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4 ncü ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
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rılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe Ko
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tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hak- -
kındaki 3152 sayılı Kanunun 7 nci maöS 
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madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
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Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Zonguldak, Karabük, Filyos'ta kö
mür işletmelerinde çalışmakta olan maden ame
lelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durumları 
ile grev hakkı, İşçi Bulma kurumları, Amele Bir
liğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi," 
işçi ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, işsiz
lik, işçi ve ihtiyarlfk sigortaları hakkında ne 
düşünüldüğüne dair olan sorusu, ilgili Bakan
lardan bâzıları oturumda hazır bulunmadıkların
dan, bir hafta sonraya bırakıldı. 

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 sorusu, Tarım Bakam oturumda 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Emekli General Sait Balı'nın Erzincan Vali
liğine tâyin sureti ile vaktinden evvel emek
liye ayrılması sebebine ve idare Âmirlerinin 
tâyin usullerine dair sözlü soru önergesi, İçişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir (6/203); 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'm, İkin
ci Dünya harbinde bakımsızlık ve idaresizlik yü
zünden öldüğü söylenen askerler hakkındaki 
iddia mahiyetinin açıklanmasına dâir sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir (6/204); 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelîoğlu'nun, 
Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel tamanı-
lanmasriçin ne düşünüldüğü ve Adana Elektrik 
tahsildarının zimmetine geçirdiği para hakkın
daki sözlü soru öneregsi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/205); 
•"*'• Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, hava tebdilli ve resmî izinli bulunan gedikli 
erbaşlara tayın bedelinin verilmemesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir (6/206); 

Teklifler , 
1. — Erzurum Milletvekili Said Başak'm, 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/171) (Ti-

hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, resmî ilân
lar hakkında tatbik edilen usule ve bu hususta 
verilen paralara dair olan sorusuna, Başbakan 
Yardımcısı cevap verdi. 

9 . II . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apoydm S. Baran 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurbanoğlu 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Elazığ'a bir sulh yargıcı daha verilmesi ve 
işi çok olan yerler varsa bunlar için de ne düşü
nüldüğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/207); 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
hı 'nun, Osmanlı Bankasının bir takun imtiyazları 
olup olmadığına ve bu meyanda bütün muamele
lerinin damga resminden muaf bulunup bulunma
dığına dair yazılı soru Önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir (6/208); 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
Üzeyir Avunduk tarafından Sümerbank'tan mu
bayaa edildiği söylenilen büyük miktardaki mal
ların satış fiyatına, bu mubayaanın fiyat ârtış-
lariyle olan münasebetine, böyle büyük miktarda 
mal alan tüccarların mevcut olup olmadığına 
ve umumi olarak satışlarda kullanılan usul ve 
teamülün neden ibaret bulunduğuna dair yazılı 
soru önergesi İşletmeler Bakanlığına gönderil
miştir (6/209). 

çare t ve Çalışma Komisyonlarına); 
2. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, kör

lerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçlerden 
Gümrük Resmi alınmaması hakkında Kanun tek
lifi {2/172) (Gümrük ve Tekel,..-Millî Eğitim ve 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

— 68 — 
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Bütçe Komisyonlarına). 

raporlar 
3. — Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tan 
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sin Çoşkan'ın, seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/22) 
(Gündeme)'. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikri Apaydın. 
KATtPUBR : Muaaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLABIA , 

İSiJ^KAN — Çoğunluk vardır, oturumu açı
yorum. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

t, —* Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Milletvekilleri Seçimi Kânununun 4 ncü ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geri verümesme dair önergesi 
(4/109) 

BAŞKAN — Tezkereyiokutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

5545 sayılı Milletvekilleri ^Seçimi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimi gördüğüm lüzuma binaen bâzı 
tadiller yapmak üzere şimdilik geri aldığımı 
arzederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Said Başak'm, î§ 
Kanununun 5518 sayılı KanUnla değiştirilen 
ikinci maddesinin (B) fıkrasının ve aynı kanu
nun 101 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan vüaÜUn teklifinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/110) 

