci maddesinin yorumlanması hak
kındaki önergesi komisyonumuza havale edil
mekle önerge sahibi hazır olduğu halde incelendi. 

Yorumlanması istenilen 85 nci maddenin son 
iki fıkrasında «Komisyon veya parti adına söz 
istediklerinde Başkan veya sözcüler sıraya bağlı 
değildir. Son söz milletvekillerinindir.» denile
rek komisyon veya bir parti grupu adına söz 
söylemek istiyenlerin sıraya bağh olmaksızın 
söz söyliyebilecekleri ve son sözün de milletve
killerine ait olduğu tasrih edilmiş olmasına göre 
mezkûr maddenin yorumlanmasına mahal olma
dığına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul Konya 

F. H. Demirelli R. Alabay 
Ankara Diyarbakır İsparta 
R. Eren F. Alpiskender R. Turgut 

İstanbul Konya Manisa 
M, Benker T. Kozbek M. Tümay 

Sivas Tekirdağ Tokad 
/. Dizdar 1. H. Akyüz H. ökeren 

Zonguldak 
Y. M. Alakant 





S. Sayısı: 77 
Millî Piyango İdaresinin 1949 yılı Bilançosunun gönderildiğine dair 

Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/16) 

T.C. 
Başbakanlık 19.IV. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdüerlüğü 
Sayı: 55-5, 6-1656 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Piyango İdaresinin Murakabe Kurulu tarafından incelenmiş ve onanmış olan 1949 yılı 
Bilançosunun ilişikleriyle birlikte, 3670 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre sunulduğunu saygı
larımla arzederim. 

, Başbakan 
§. Günaltay 

T. C. 
MüU Pipango İdaresi 23 .11.1950 

Sayı: 2-3/781 
1949 yılı Bilançomuzun Yönetim 

; • . s Kurulu raporu hakkında: 

Millî Piyango Murakabe Kurulu Yüksek Başkanlığına 

1949 yılı bilançomuz, 3670 sayılı Kanunun altıncı maddesi gereğince, yüksek incelemelerine 
sunulmuştur. 

Bu yıla girerken, idaremizin kuruluşu tarihinden beri daima müterakki karakter arzetmiş bu
lunan satış ve kâr hesaplarının artık optimal bir hadde ulaştığı kanaati vardı. 1949 un ilk iki ayı 
içinde elde edilen neticeler de bu kanaati teyit eder mahiyetteydi. Filhakika ilk iki ayın satış-

• larında 115 463, jâfi kârında ise 90 786 lira azalma kaydetmiştik. 1949 yı'ında bir evvelki sene
nin kârına ulaşamamak endişesine düştük. Çare vo tedbirler aradık. İdarece tesbit, Yönetim Ku
rulumuzca da tasvip edilmiş bulunan tedbirlerin tatbiki sayesinde bu kötü durumu önlemiş olduk. 
Bir evvelki yılın neticelerine ulaşamıyacağı sanılan 1949 hesaplarımızı (2 225 414) lira kâr faz-
lasiyle kapattık. Bizi bu mesut neticeye ulaştıran hesaplarımız aşağıda ana hatlariyle ve kısaca 
arzedilmiştir. 

I -Gel i r ««f •¥*¥*» ***»*! * y > 

A) Bilet satışları: 
1949 yılında (24 226 316) liralık bilet satılmıştır. İdarenin kuruluşu tarihinden beri geçen 

on yıl içinde sağlanan en yüksek satış rakamıdır. Geçen seneye nazaran (920 795) lira fazladır. 
Mülga Tayyare Piyangosu son çalışma yılında (6 217 084) liralık bilet satabilmişti. 

B) Alınmıyan ikramiyeler: .^^ 
Çekfişlerde kazanılan ikramiyelerin, bilet hâmilleri tarafından bir sene içinde alınmaları lâ-

nmdır. Bu müddet içinde alınmıyan ikramiyeler 3670 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
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irat kaybedilmektedir. 1949 yılının bu suretle sağlanan geliri (775 970) liradır. Geçen seneden 
(29 012) lira fazladır. 

O) Alınan faizler: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bloke edilmesi ieabeden piyango ikramiyelerini karşı

lamak! malösadİFİe sataalınan tasarruf bonolariyle, bankalardaki mevduat, idareye (490 761) lira 
faiz getirmiştir. Tahakkuk eden faizde geçen seneye nazaran (90 680) lira fazlalık vardır. 

D) Gişeler geliri: 
Halka perakende bilet satmaları ve ikramiye ödemeleri maksadiyle Ankara ve İstanbul'da açı

lan gişelerimiz bir yıl içinde (819 507) liralık bilet satmışlar ve bu satış üzerinden idareye 
(41 Ug^ lira igelir temin etmişlerdir. 

' ' " * II - Giderler 

A) ödenen ikramiyeler: 
Bir yıl içinde halkımıza (12 340 592) lira ikramiye dağıtılmıştır. Bilet satışına nispeti 

% 50,939 dur. Bu nispetin % 53,740 olması lâzımdı. Satılarnayıp idarede kalan biletlere bâzı 
çekilirlerde: normalin, üstünde ikmmiye isabet ettiğinden bu .yılın ikramiye ödemelerinde idare le
hine % 2,801 nispetinde,bir fark hâsıl olmuştur. Bu farkın lira^ ile ifadesi (678 579) dur. 

B) Ş^^Kemisyon la r ı : 
BâyUerle««,Ziraat Bankasına ve P. T. T. Biriktirme ve Yardım Sandığına, sattıkları biletler do-

layısiyle, (1 330 330) lira Komüsyon ödemiştir. Satış gelirine nispeti % 5,49 dur. 
C) Genel giderler: 
Bilûmum idare giderleri için bir yılda (384 756) lira harcanmıştır. Gelire nispeti % 1,5 tur. 

Çok şayanı memnuniyet bir nispettir. 
Harcamalarda tasarruf fikrine en geniş ölçüde bağlı kalınmıştır. Nitekim 1949 yılı Masraf 

Bütçemize, bilûmum idare giderleri için konulan ödenek - perakende satış gişeleriyte- satıcı komis-
yo»wve> ikr#miye karplıkiarı^hariç - (445 978) liraydı. Bir yılda bunun (384 756) lirası harcan
mış, (61 222) lirası tasarruf edilmiştir. Sağlanan tasarrufun nispeti % 13,72 dir. Bu tasarruf, 
masraf bütçemizin tanziminde yaz piyangosunun derpiş edilmemiş olmasına rağmen sağlanmıştır. 
î lk defa bu sene tertiplenen bu yeni piyango, idareye (577 194) lira safi kâr temin etmiştir. 