Yüksek Başkanlığa . 
, -> ^ , - ,-•...•• 7 • ti-*1951 . 

iş Kanununun 5518 sayılı Kamunla değişti
rilenJfcjnci maddesinin ,($) fıkrasının ye aynı 
kanunun 101 ncj maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifimin geri verilmesine müsa
adelerini saygılarımla rica ederime. ^ 

: Erzurıjm Milletvekili 
Said Başak 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-

iaş'm, Resmî dairelerden kaldırılan resimlerin 
cam ve çerçevelerinin Veremle Savaş Derneğiy-
le, Kızılay Derneğine devri ve satışı hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dmr önergesi 
(4/111) 

Yüksek Bajşkanlığa 
Resmî dairelerden kaldırılan ^resimlerin çam 

ve çerçeyelerinAn Veremle Savaş. Derneğiyle, Kı
zılay Derneğine devri ve satışı hakkındaki ka
nun teklifimin geri verilmesini rica ederim. 

Tekirdağ Mileltvekili 
"A " ! " Yusuf iZıya Tuntaş 

.$? BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kars Milletvekili Esat Oktay m, Ar
dahan'da bir sağlık merkezi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/174) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı burada olmadığı 
için bu maddeyi gelecek birleşime talik ediyo
ruz. 

2. — Ur fa Milletvekili Necdet Açanal'm, 
Süne haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu hususta bir plân tatbik edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu-(6/194) , 

BAŞKAN — Tarım Bakanının seyahatten 
avdet etmediği bilinmekte olduğundan bunun da 

1. — Çeşitli kanunlarda mevcut geçici taz
minat ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikra
miyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (İ/115) * [1] 

BAŞKAN — Bu tasarı Komisyona iade edil
mişti. Ayrı ayrı kanun tasarıları halinde bugün 
gündeme alınmış ve raporda öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi talep olunmaktadır. Onun için 
evvelâ bunlardan (çeşitli kanunlarda mevcut 
geçici tazminat hakkındaki hükümlerin kaldırıl
masına) dair olan kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini reyi âlinize arz ediyorum. 

EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Efendim, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim, 

İçtüzüğün 70 nci maddesinde, öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesi istenen tasarılar için Mecli
sin kabul edeceği esaslı sebebin yazılı olarak, 
raporda gösterilmesinden bahsedilmektedir. Ben 
raporları tetkik ettim, böyle esaslı bir sebep 
gösterildiğini görmedim. Yalnız öncelik ve yeğ
lik talebinden başka birşey yok. Bu itibarla biz 
görüşmesiz olarak karara varırken sebebi de 
bilmeliyiz, ivedilik için şimdi ne gibi sebepler 
ileriye sürülüyor. Bunu hiç olmazsa Komisyo-

[1] 78 e ek basmayazı tutanağın sonundadır, 

gelecek Birleşime talikine zaruret vardır. 
Soru gelecek Birleşime talik edilmiştir. 
3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafınlan harice 
çıkarılan zahireye ait tahîcikat dosyaları hak' 
kında yapılan muamele neticesine dair Adalet, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/202) 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanı burada yok
lardır, 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Gelecek 
Birleşime talikini rica ederim. 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanı burada olma
dıklarından Soru sahibi arkadaşımızın da muva-
fakatlariyle gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

nun burada, kürsüden arz etmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, raporda yazılı olarak yer almamış olan mu
cip sebep, bütçenin tabına imkân vermektir. Bu 
kanun bugün, leh veya aleyhte, kabul edilmediği 
takdirde, bütçenin tabı gecikecektir. 

Tahmin ederim ki, bundan daha kuvvetli mu
cip sebep aramaz ve soramazsınız. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Tasarılardan arzettiğim birin
cisinin öncelikle müzakeresini yüksek oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mil 
Söz alan arkadaşların isimlerini sıra ile oku

yorum. 
Rıza Erten, Tezer Taşkıran, Muhit Tümerkan, 

Necip Bilge, Ekrem Ali Can.... 
RIZA ERTEN (Mardin) — Sayın arkadaşla

rım, Ankara'da bulunan memurlara verilmekte 
olan mesken tazminatı, yani geçici tazminat hak
kındaki görüşümüzü evvelki günkü oturumda 
tafsilâtı ile arzetmiştik. 

Yalnız bugün bu mâruzâtımızı hatırlatmak 
için hülâseten diyebiliriz ki; evvelce Ankara'
nın mesken buhranı dolayısiyle ve bu sebep al
tında verilmekte olan bu tazminatın kaldırılması 

0. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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için yeni bir sebep mevcut değildir. Esas itibariy
le geçici tazminat dediğimiz ödeneğin Ankara'da-
ki; memurların maaşlarının bünyesi içine girmiş 
ve bugün geçici vasfını kaybetmiştir. Hayat pa
halılığının gün geçtikçe yükselmekte olması ve 
maişet darlığının fazlalaşması dolayısiyle bu bün
yeden çıkarılmasına Hükümetin ve Bütçe Komis
yonunun gerekçeleri esasa dayanır bir mesnet teş
kil etmez. 

Ankara'da mesken Türkiye'nin diğer yerle
rinde olduğu gibi Millî Korunma Kanunu hük
mü altında olduğuna göre, bundan evvel mesken 
kira bedelleri üzerindeki vaziyet ne ise bugün de 
ayni vaziyeti muhafaza etmektedir. Ve hattâ gün 
geçtikçe doğrudan doğruya bir memur şehri ha
linde bulunan Ankara'daki inkişaf kira bedelleri
nin, kiracılar lehinde olarak inkişaf etmediğine 
göre Ankara memurlarının günlük ihtiyaçların 
tazyiki altında ıstıraplarını artırmak doğru değil
dir. . 

Binaenaleyh bu geçici tazminatın kaldırılması 
hakkındaki Kanun tasarısının reddedilmesi doğru 
olur, bunu Yüksek Meclisten rica edieceğim ve 
bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon namınadır, buyurun, 
BAŞKAN — Komisyon nâmına Emin Kala

fat buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN KA

LAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşla
rım; malûmunuz olan bir şekil noksanlığı yü
zünden evvelki celsede izhar ettiğimiz umumi 
arzuya uyarak mevcut tasarıyı üçe ayırmak su
retiyle tekrar huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Tasarının ihtiva ettiği asıl mevzua geçmeden 
evvel küçük bir noktaya temas etmek istiyorum. 
O da burada hepimizin ve hepinizin huzurunda 
cereyan eden bir hâdisenin burada cereyan 
şekliyle Ulus'a intikal eden veya bililtizam etti
rilen şekli arasındaki farktır. Sizin tarafınız
dan izhar edilen arzu ve temayül karşısında 
her hangi bir tevil ve müdafaa lüzum ve ihtiya
cını hissetmeksizin benim kendi tarafımdan ih
tiyar edilen ve hattâ itizar beyanı ile öne sürü
len geri verilmesi teklifimin, Ulus gazetesine bil
mem kaç puntoluk yazılarla «fcir kanun tasarısı 
geri çevrildi» başlığı ile intikal ettirilmesini ben 
Üzüntü il* karşıladım. 
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MÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ehem-

miyet verme. (Soldan ayıp etmiş sesleri) (gü
rültüler) 

EMİN,KALAFAT (Devamla) — Ve mevcu
diyeti iddia edilip benim de her zaman için ka
bul etmek arzusunda olduğum, muhalefetteki 
arkadaşlarımın, veyahut muhalefetin ciddiyet 
ve yapıcılık vasıfları ile kabili telif bulmadığı
mı da küçücük işaret etmek isterim. 

CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Partimiz 
şu veya bu gazeteye direktif vermez.. Tasarıya 
geliniz.. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Ulus'a açık 
mektup yazarsın.. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN KA
LAFAT (Devamla) —> Tasarıya geldim, şimdi 
geldim.. 