'•' ' * ; • • : ? - * - ^ | III -Saf i kâr ^ " 1 M*Y » ! * ! * ? • j 

1949 yılının, Devlet Bütçesine gelir yazılacak, safi kârı (11 458 899) liradır. Şimdiye kadar 
sağlanan en yüksek kârdır. Geçen stenenye nazaran fazlalık (2 225 414) liradır. Mülga Tayyare 
Piyangosunun son çalışma yılı kârı (1 601 860) liraydı. 

Bu suretle bir yılm safi kârı idaremiz elinde yedi mislinden fazla artmış bulunuyor. * 
Gönül ferahlığiyle arzederiz. 

. . . • ; , . * " Millî Piyango idaresi 

( S . Sayısı : 77) 



T. C: 
Millî Piyango İdaresi 

Murahiphğı 
No, 37 - 14 

Ank&m,#0 .11.1950 

özü: 1949 yılı Bilâttfosu 
hak. 

Millî Piyango 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 

Millî Piyango îdar^inin 31. XII . 1949 tarihinde sona eren onuncu hesap yılma ait Bilanço ile 
kâr ve .zarar hesabı taramamızdan incelenmiştir. 

Bilançonun aktif.ve pasifinde mevcut rakamlarla kâr ve zarar hesabının borç ve alacağında ka
yıtlı bulunan rakamların defter-ve vesikalarla karşılaştırılmaları yapılmış bu meyanda meveüt kıy
metlerin sene sonu sayımlama iştirak edilmiştir. 

îdare 1949 yılında (11 458 '859) lira safi kâr sağlamıştır. Bu miktar geçen seneden (2 225 414) 
lira fazladır. 

Tanzim olunan bilanço ile kâr ve ,zarar hesaplarının defter kayıtlarına tamamiyle uygun bulun
duğu ve 1949 yılı sonunda elde edilen neticenin memuranluk verici olduğu görülmüştür. 

Derin saygılarımızla... 
Millî Piyango İdaresi 

nezdiiıde 
T. C. Merkez BaşkasıDenetçisi 

(Mezundur) 

Millî Piyango İdaresi 
nezdinde 

Maliye Bakanlığı Denetçisi 
İzzet Sirmen 

T, C. 
Millî Piyango İdaresi 

AKTİF 

Kasa 
Kanuni karşılıklar : 

3670 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince Türkiye Cumhuri
yet Merke Bankasında bulunan 
tasarruf bonoları 
Bankalar cari hesabı 
Cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Geçici hesaplar 

Nâzım hesaplar 

1949 yılı umumî vasiyet 

Lira 

137.530,88 

8.000.000,— 
7.326.207,47 
1.744.072,55 

45.528,20 
7.223.829,46 

-

Sermaye 
ödenecek ikramiyeler karşılığı 
Muhtelif alacaklılar 
Geçici hesaplar 
1949 yılı kârı 

PASİF 

Lira 

930.000,— 
5.708.276,25 

42.622,18 
6.337.370,58 

11.458.859,55 

v 

24.477.168,56 
2.607.357,18 

27.084.525,74 

Nâzım hesaplar 
24.477.168,56 
2.607.357,18 

27.084.525,74 

(£ . Şaj^ft : 77) 
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T. C. 

Millî Piyango îdaresi 

Bonç 

Lira 

1949 yılı Kâr ve Zarar hesabı 

Lira 

ödenen ikramiyeler : 
Aylık çekilişler 6.369.377,50 
Olağanüstü » 5.971.215,— 

ödenen komisyonlar : 
Satıcılara 1.206.670,62 
Aracılara 123.660,13 

Genel giderler 
Satış gişeleri giderleri 
1949 yılı kârı 

Lira 

ALACAK 

Lira 

12.340.592,50 

1.330.330,75, 

384.756,12 
21.754,14 

11.458.859,55 

Satılan biletler : 
Aylık çekilişler 11.880.903,75 
Olağanüstü » 12.345.413 — 

Almmıyan ikra
miyeler : 

Bir sene içinde alınmadıkların
dan dolayı 3670 sayılı Kanunun 
10 neu maddesi gereğince kâra 
alman ikramiyeler 

Alman faizler : 
Tasarruf bonosu faiz
leri 341.939,25 
Banka faizleri 148.822,17 

Çeşitli kârlar 
Gişeler geliri 

-. 

24.226.316,75 

775.970,25 

490.761,42 

2.132,33 
41.112,31 

25.536.293,06 25.536.293,06 

# (S . Sayısı :11) 



T. a 
MUM Piyango İdaresi 1940 senesi Blasraf Bütçesi Kati Hesap Cetveli 

B. M. Muhassasatın nevi 

Aylık, ücret ve benzeri haklar 
Aylıklar, ücretler ve benzeri bak
lan : 
Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
Paraya el koyanlara ve kıymet 
saklıyanlara verilecek kasa taz
minatı 
Memur ve hizmetlilere verileeek 
ikramiye 
4222 sayılı Kanun gereğince me
mur ve hizmetlilerden kesilen te
kaüt aidatına ek olarak İdarece 
verilecek % 5 1er 

Birinci bolüm toplamı 

Memur ve hizmetlilere çeşitli yar
dımlar : , , . . . , . . . . 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 

İkinci bolüm toplamı 

Bütçeye 
mevzu 
miktar 

Lira 

Münakale ya
pılmak sure
tiyle mevcut 
tahsisattan 

tenzil edilen 
K. Lira K. 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

[08 900 
98 340 
6 384 

5 752 

26 017 

7 570 

252 963 

4000 
1 500 
1 500 

7 000 

706 25 

706 25 

440 

440 

706 25, 

706 25 

440 

440 

108 900 
97 638 
6 384 

5 752 

26 017 

75 

8 276 

252 963 

4 440 
1 500 
1 060 

7 000 

25 



B. M. Muhassasatın nev'i 

Bütçeye 
mevzu 
miktar 

Lira 

Münakale ya* 
pılmak sure
tiyle mevcut 
tahsisattan 

tenzil edilen 
K. Lira K. 