Muhteem arkadaşlarım, bu mevzua girme
den ve asıl mevzularımızı izaha girişmeden ev
vel; bu tasarının alâkadar ettiği ve düne kadar 
bizim de üzerimizde bulunan sıfatla alâkalı ol
duğumuz memur ve ücretli kütlesine karşı has
sasiyetimizin, bu zümrenin terfihine matuf olan 
düşünce ve iyi dileklerimizin bu mevzuda bize 
muhalif bir vaziyette olan arkadaşlarımız ka
dar, asgari onlar kadar olduğunu da bilhassa 
işaret etmek isterim. (Soldan bravo sesleri) 

Kanunlarımız içerisinde 20 senelik bir mazi
si olan ve yalnız Ankara memurlarına- tatbik 
edilmek suretiyle bütün Devlet memurları ara
sında bir istisna teşkil eden bu yardımın ikin
ci Dünya Harbi içinde ve onu takip eden gün
lerdeki ihdas sebebini tamamen kaybettiğinde 
en küçük bir tereddüt olmamak lâzımgelir. 

1452 sayılı Kanunun tedvin edildiği 1929 
senesi, Ankara'nın makam hükümet olduğunun 
henüz 5 - 6 ncı senelerinde idi. Makam hükümet 
olmanın tabiî bir vasfı olan, memur şehri, me
mur kalabalığının mevcudiyetinin istilzam ettir
diği bir mesken sıkıntısını karşılamak için me
murlara nakdî bir yardım yapılması gayet tabiî 
idi. O zamanlar ben de burada idim. Bina olarak 
1929 senesi ile bugünkü tarih arasında mevcut
lara ilâve edilenlerin adedini maalesef ifade 
edemiyeceğim. Yalnız o tarihlerde biz 6 arkadaş 
tesadüfen 120 liraya bir odada oturuyorduk. O 
günün mesken darlığı ile, bugünün mesken dar
lığı arasında muhakkak ki, bugünün lehine bir
çok müspet farklar vardır. 
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İkinci Dünya Harbinde ye onu ,takip eden 

senelerde memur, daha doğrusu nüfus kesafeti 
olan diğer yerlerdeki kira bedeli miktarları ile, 
Ankara.'daki kira miktarları arasında büyük bir 
fark olmadığının hepimiz yakın şahitleriyiz. 
Çünkü mühim bir kısmımız, yeni geldiğimiz ev
lerimizle burada verdiğimiz kira miktarları ara
sında birbirinin lehine mukayese yapmak imkâ
nına malik bulunmaktayız. 

Sonra, gegen celsede Ekrem Alican arkada
şımızın Adapazarı ile Ankara'nın mesken vazi
yetini mukayese sırasında ileri sürdüğü müta
lâanın ne kadar isabetsiz olduğu aşikârdır. Cem 
ve tarih -ameliyelerinin sıhhati için nasıl bunla
rın ayni cinsten olması şartsa bu gibi mukaye
selerde de vasıfların birbirine benzer olması o 
kadar şarttır. Bu gibi müşterek vasıfları haiz 
olmıyan mukayeselerde elde edilecek olan neti
celerin isabetsizliği üzerinde durmak lâzımgelir. 
Bu vaziyeti izah ederken Ankara için vâki olan 
bir hakikata bilhassa tekrar işaret etmek iste
rim. Ankara'nın daha ilk kurulduğu günden 
bugüne kadar geçen tarihi arasında, belki de 
içinde bulunduğu şartların tabiî bir neticesi ola
rak, memur kütlesine karşı başka vilâyetlere 
nazaran temin ettiği birçok favör ve imkânlar 
mevcuttur. Ankara'da mevcut olan veya alâ
kalı gayretlerle yaratılan imkânlarla kurulmuş 
birçok kooperatifler vardır. Bu kooperatiflerin 
sağladığı evler Bahçeli evler, Tasarruf evleri, 
İller Kooperatifi, Saraçoğlu evleri, Sağlık Ba
kanlığı memur apartmanları gibi bir hayli ye-
kûnjdadjr. Hepimiz pekâlâ biliriz ki, bu gibi im
kânları başka bir yerde bulm,ak mümkün değil
dir. Bunlar Ankara'nın içinde bulunduğu şart
ların temin ettiği, farklı imkânlardır. Bundan 
maada, hepimizce malûm olan bir hakikattir ki, 
Ankara'ca çok uzun yıllar oturmanın tabiî bir 
neticesi telâkki edilebilecek olan bir çatı sahibi 
olma,imkânı Ankara.'da her yerden fazla mev-> 
euttur. Emlgjş Bankasından veya başka hususi 
kredi müesseselerinden, veya evvelce, almış oldu-. 
ğu bir arsanın aradaki farkı, fiyatından tama-' 
miyle haklı bir sel^^^teı^-fldümjg;.-istifade
lerle*!.^];? tahmin ederim ki, burada birçok ar
kadaşlarımızın başlarını sokacak bir evleri 
vardır. /„,.,,.. .-....,.•. r .•; ;'-

başarıya muhalefet serdedejı arkadaşlarımız
dan bir kısmı dediler ki;-§a#a mualjâk,,kanun 
olmaa. Tasarının bir yerinde koyduğumuz (Gelir 
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Vergisi tatbik edildiği takdirde) kaydını şarta 
muallâk olarak vasıflandırdılar. Müsaadenizle 
bunu da izah edeyim: 

Kuvvetini ve kudretini sizleri temsil etmek
ten alan Bütçe Komisyonunuzun bu mevzu üze
rinde gösterdiği hassasiyet yüksek malûmunuz
dur. Hükümet makamlariyle yapmış olduğu te
maslardan almış olduğu neticeleri sizlere ifade 
ederken bu neticelerin doğruluğundan ve tatbik 
edileceğinden zannetmemki en küçük bir tered
düt ve iştibahmız olsun. 

Bütçe Komisyonu azaları evleviyetle bilir
ler ve arasıra Bütçe Komisyonuna uğrıyan ar
kadaşlarımız da yine pekâlâ bilirler ki, bu ka
nun tasarısı komisyonumuza geldiği zaman, Ge
lir Vergisinin tatbik edilip edilmiyeceği kati
yetle bilinmemekte idi. Biz bu kanunun bu ta
sarının müzakeresini ve katî bir karara raptmı 
bu konuda katî bir prensip kararı alınıncaya 
değin ve nlhayetün nihaye Gelir Vergisinin ka
bulü zamanına kadar tehir etmiştik. 

Hepinizin malûmu olan Bütçe müzakerele
rinin gecikmemesini mümkün olduğu kadar te
lâfi etmek ve bütçeyi, geçte olsa, Mecliste vak
tinde tetkika imkân verecek surette Meclise 
ulaştırmak ve bunun için de şart olan bütçenin 
tab'ını temin etmek için, Maliye Bakanı ile 
yaptığımız bir konuşma üzerine, bu tasarı tek
rar Bütçe Komisyonunda ikinci defa olarak mü
zakere ettik. Orada Maliye Bakanı, bizim izhar 
ettiğimiz arzu ve temayüllere uyarak, bu vergi
nin tatbik M edileceğini söyledi. 

Bu konuda bilhassa şunu işaret «tmek iste*'' 
rim ki, Gelir Vergisinin tatbik edilip edilmiye
ceği hususunda zaten en küçük' bir tereddüde 
mahal yoktur. (Sağdan; gürültüler) f 

Gelir Vergisi, bugün mer'i bulunan kanunla 
zaten mabehüttatbiktir. Bu kanunun Hükü^ 
metten gelen tasarının muayyen bir maddesinde 
gösterilmiş olduğu gibi memurlar hakkında ka
bul edilmemesi için, o maddenin evvelâ, size ni-
yabeten Bütçe Komisyonu tarafından, ondan 
sonra da sizin tarafınızdan kabul edilmesi lâ
zımgelir. Bu hususta da yeni bir kanun tedvini
ne ihtiyaç vardır. Pekâlâ bilirsiniz ki, bunun 
aksi mütalâa edilecek olsa bile, bu arzusunu" 
is'af a Hükümet muktedir değildir. Bu, yalnız 
ve yalnız sizin elinizdedir. Bugüne kadar izhar -
ettiğimiz temayül arasında bu verginin tatbik 
edilip edilmiyeceği hususunda milyonda bir da-

- 7 8 -
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hi bir tereddüde mahal olmaması lâzimgelir. Ben 
Bütçe Kondisyonunun sözcüsü olarak size sara
hatle ifâde edebilirim ki, Gelir Vergisi hiçbir 
istisna tanımaksızın, şu ve bu şeye tâbi olmak
sızın seyyanen, umumiyetle tatbik edilecektir. 
(Alkışlar). 