ÖD 

in 
-fa 

Yönetim giderleri 

3 Büro giderleri : 

1 Kırtasiye 
2 Basılı kağıt ve defterler 
3 Döşeme ve demirbaş 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 
6 öteberi giderleri 

Üçüncü bölüm toplamı 

4 Kira karşılığı 

Dördüncü bölüm toplamı 

5 Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 

Beşinci bölüm toplamı 

6 Tedavi ve giyecek giderleri : 
1 Hasta memur ve hizmetlilerin mu

ayene, tedavi ve yol giderleri, te
davi edilmekteyken ölenlerin ce
naze giderleri 

3 500 
5 000 

18 000 
2 000 
1 000 
6 ÖÖÖ 

35 500 

17 000 

17 000 

500 
2 000 

2 500 

— -

— -

— -

200 

200 

2 000 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

200 

200 

3 
5 

18 
2 
1 
5 

35 

17 

17 

2 

o 

500 
000 
000 
000 
200 
800 

500 

0Ö0 

000 

500 
000 

500 • 

2 000 



2 Memur ve himetliler çalışma ce
ketleri, teknisiyen, ve hademele
rin elbise, palto, gömlek ve kun
duraları 3 000 

Altıncı blum toplamı 5 000 

Taşıt giderleri : 
1 Satın alma ve onarma 3 000 
2 İşletme 1 500 

Yedinci bölüm toplamı 4 500 

Yayın ve reklâm giderleri, abone
ler : 

1 Kitap, dergi ve gazete aboneleri ve 
tercüme giderleri 

2 Yayın ve reklâm giderleri 

Sekizinci bölüm toplamı 

Çeşitli giderler : 
1 Sigorta; giderleri 
2 Telefon giderleri 
3 Mahkeme giderleri 
4 Düşünülmiyen giderler 

Dokuzuncu bölüm toplamı 

Piyongo işleri : 
1 Piyango biletlerinin resim, kâğıt, 

baskı ye sair giderleri ve bilet bas
kı işlerinde çalıştırılacak usta ve 
işçilerin, gündelikleri 50 000 

200 
21 000 

21 200 

2 000 
2 000 
1 5Ö0 
. 500 

6 000 

3 000 

5 000 

3 000 
1 500 

4 500 

* 

21 

2-1 

2 
2 
1 

6 

200 
000 

200 

000 
000 
500 
500 

000 

50 000 



B. M. 

12 

Mnhassasatın nev'i 

Bütçeye 
mevzu 
miktar 

Lira 

Münakale ya
pılmak sure
tiyle mevcut 
tahsisattan 

tenzil edilen 
K. Lira K. 

2 İkramiye listelerinin resim, kâğıt 
ve baskı giderleri 
Taşıma giderleri 
Çekilişlere ilişkin türlü giderleri 
Posta ve telgraf giderleri 
Bilet satış komisyonu 
ödenecek ikramiyeler 

Onuncu bölüm toplamı 

16 000 
5 000 
9 000 
12 000 

1 292 000 
13 560 000 

14 944 000 

Satış gişeleri giderleri 
Aylık ücret ve benzerleri özlük 
hakları: 

1 Memurlar aylığı 
2 4222 sayılı Kanun gereğince veri

lecek % 5 tekaüdiye hissesi 

On birinci bölüm toplamı 

Gişe memurlarına 
dunlar: 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
İkramiye 
Kasa tazminatı 

çeşitli yar-

On ikinci bölüm toplamı 

11 100 

400 

11 500 

600 
225 
225 

1 850 
960 

3 860 

s* 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira K. 

580 01 
623 85 

1 111 93 
— 

38 330 75 
— 

40 646 54 

r 

• .1 -:.', V 

• " '< 

Yekûn 
Lira 

16 580 
5 623 
10 111 
12 000 

1 330 330 
13 560 000 

14 984 646 

11 000 

400 

11 500 

600 
225 
225 

1 850 
960 

3 860 

K. 

01 
85 
93 

75 

54 

— 

1 
12 

1 



13 Satış gişelerinin her tarifi yönetim 
giderleri: 

On üçüncü bölüm toplamı 

9 500 

9 500 

Genel toplam 15 320 523 

9 500 

9 500 

1 346 25 41 992 79 5 361 169 54 1 

\ * 
T. C. 

Millî Piyango İdaresi 
1949 senesi Gelir Hesabıkatisi 

m 

m 

B. Gelirin çeşidi 

1 Aylık piyangolar geliri 
2 Olağanüstü piyangolar geliri 
3 Bir senelik ödeme süresi içinde alınmadı

ğından dolayı 3670 sayılı Kanun gereğince 
irada alman ikramiyeler 

4 Tasarruf bonolarından ve bankalara yatı
rılan paralardan alınacak faizler 

5 Gişeler geliri 
6 Çeşitli gelirler 

Bütçeye ko
nan muham
men miktar 

Lira 

11 700 000 
10 900 000 

720 000 

287 000 
36 000 
2 000 

Tahakkuk 
eden gelir 
Lira 

11 880 903 
12 345 413 

775 970 

490 761 
41 112 
2 132 

K. 

75 
— 

25 

42 
31 
33 

Bü 
mu 
tara 
ha 

1 

Toplam 23 645 000 25 536 293 06 1 
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50 Yılbaşı 6 700 000 5 816 375 — 2 637 560 — 232 655 — 31 201 65 21 375 34 

Toplam 15 159 900 12 345 413 — 5 971 215 — 493 813 52 64 028 55 128 252 04 

Genel toplam 29 984 895 24 226 316 75 12 340 592 50 1 206 670 62 123 660 13 384 756 12 

Bilet satışı safi kârı 

BEYANI: 

İkramiye 
Satıcı komüsyonu 
Satışa tavassut komüsyonu 
İdare masrafları 
Kâr 

% 50 939 
% 4 981 
% — 510 
% 1 588 
% 41 982 

100 — 



T. C. 
Millî Piyango İdaresi 

Muhasebe Servisi 

12 — 

1949 yılında tertip olunan Piyangoların kapü 

Çekilişler 
Plânda gösterilen biletler adedi Bastırılmıyan biletler adedi Satışa çıka 

1/1 1/2 1/4 1/1 1/2 1/4 1/1 

Aylık çekilişler: 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
15 
15 
7 
15 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

. 1949 

. 1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 

60.000 
60.000 
60.000 
50.000 
60.000 
60.000 
50.000 
50.000 
50.000 
40.000 
40.000 
40.000 

340.000 
340.000 
340.000 
360.000 
400.000 
400.000 
600.000 
600.000 
600.000 
680.000 
680.000 
680.000 

680.000 
680.000 
680.000 
680.000 
560.000 
560.000 
600.000 
600.000 
600.000 
480.000 
480.000 
480.000 

10.000 
10.000 
10.000 

— • 

10.000 
10.000 

— 
—• 
1 

— • 

— 
— • 

60.000 
60.000 
60.000 
90.000 

180.000 
180.000 
370.000 
370.000 
370.000 
460.000 
460.000 
460.000 

340.000 
340.000 
340.000 
340.000 
280.000 
280.000 
300.000 
300.000 
300.000 
160.000 
160.000 
160.000 

50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
49.999 
40.000 
40.000 
40.000 

Toplam: 620.000 6.020.000 7.080.000 50.001 3.120.000 3.300.000 569.999 

Olağanüstü çekilişler 
23 . 4 . 1949 
19 . 5 . 1949 
30 . 7 . 1949 
30 . 8 . 1949 
29 . 10 . 1949 
1950 Yılbaşı 