-'Bu mevzu hakkında, muhakkak ki büyük 
bir şükranla karşılanan alâkalarınız yanında, 
vicdanlarınızda belirmiş olan ufak bir tered
düt ve merhamet hislerimiz, daha doğrusu in
sani nişlerinizi cevaplandırmak bakımından 
birkaç; rakam vereyim. Ancak rakamları yeni 
aldım, tamamen hurunuzda ifade edemiyeceğim. 
Gelir Vergisinin mutlak şekilde tatbikından do
ğacak olan maddi neticeler, memur arkadaşla-
maazınmesken zammı olarak kaybedecekleri 
miktardan asgari üç, dört misli fazladır. Müsa
ade ederseniz birinci dereceden 12 nci dereceye 
(Alkışlar). 
kadar olanı huzurunuzda rakamlarla ifade 
«deyim.1 Bu, benim anlattığım bekâr olan me
murlar içindir, evli ve bir, iki çocuklu memur
ların lehlerinde olan farklar arzettiğim rakam
ların üstündedir* 
Birinci^ derecede olan, yani bin lira maaş alan 
memurun aldığı mesken tazminatı 60 liradır. Bu 

* memurun bugün vermekte olduğu vergi ise 318 
lira 75 kuruştur. 1 Maıtt 1951 den itibaren bu 
vergi miktarı 174 lira 55 kurtiş olacaktır ve 
lehinde1 olan fark 144 lira 20 kuruştur. Bunla
rın 60 lira olan kayıpları karşılığında 144 lira 
20 kuruş alacakları olacaktır ki, lehlerine 85 
liralık bir fark bulunacak demektir. 

-Yukarıya doğru gidildiği zaman.... (Küçük 
maaşlıları söyleyin sesleri) 22 lira mesken taz
minatı alan 7 - 8 veya 6 ncı derecedeki memur
larla ellerine geçecek olan aradaki farklar 50, 
55, ve 64 liradır. En az olarak on lira alanlasın 
ellerine geçecek olan fark 38,74 kuruştur. Bun
lar bekârlar içindir. Evli olduğu takdirde 40 li
radan? ffazla olacak demektir. Bu itibarla Gelir 

' Vergisinin tatbiki ve bu mesken tazminatının 
kaldırılması ile kaybedilecek olan şey 10, buna 
mukabil elde edilecek-fark 38 - 40 liradır. Bu 
itibarla Gelir Vergisinin tatbiki ile memurları-

/ mızm fevkalâde muztar vaziyete düşecekleri, 
bugünden farklı olarak sıkıntılı bir durum ya
şayacakları iddiası vakıalara mutabık değildir. 
Bu mesken tazminatının kaldırılması suretiyle, 
gayet küçük bir miktar dahi olsa, Hazine lehine 
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bir imkânın elde edilmesini düşünürken, merha
met llislerirazin yânında bütçenin içinde bu
lunduğu ağır şartları ve maslahatın icaplarını 
dahi gözlerinizin önünden ve vicdanlarınızın 
sesinden uzak bulundurmamanızı bilhassa rica 
ederim. 