50.000 
50.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 

540.000 
560.000 
590.000 
590.000 
580.000 

1.190.000 

720.000 
680.000 
700.000 
700.000 
720.000 

1.500.000 

.— 
10.000 

-— 
— 
— 
— 

310.000 
350.000 
460.000 
460.000 
440.000 
960.000 

360.000 
340.000 
350.000 
350.000 
360.040 
740.000 

50.000 
40.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 

Toplanı: 

Tam bilet fiyatları: 
Aylık piyangolarda 
23 Nisan ve 19 Mayıs olağanüstü piyangolarında 
30 Temmuz ve 30 Ağustos ve 29 Ekim . » 
1950 yılbaşı olağanüstü piyangosunda 

(S. Sayısı : 77) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M.^M. 
Sayı§tay Komisyonu 

Esas No. 3/16 
Karar No. 10 

31 .1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Piyango İdaresinin Denetleme Kurulu 
tarafından incelenip onların 1949 yılı Bilançosu 
ile ilişiklerinin 3670 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desine göre gönderildiğini bildiren ve Komis
yonumuza havale buyurulan Başbakanlığın 
18 . IV . 1950 gün ve 85 - 3/6/1656 sayılı tezke
resiyle gelen dosya Millî Piyango İdaresi Müdü
rünün huzuriyle incelndi: 

Piyango İdaresinin 1949 yılı içinde 
(24 226 316) lira 75 kuruşluk bilet satarak bir 
evvelki yıla nazaran (920 795) lira bir fazlalık
la başarılı bir çalışma sağladığı görülmüştür. 
Müessese piyango ikramiyelerini karşılamak 
üzere Merkez Bankasına yatırdığı tasarruf bo
nolarından (490 761) lira 42 kuruş faiz elde 
etmiş ve bu miktar geçen yıla nazaran (90 680) 
lira 42 kuruş bir fazlalık göstermiştir. 

Sağlanan gelir ve ödenen ikramiyeler: 
Millî Piyango İdaresi 1949 yılı içinde 

(24 226 316) lira 75 kuruş bilet satışından, 
(775 970) lira 25 kuruş bir sene içinde alınma
dıklarından dolayı 3670 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince kâr hesabına alman ikrami
yelerden, (490 761) lira 42 kuruş tasaruf bono
su ve banka faizlerinden, (41 112) lira 31 kuruş 
gişeler gelirinden (2 132) lira 33 kuruş çeşitli 
kârlardan olmak üzere (25 536 293) lira 6 kuruş 
gelir temin etmiştir. 

Millî Piyango İdaresi 1949 yılı içinde 

(12 340 592) lira 50 kuruş ikramiye ödeyişlerin-
den, (1 330 330) lira 75 kuruş verdiği komis
yonlardan (384 756) lira 12 kuruş umumi mas
raflardan ve (21 754) lira 14 kuruş satış kişeleri 
giderlerinden olmak üzere (14 077 433) lira 51 
kuruş masraf yapmıştır. 

Umumi giderin umumi gelirden çıkarılmadı 
neticesinde Millî Piyango İdaresi 1949 yılı için
de (11 458 859) lira 55 kuruş safi kâr temin ede
rek bu kârı Hazineye verdiği neticesine varılmış 
ve idarenin bu çalışması Komisyonumuzca tak
dirlerinize arza lâ\ık görülmüştür. 

Millî Piyango İdaresinin 3670 sayılı Kanun 
gereğince Denetleme Kurulunca onanan 19,49 yı
lı Bilançosu Kamutayın bilgisine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü 

Siird İsparta 
Şefik Türkdoğan Said Bilgiç 
Kâtip 

Mardin Aydın 
Abdürrahman Bayar Şevki Hasırcı 

Malatya Muş 
Mehmet Kulu Hamdi Dayı Z 

Samsun 
Ilaşim Alişan 
Tekirdağ 

Hüseyin Bingül 

Çorum 
Ş. Gürses 

Rize 
Rıza Sporel 

İmzada bulunmadı 
Siird 

Cemil Yardım 
Tokad 

Hamdi Koyutürk 

>s©-« 

( S . Sayısı : 77) 



S. Sayısı: 78 
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiye
leri ile sair ikramiyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair 

Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/115) 

T. C. 
Başbakanlık 19 .1.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü .* . 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay%: 71 -1820, 6/182 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ~ 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikramiyeler hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
16'. 1 . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

• , - . . . . Başbakan 
* A. Menderes 

GEREKÇE * ' , r"'"= '" ' ' ' "*> " 

Bütçenin birinci derecede ağır yükünü teşkil eden personel masraflarından yapılması mümkün 
olacak indirmenin incelenmesi sonunda aşağıdaki hükümlerin kaldırılmasının muvafık olaca
ğı neticesine varılmıştır. 

1. Devlet merkezindeki memurlara asıl aylık istihkaklarına ilâveten çeşitli barem kanunlariy-
le mesken zammı olmak üzere verilmesi kabul edilmiş bulunan gekici tazminatın bu günün şart
larına uymadığı görülerek kaldırılması derpiş olunmuştur. 

Filhakika bidayette Ankara'nın mesken durumu nazara alınarak bir ihtiyacı karşılamak üzere 
Ankara'daki memurlara verilmesi kabul edilen geçici tazminatın bugünkü şartları muvacehesin
de ya bütün yurttaki memurlara teşmili veya Ankara'da bulunan memurlara da verimemesi lüzu
mu artık bir hakkaniyet icabı olarak belirmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin hâli hazır durumu ise mesken zammının yurttaki bütün memurlara teşmiline imkân 
vermediğinden bu zammm Devlet merkezindeki memurlardan da kaldırılmasının bir za
ruret hâlini aldığı görülmüş ve bu maksatla birinci madde teklif edilmiştir. 

2. Memuriyete intisapları sırasında yabancı dij. bildiklerini ispat edenlere Barem kanunların
daki hükümler gereğince tahsil durumlarına göre girebilecekleri derecenin bir üstü verilmekte ve 
memuriyette iken öğrenilen yabancı dil için de teşvik mahiyetinde olmak üzere maktuân (1 500) 
ve (1 000) lira üzerinden para mükâfatı ödenmektedir. 

Memuriyete intisaplarından sonra yabancı dil Öğrendikleri mülâhazasiyle bugüne kadar ken
dilerini) para mükâfatı verilen memurlar hakkında yapılan incelemede, bu mükâfatın daha ziya
de tahsillerini yabancı memleketlerde yaptıkları halde memuriyete intisaplarından sonra her 
nasılsa ilk açılan yabancı dil imtihanına giremedikleri için üst derece farkından istifadej edemi-
yenlerle 4489 sayılı Kanun gereğince mesleklerine ait bilgi, görgü ve ihtisaslarınım arftırmak 

üzere yabancı memleketlere gönderilen veyahut mütercimlik, yabancı dil öğretmenliği gibi esasen 
meslekleri icabı yabancı dil bilmeye mecbur olan memurlara inhisar ettiği ve bu suretle de kanu-



nun teşvik vazifesini germediği anlaşılarak Barem Kanunlarımızdaki yabancı dil mükâfatı hak
kındaki hükümlerin kaldırılması için 2 nei madde hazırlanmıştır. 