Tasarının üçüncü maddesi; bâzı daireler ve 
katma bütçeli idarelere teşkilât ve Barem ka
nunları memurları çalışmaya teşvik etmek için 
fevkalâde mesâi sarfeden memurlara ikramiye 
verilmesine cevaz veren hükümleri ihtiva edi-. 
yordu, bunların kaldırılması hakkındadır: 

NAHÎD PEKCAN (Erzincan) — O ayrı ka
nundur. 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Peki efen
dim, onu sonra arzederinı, mesken tazminatı. 
hakkında söyliyeeeğim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Tezer Teşkıran'mdır. 
BAŞKAN — Buyurun Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; geçici tazminat, Ankara'da oturan 
memurlara verilen - mesken zammı üzerinde ko
nuşmak istiyorum : 

Bu tazminatın memurlara neden dolayı veril
miş olduğunu benden biraz evvel konuşan saym 
raportörün buyurdukları gibi hepimizce de ma
lûmdur. Devlet merkezinin ilk kuruluş zaman
larında Ankara'da vücuda gelen pahalılık, mes
kensizlik, ve mahrumiyet bunun başlıca sebebi 
olmuştur. 

Bütçe Komisyonu raporunda belirtildiği gi
bi İkinci Cihan Harbinin sebep, olduğu hayat 
pahalılığı memleketin her bölgesini içine almış 
ihtiyaçlar arasındaki farklar hemen hemen 
kalkmıştır. Bunlar doğrudur. Fakat bunlar doğ
ru olmakla beraber gerçek olan başka bir hu
sus da vardır. O da mesken tazminatının geçici 
vasfını kaybetmiş olmasıdır. Ve Ankara'da çalı
şan memurun bütçesinde normal bir gelir halini 
almıştır, Ankara'daki memurun maaşının tabiî 
bir cüzü olmuştur. 

Büyük bir kısmı az maaş almakta bulunan 
memurlara verilen bu mesken zammı büyük bir 
kısmı için 20 lira kadar, yüksekçe maaş alanlar 
için 50 liradan biraz fazla, en az maaş alanlar 
için de 14 lira kadar bir şeydir. Haddizatında 
mühim olmıyan bu paraların, arzettiğim sebep
ler doîayısiyle, aile bütçesinin "tabiî bir cüzü 
sayıldığı için, kesilmesi ile bütçelerinde hâsıl 
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olacak açığı düşünmek gerekir kanaatindeyim. 
Bilhassa az maaş alanlar için bu durum mühim
dir. 

Sayın raportörün temas ettikleri bir noktaya 
müsaadeleri ile ben de temas edeceğim. Bütçe 
Komisyonu raporunda söyle deniliyor : 

«Gelir Vergisinin tatbiki hususunda Meclisçe 
alınacak karara karşı bir itirazları bulunmadığı 
hakkında Hükümetin vâki beyanatı karşısında 
geçici tazminatın kaldırılması halinde Ankara 
memurlarının esaslı bir kayıpları olmıyacağı ve 
bundan dolayı bu tazminatın kaldırılaibileceği 
neticesine varıldığı» 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel raportör 
arkadaşımı kemali hürmetle dinledim. Yine de 
verdikleri izahat maalesef beni tatmin etmiş de
ğildir. Bu gösterilen delili ben âcizane zayıf bu
luyorum. Çünkü ilerde alınması muhtemel olan . 
bir karara bağlanarak bugün bir karar alıyoruz. 
Ankara'daki memurların mesken tazminatını 
kaldırmak istiyoruz. Bilhassa Yüksek Meclis çe
şitli sebeplerle - ki, buraya gelecektir, ve tabiatiy-
le her mesele buraya gelecektir - buraya geldiği 
zaman bu kararı almak imkânını bulmazsa veya 
almayı istemezse nasıl bir durum hâsıl olacak
tır? Şu halde bu mevzuun Gelir Vergisinin hiz
met erbabına tatbik edilmesi halinde tekrar ele 
alınması lâzımdır. Yani Bütçe Encümeninin ilk 
kararma rücu etmesini istirham ediyorum. Ra
portör arkadaşımız burada buyuruyorlar ki, 
Bütçe Encümeni evvelâ, Gelir Vergisi tatbika
tına ait karar alınıncaya kadar bu tasarının te
hirini uygun görmüştü, öyle zannediyorum ki, 
gayet isabetli bir karar almışlardır. Bu karara 
avdet etmelerini rica ediyorum. 