3. Katma bütçeli idarelerden bâzılarının teşkilât ve Barem Kanunlariyle Memurin Kanununa 
ek 5,439 sayılı Kanunda fevkalâde gayret ve mesaiyi teşvik için memurlara ikramiye verilmesini der
piş eden hükümler mevcuttur. 

Emsalleri arasında üstün başarı ve çalışması görülen memurlar esasen terfi suretiyle taltif 
edildiklerinden bunlara aylıklarından başka ayrıca ikramiye adiyle bütçelerden bir p-ara verilmesi 
doğru görülmediği gibi mer'i hükümlere göre bu ikramiyelerin verilmesi ve kanunlarda gösterilen 
hadler dâhilinde miktarlarının tâyini tamamen takdire bırakılmış olduğundan tatbikatta birçok 
şikâyetleri mucip olduktan başka memurlar arasında aylık bakımından teadülü de ihlâl ettiği 
neticesine yarılarak bu mahiyetteki ikramiyelerin kaldırılması için 3 ncü madde teklif olunmuştur. 

4. 4178 sayılı Kanunla 1942 ve 4599' sayılı Kanunla da 1944 yıllarından itibaren memur ve 
hizmetlilere aylık ve ücretlerine ilâveten verilmesine başâlanmış bulunan olağanüstü zam ile ayni 
yardım, aylık ve ücret tutarlarının bugünkü seviyeye çıkarılması üzerine fazlasiyle karşılanmış 
olduğundan 1947 yılından itibaren kaldırılmıştjr. 

Ancak, 2624 sayılı Kanuna göre orta öğretim okullarında çalıştırılan yardımcı öğretmenlerin 
aylık ücretleri bu meyanda yükseltilmemiş olması sebebiyle bunlara verilen olağanüstü zamla aynî 
yardımın ödenmesine devam olunmuştur. 

5219 sayılı Kanunla Haziran 1948 ayından itibaren öğretmenlerin ücretleri de emsali seviyesine 
çıkarılmış bulunduğu cihetle artık kendilerine verilen olağanüstü zamla aynî yardımın ödenme
sinin devamına mahal kalmamış ve bu maksatla 4 ncü madde hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 1 .11 .1951 
Esas No. 1/115 

Karar No. 26 , 
Yüksek Başkanlığa 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat 
ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikramiyeler 
hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Ma
liye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
19 . I . 1951 tarihli ve 6/182 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı komis
yonumuza havale buyurulmakla Mâliye Bakanı 
Hasan Polatkan hazır olduğu halde incelenip 
görüşüldü. 

Devlet merkezinin ilk kuruluş zamanlarında 
Ankara'da vücuda gelen pahalılık, meskensizlik 
ve mahrumiyet buraya celbedilen memurların 
sıkıntıya düşmelerine sebep olmakta ve bunlar
la memleketin diğer mahallerindeki memurlar 
arasında hâsıl olan geçim farkını kısmen olsun 
izale etmek maksadiyle muvakkat bir tazminat 
kabulü uygun görülerek muhtelif memuriyet 
dereceleri için aylık bir tazminat ödenmesi esası 

tesbit edilmiş bulunmaktadır. İkinci Cihan Har
binin sebep olduğu hayat pahalılığı, memleketin 
her bölgesini içine almış ve şehirler arasında 
gerek m,esken kiraları ve gerekse diğer hayat 
levazımı arasındaki farkları izale ederek hemen 
hemen bir eşitlik vücuda getirmiştir. Bu vaziyet 
karşısında her taraftan müracaatlar vukubul-
makta ve kendilerine de Ankara'da verilene ben
zer bir tazminat verilmesi talepleri tevali et
mekte olduğundan gerek Ankara'nın yıllardan 
beri inkişafV'sebebiyle bu muvakkat tazminatın 
vaz'ı sebeplerinin ortadan kalkmış olması ve 
gerekse memleketin her tarafında, bilhassa bü
yük şehirlerde geçim şartlarında müsavat 
hâsıl olması, Ankara'ya mahsus olan bu 
tazminatın da kaldırılmasına bu maksatla 
sarfedilen ödeneğin tasarruf edilmesini muhik ve 
zaruri gören Hükümet tasarının birinci madde-

( S, Sayısı : 78), 
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siyle feu huausna temin etmek istemiştir. 

îlk memuriyete girenler, Devlet dil imtihanın
da muvaffak oldukları takdirde bir üst derece
ye allamaları ve memuriyet sırasında dil öğrenen
lere ise nizamnamesi gereğince (1 500) ve (1 000) 
lira para mükâfatı ödenmesi esası 3656 sayılı Ka
nunla kabul edilmiş bir esastır. 

JENL Mkmün tatbikatta aldığı şekle nazaran 
raetnuriyet sırasında ikinci bir dil öğrenmesi ve 
bahusus bunu, alacakları mükâfata karşılık ola
rak yapmaları mümkün olduğu ve ikinci dil için 
ûatih*na L girenlerin bu lisanları evvelden bildik
leri, kanların ya tercüman olarak kadroya alman
lar veya Avrupa'ya gönderilerek Devlet hesabı
na, tahsil sırasında bir lisan öğrenenlere inhisai' 
ettiği; binaenaleyh mükâfatın vaz 'ı sebebi olan 
teşvik -esasının dil öğrenmek için bir rol oyna
nmadığı ifade edilerek buna ait hükümlerin do 
kaldır âmâsı, tasarının ikinci maddesiyle sağlan
mak istenilmiştir. 

Tasarsın üçüncü maddesiyle fazla mesaisi gö
rülen Devlet memurlariyle Demiryolları, Deniz
yolları, Tekel, Karayolları ve Devlet Üretme Çift
lik]»]» Genel müdürlükleri memurlarına Teşkilât 
kanunlariyle verilmesi kabul edilen nakdî mükâ
fatın -kaldırılması istenilmektedir. Hükümet bu 
husustaki kararını verirken iki esasa dayanmıştır. 

1. Bu müesseselerde, miktarı 1,5 milyon lira
ya varan bu mükâfatın Ödenmesinde hiçbir vakit 
salim ohnıyan geniş takdir esaslarına dayanılma
sı ve bunun da ekseriya takdir edenin sübjek
tif düşünce ve temayüllerine uyduğu ve bu sebeple 
âdil olmadığını ve diğer ahvalde mevcut ödene
ğin garameten bütün memurlara cüzi bir para 
vermek yoluna gidildiği cihetle bu mükâfatın
da teşvikkâr bir tarafı bulunmadığı gibi birta
kım dedikodular ve hoşnutsuzlukların kaynağı 
olduğu, 

2. Teşkilât kanunlarında bulunan bu hü
kümlerin müsavi şartları haiz bir esasa dayan
madığı ve diğer taraftan Barem kanunlarının 
bugünün ihtiyaçlarına uygun olmadığından ye
niden ele alınmaları Hükümetçe takarrür ettiği 
cihetle bu mükâfat sisteminin de orada mütalâa 
edilerek her müessese hakkında benzeri hüküm
lerin tatbikma imkân hâsıl olacağı, 

Bu düşüncelerle Teşkilât kanunlarındaki bu
na dair hükümlerin kaldırılmasının ve buna ait 
ödeneklerin tasarruf edilmesinin uygun olacağı 
neticesine varıldığı anlaşılmıştır. 

Taaarı&ın 4' «cü fia&ddesiyle temin edilmek 
istenilen hususa gelinee: 

ikinci Cihan Harbi sırasında türlü kanun
larla memur yaşayışını biraz daha terfih mak-
sa4iyle birtakım zamlar ve ödenekler kabul 

" edilmiştir. Bunlar, fevkalâde zam kanunlariyle 
veya ayni yardım kanuniyle temin edilmiştir. 
Bilâhara bütün bu zamlar da nazara alınarak 
4988 »ayılı Kanunla yeniden bütün Devlet me
murları aylıklarında bir tesviye ve tanzim ya
pılmış ve biraz daha memurların terfihine gidil
miş olduğu halde bu yardımcı öğretmenler, ka
nunda yer almadıklarından fevkalâde zam ve 
ay»i yardım hükümlerinin bunlara tâtbiklna 
devam olunmuştur. Bilâhara 5219 sayılı Kanun
la bunların da aylıkları yükseltildiği halde bu 
ayni yardım ve fevkalâde zam hükümlerinin 
bunlar hakkında da kaldırılması gerekirken zü-
hulen meriyette bırakıldığı, binaenaleyh bu hü
kümlerin de kaldırılmasının müsavat tesisi 
bakımından uygun olaeağı ve bu sebeple 4 ncü 
maddenin sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden 
sonra: 

Tasarının birinci maddesinin kabulü halin
de bütçede 4,5 milyon lira kadar bir tasarruf 
sağlanacağı ve diğer teşekküllerle . bu tasar
rufun 8 milyonu bulacağı ve bütün memurlara 
Gelir Vergisinin tatbiki hususunda Meclisçe 
alınacak karara karşı Jıir itirazları bulunmadı
ğı hakkında Hükümetin vâki beyanatı karşısın
da geçici tazminatın kaldırılması halinde 
Ankara memurlarının esaslı bir kayıpları olmı-
yacağı ve bu vaziyete göre bu tazminatın kal
dırılabileceği neticesine varılmış ve tasarının 
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi hakkında ileri 
sürülen sebepler komisyonumuzca varit görül
memiş ve böyle bir ikramiyenin teşvik karak
terini taşıdığı ve her. halde lisan bilen memur
ların işlerinde daha verimli olmaları tabiî bu
lunduğundan esasen yüz küsur biri liradan 
ibaret olan böyle bir ödeneğin tasarruf - mev
zuu yapılmasının doğru olmadığı neticesine 
varılmış ve ikinci madde kabul edilmemiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi hakkında Hükü
metçe ileri sürülen sebepler komisyonumuzca da 
varit görülerek maddeye Üretme çiftliklerinin 
bu konudaki hükmü konmak suretiyle kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 78) 
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Tasarmıin 4 ncü maddesi hakkında serdedi-

len sebepler de komisyonumuzca muhik görül
düğünden teklif veçhile ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu maruzata uygun olarak yapılan değişik
liklerle hazırlanan tasarı yeğilik ve ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Antalya 

A. Sarıoğlıu 
Çanakkale 

K. Akmantar 

Erzincan 
N. Pekcan 
istanbul 

C. Türkgeldi 

Konya 
2?, Birand 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 
Balıkesir 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Bolu 
E. Budakoğlu M: Güçbilmez 

Diyarbakır 
Muhalifim 
M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
H. Tüm 

Malatya 
Muhalifim 
M. 8. Eti 

Mardin 
1 ve 3 nçü maddelerin 

kabulüne muhalifim. 
R. Erten 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
H. îmre 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kırklareli 
Muhalifim 
§. Bdkay 

Maraş 
N. ökmen 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Seyhan 
Yabancı dil hakkındaki ikinci 

maddeye 
Dr. 

Tokad 
"8. Atanç 

muhalifim. 
8. Ban 

Urfa . 
Dr. F. Ergin 

Tasarının diğer hükümlerine mutabıkım. 
Ancak 3656 sayılı Kanunun beşinci maddesi 

gereğince ödenecek yabancı dil para mükâ
fatının da kalkması reyindeyim. 

İstanbul Konya 
C. Türkgeldi M. A. Ülgen 

1. Geçici Tazminat Kanununun ilgası 
için Hükümet tasarısında yer alan mucip 
sebepler kısmen varit görülmekle beraber, 
Ankara şehrindeki mesken sıkıntısının yurdun 
diğer yerlerindekinden farklı olmadığı yolun
da bir netice çıkartmak için kâfi ve mukni bir 
sebep teşkil edememektedir. Bu tazminat An
kara'daki memurların maaşlarından madut 
bulunacak şekilde aradan uzun bir zaman geç
miştir. Sebebi ihdası Hükümet esbabı muci-
besinde ifade edildiği veçhile zail olsa dahi, 
bugünkü hayat pahalılığı karşısında artık bu 
tazminat geçici vasfını kaybederek memurla
rın bütçelerinde normal bir gelir olarak yer 
almıştır. Bu itibarla, geçici tazminatın anca£ 
Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbik edil- • 
mesi halinde kaldırılmasına taraftarız. Aksi 
takdirde Ankara'daki memurlardan bilhassa 
küçük maaşlıların geçim sıkıntısını çok güçleş
tirecektir. 

2. Bâzı daireler ve katma bütçeli idare* 
lerde memurları çalışmaya teşvik etmek ve 
hizmetlerin ifasında iktisadilik prensibin» 
riayet temin ederek binnetice tasarruf sağla^ 
mak maksadiyle vaz'edilmiş bulunan bu ikra
miye usulünün kaldırılmasına muhalifiz. Fena 
tatbikatın böyle bir prensipten rücu edilme
sini değil, belki tatbikattaki kötülüklerin gide
rilmesi gayesine matuf bir çalışmayı istilzam 

edeceği mütalâasmdayi2 
Burdur İstanbul 

F. Çelikba§ A. E* Ba§ar 
Trabzon Bursa 

S, F. Kaİayctoğtu S. Şaman 

(S. Sayısi:f8)] 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiy eleriyle sair ikramiyeler hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Kamın tasarısı 

MADDE 1. — Geçici tazminat ile ilgili aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde 
Ve fıkraları kaldırılmıştır : 

K a n u n u ıı 
Tarihi SayiSi A d ı Kaldırılan madde ve fıkra 

18. 5 .1929 1453 Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak- Madde : 10 
kında Kanun . " « 

15,11.1935 2847 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme22 . 3 . 1950 tarih ve 5616 sayılı 
Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemle- Kanunun 4 neü maddesiyle değiş-
rinin Ücretlerine .dair Kanun tirilen 5 nci maddesi. 

15. 2 .1937 3140 Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak- Bütün maddeleri. 
kındaki 1453 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Kanım 

30.6.1939 3656 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea- Madde : 10, 15. 
dülüne dair Kanun 

3. 7 .1939 3659 Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 17 . 7 . 1944 tarihli ve 4621 sayılı. 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında Ka- Kanunun 4 neü maddesiyle de-
nun ğiştirilen 13 neü maddesinin 

(A) fıkrası. 
.5. 7 .1939 3661 Subaylar ve Askeri Memurların maaşatma Madde : 3 

dair olan 1453 sayılı Kanuna ek Kanun 
21. 6 .1944 4598 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te- Madde : 5. 

adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

21.12.1945 4805 Devlet Memurları.aylıklarının Tevhit ve Te* Madde : 2. 
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve aylıklardan % 5 emekli
lik karşılığı kesilmesi hakkında Kanun 

21.12.1945 4806 Subay ve Askerî Memurların Aylıkları Madde : 2 
hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Kanun 

23. 3 .1950 5619 Gedikli Erbaş Kanunu Madde : 18 

MADDE 2. — Memurlardan yabancı dil öğrenenlere verilecek para mükâfatı ile ilgili aşağıda 
yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkraları kaldırılmıştır t 

K a n u n u n 
Tarihi Saylsl A d i Kaldırılan madde ve fıkra 

1 A 1929 1493 Ordu İkramiyesi Kanunu 25 .4.1935 tarihli ve 2698 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinin (P) fıkrası 

30. 6 .1939 3656 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea- Madde : 5 
dülüne dair Kanun. 

( S. Sayısı : 78 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞt 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiy eleriyle sair ikramiyeler M/efttn* 
daki hükümlerin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı . ... 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S , Sfcyı*v: 78) 
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Hü. 

K a n u n u n 
Tarihi Sayısı A d ı 

3. 7 .1939 3659 

Kaldırılan madde ve fıkra 

Madde : 7 

8. 7 .1948 52^0 

22. 3 .1950 5616 

Madde : 5 

Madde : 6 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkında 
Kanun. 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Üc
retlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 

MADDE 3. —- Bâzı hallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı kanunların 
hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri* kaldırılmıştır : 

K a n u n u n 
Tarihi Sayısı 

..,*v 
A d ı Kaldırılan madde ve fıkra 

21.5,1941 4036 

10. 6 .1949 
11.2.1950 

5439 
5539 

7.6.1939 3633 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları 
işletme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanun. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun. 
Memurin Kanununa ek Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkında Kanun 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan 2847, 3173,' 4620 ve 5000 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun. 

31 nci maddesinin 
ilgili hükmü. 

Madde : 39 

ikramiye ile 

Madde 
Madde 

3 
37 

22. 3 .1950 5616 Madde : 11 

MADDE 4. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 sayılı Kanunun birinci maddesinin 2624 sayılı 
Kanuna göre Orta öğretim okullarında çalıştırılan yardımcı öğretmenlere ayni yardım verilmesi 
hakkındaki (I) fıkrası hükmü kaldırılmıştır. 

Bu öğretmenlere 28 . I . 1942 tarihli ve 4178 sayılı Kanun gereğince ödenen fevkalâde zam da 
verilmez. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. -r- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

( S, Sayısı; 78); 
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B. K. 

MADDE 2. — Bâzı mahallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı ka
nunların hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır: 

K a n u n u n 
Tarihi Sayısı A d ı Kaldırılan madde ve fıkra 

7. 6 .1939 3633 

21.5.1941 4036 

10. 6 .1949 5439 

Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları 31 nei maddesinin ikramiye ile 
İşletme Umum Müdürlüklerinin Teşki- ilgili hükmü. 
lât ve Vazifelerine dair Kanun 
inhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 

Vazifeleri hakkında Kanun Madde : 39 
Memurin Kanununa ek Kanun Madde : 3 

11.2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanun . Madde : 37 

7. 6 .1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluş Kanunu Madde : 23 

22. 3 .1950 5616 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 
Ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 
5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sına ve 2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun Madde : 11 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nei maddesi 4 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 5 nei madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 78 ) 
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Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

Refik Ş. tnce R. Nasuhioğlu F. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

T. İleri K. Zeytinoğlu , Z. H. Velibeşe Dr. E. H. Ustündağ 
G. ve Tekel Bakam Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

İV. özsan N. îyriboz 8. Kurtbek H. Köymen 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

( S. Sayısı : 78 ) 



S. Sayısı: 79 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/114) 

T. C. 
Başbakanlık 19 .1.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1791, 6-184 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9.1 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim, 

Başbakan 
A. Menderes 

ı 
GEREKÇE 

B. M. 

içişleri Bakanlığı 

807 1 idare âmir ve memurları arasında yapılması zaruri görülen değişiklikler dolayısiyle 
1950 yılı Bakanlık Bütçesinin bu tertibindelşi (140 000) liralık ödenek tamamen sar-
folunmuştur. Tâyini mahallerine ait memurlar için valiliklerden vâki olan ödenek talep
leri mecmuu (25 000) liraya varmış ve önümüzdeki aylar zarfında yapılması gereken 
tâyin, tahvil ve saire için de en az (50 000) liralık ödeneğe ihtiyaç görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

416 1 Bu tertipten bugüne kadar yapılan fiilî sarfiyata nazaran (48 000) liranın tasarrufu 
mümkün görülmüştür. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

309 5 1950 yılında satmâlınacak olan bir kısım motorlu taşıtların mubayaasından sarfınazar 
edilmiş ve bu suretle işletme giderleri karşılığı olan ödeneklerden de bu miktarın ta
sarrufu mümkün olmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

420 3 Uygulama bahçeleri tesisi için konulan bu ödenekten bugüne kadar yapılan sarfiyat ve 
kış mevsimine girilmiş olması da göz önünde tutularak bu miktarın tasarrufu mümkün 
görülmüştür. 



B. M. 

S 

611 Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün 3/10989 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle ona
nan 1950 yılı Bütçesine (C) işaretli cetveldeki sanatkâr ve memur kadrolarının ihtyaea 
cevap vermediği anlaşılmış ve 1 . VII . 1950 tarihinden itibaren bu kadrolar kaldırıla
rak yerine Bakanlar Kurulunun 3/11693 sayılı karariyle onanan kadroların konulması 
zarureti hâsıl olmuştur. Bu değişiklik dolayısiyle tiyatro bütçesinde «hâsıl , olan 
(149 544) liralık açığın (9 544) lirası kadro tasarruflariyle karşılanarak bakiye 
(140 000) liranın Hazineden yardım olarak verilmesi icabetmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/114 
Karar No. 27 

l.II. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 1 4 . 1 . 
1951 tarihli ve 6/184 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunularak Komisyonumuza havale buyu-
ralmuş olan Kanun tasarısı İçişleri Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu ve Millî Eğitim Bakanlığı 
Yüksek Tedrisat Genel Müdürü ve Maliye Ba
kanlığı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Bu tasarıda, İçişleri Bakanlığının yolluklar 
bölümünün birinci sürekli görev yolluğu bölü
müne (75,000) lira ek ödenek verilmesi ve bunun 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin tasarrufu 
mümkün görülen 416 ncı okullar giderleri bö
lümünün birinci polis memur ve adayları, öğren
cileri yiyecek ve giyecek giderleri ile harç ve yol
lukları maddesinden (48 000) ve Jandarma Genyl 
Komutanlığının 309 ncu taşit giderleri bölümü
nün 5 nei iller taşıtları işletme giderleri bölümün
den (27 000) lira indirilmek suretiyle ve Devlet 
Tiyatrosunun maaş bölümündeki açığın kapan
ması maksadiyle (140 000) liranın yardım bölü
müne aktarılması ve bunun da" Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin 240 ncı bölümün üçüncü köy 
eğitmenlerinin donatım ve uygulanmalarına ait 
tesis ve çalışma vasıtaları karşılıkları ve tazminat 
maddesinden indirilecek 140 bin lira ile karşılan
ması teklif edilmektedir. 

........ Yapjlan tetkiklerde İçişleri Bakanlığının 1950. 

yılı Bütçesinde sürekli görev yollukları için kon
muş olan (140 000) liralık ödeneğin bakanlıkça 
yapılan tâyinlere tamamiyle sarf edildiği ve tâyin 
leri mahalline ait olan memurluklar için vilâyetler
den vâki talepler karşılanamadığı ve kaymakam
lık kursunu bitiren kaymakamların harcırahsız-
lık yüzünden tâyin edildikleri mahallere gide
medikleri ve yine tâyinlere ait bâzı âcil karar
nameleri tatbik edemedikleri anlaşıldığından is
tenilen (75 000) liralık ödenek yerinde görül
müştür. Karşılık gösterilen paranın 48 bin li-
lirası Emniyet Genel Müdürlüğünün 415/1 nei 
bölümündeki ödeneğe ait olup bu bölümden bu
güne kadar yapılan fiilî sarfiyata nazaran bu 
miktarın tenzili mümkün olduğu ve 1950 yılı 
içinde satın alınacak bâzı motorlu taşıtların 
mubayaasından vazgeçildiği cihetle Jandarma 
bütçesinin, taşıt işletme giderlerinden (27 000) 
liranın tasarrufu kabil olduğu ve bu ödenekler
le istenilen (75 000) liranın karşılanacağı anla
şılmaktadır. ; : 

Devlet Tiyatrosuna .. yapılacak yardıma ge
lince : 

Devlet Tiyatrosunun Bütçe ve kadroları ka
nunu gereğince, Bakanlar Kurulunca tesbit edil
mektedir. 1950 yilr Bütçesine'" bağlı kadroların 
ihtiyaca kifayet etmemesi "sebebiyle 1 . VII . 
1950 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulunca 
yeniden tesbit edilen kadroların yürürlüğe gir
diği ve eski kadro tutariyle yeni kadro tutarı 
arasında (149 544). liralık bjr.yfark, hâsıl, .olduğu 
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ve bunun (9 544) lirasının maaş tertibinde hâ
sıl olacak tasarrufla temini kabil görülmüş ise 
de (140 000) lirasının Hazineden yardım su
retiyle karşılanması zarureti hâsıl olduğu ve bu 
suretle Millî Eğitim Bütçesinde bu münakale
nin teklif edildiği anlaşılmış ve (Köy öğret
menleri donatım ve uygulama bahçeler ) ter-
tibindeki ödeneğin de sarfiyata nazaran bu mik
tar aktarmaya müsait olduğu görülmüştür. ,., 

Bu sebepler Komisyonumuzca da varit görü
lerek teklif edilen tasarı ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

I-J. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

/ / . Saman 

Başkan V. 
Burdur 

F. ÇeMlîhaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Aydın 
E.. Menderes 
..Diyarbakır 

M. Ekinci 

Bolu 
M. Güçbümez 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul İstanbul 
A. II. Başar F. Sayımer 
Kastamonu Kırklareli 
T. Coşkan Ş. Bakay 

•.:•, K p n y a 
Yalnız Devlet Tiyatrosuna: v 

ödeneğe muhalifim 
M. A. Ülgen 

Mardin Ordu 
Rı Erten R. Aksoy 

Tokad Trabzon 
S. Atanç S. F. Kalayctoğlu 

Van 
Muhalifim 

F. Melen 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birmıd 

erilen ek 

Sivas 
H. lmre 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

MADDE 1. — 1950 yıh Sütçe ;; Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik. cetvelde yazıh 
tertipleri arasında (215 000) liralık aktarma ya
pılmıştı*. , 

• MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe' girer. 

MADDE 3. — Bu Kanım hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Balkanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

II. özyörük 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1950 yılı Bütçe Kanununa hağh (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısî 

. Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce <. . 

Dışişleri Bakanı, 
F. Köprülü 

Millî,Eğitim Bakanı 
T.ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
iV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 
II. Poİatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstütıâağ 

Tarım Bakanı 
N, tyriböz 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Bakanı 
Ete 

( S . Sayası-*• 79) 



B. M. 

— 4 — 
Hükümetin teklifine ilişik cetvel 

CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

İçişleri Bakanlığı 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

416 Okullar giderleri 
1 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleri 

ile harçlık ve yollukları 

Jandarma Genel KomutanMğt 

309 Taşit giderleri 
•5 İller taşıtları işletme giderleri 

Düşülen 

48 000 

27 000 

Mülî Eğitim BakanUğt 

420 3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 sayılı Kanunlar gereğince ödene
cek köy okullariyle enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

3 Köy öğretmenlerinin donatım ve Uygulama bahçelerine ait tesis 
ve çalışma vasıtaları karşılıkları ve tazminat 140 000 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

Genel toplam %\% 000 

t *m • 
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