Bundan dolayı da Bütçe Komisyonununda 
ekalliyette kalan Fethi Çelikbaş ve arkadaşları
nın fikirlerine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Muhterem 

Milletvekilleri; izahatımın muhtevasında bulu-
nacak bâzı kanunların burada zikredilmesindeki 
maksadımı sarih olarak hemen ifade etmeliyim. 
Bu kanunları zikretmem, bunların ruhunu hatır
latmak içindir. Bu esas nazara alınmak suretiyle 
beni dinlemenizi rica ederim. 

Mesken bedeli, tazminat, mükâfat, Gelir Ver
gisi değil, hakkındaki fikirlerimin değil, ben bu 
hususlarda- mülkiyet, hürriyet, mülk edinme, 
malını ve hakkını kullanma, Coplanma gibi hak-
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ların muhtelif ; Anayasanın tümünün tedvinine 
ı§ık vermiş olan bir gözle görülmesinin zaruri 
olduğuna kaniim. 

Ben Hükümetin ve ona kısmen iltihak etmiş 
olan encümenin telâkkilerimizle bağdaşması güç 
olan (madem ki falan hak, filânda yok, o halde 
hiç kimsede olmasın) düşüncesinin tenkidini bile 
zait addederim. Bunu raporda bir zühul eseri 
olarak telâkki etmeği tercih ederim. Bir kısım 
arkadaşlar bâzı hususları söylediler. Ben bu hu
susu uzatmıyacağım. Ben işin prensibine geli
yorum: 

Vatandaş ve onun bir cüz'ü olan memuru ka
nunlarla kendisine verilmiş ve Gelir Vergisi gibi 
kararlaştırarak yayınlanmış haklara artık sahip 
olmuş bulunmaktadır. Bunların nez'i diğer hak
ların tahdidine imkân verebilecek ve mantık ve 
hukuka aykırı düşmiyecek şartlarla mümkündür. 

(Bütün memurların nitelikleri, haklan görev
leri aylık ve ödenekleri, göreve alınmaları ve 
görevden çıkarılmaları, yükselme ve ilerlemeleri 
özel kanunlarla gösterilir) hükmü karşısında mu
ayyen şai'tları yerine getirmekle ve emeğini har
camakla memurun özel kanuna göre Devletten 
alacağı hakları kanunlarla tesbit edilmiştir. Bun
lar bir taraflı olarak geri alınamaz. Ceffelkalem 
yine bir kanunla kaldırılabilmesine Anayasanın 
ruhu yürürlükte olan diğer kanunların göster
diği ışık mânidir. Muayyen mevzuat gereğince 
bütün şartları yerine getirmek suretiyle vazife
sine devam etmekte olan ve kendilerine verile
cek aylıklar ve ödenekler ve kendilerinden kesi
lecek vergiler tesbit edilmek suretiyle kanunlarla 
kendisine haklar verilmiş ve vecibeler yüklenmiş 
olan memurlara, kendilerini tatmin edecek en 
ufak bir ümit ışığı gösterilmeden, üzüntülerini 
ve hayat zorluğunu, endişelerini giderecek fe
rahlatıcı küçük bir yol bile işaret edilmeden 
haklarının derece derece yokedilmesi ellerinde 
kanun yapmaya salâhiyeti olanlar tarafından 
dahi iltizam edilemez. Aksi halde adaletsizlik ya
pılmış olur bunu tabiî ki yapmıyacağız. Nef'i 
Hazine diye şahıs haklarını tanımamak günümü
zün telâkkileriyle artık bağdaşamaz. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Meclisi 
Âli adaletsizlik yapmaz. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Onu da 
ifade ettim zaten. 

Yeni vergi ihdası; ve aynı şartlarda bulu
nan bütün vatandaşlara seyyanen bir mükellefi-
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yet tatbiki başka şeydir, verilmiş olan hakların 
nez'i ve şahısların mukadderatı hakkında hiçbir 
karar veremiyecek duruma düşürmek ayrı şey
dir. Kaldı ki bir hakkın Anayasadaki mânasiyle 
hak olabilmesi için az çok müstemir ve müstekar 
olması lâzımdır. Kanunla tesbit edilmiş ve me
murlar tarafından sahip olunmuş haklar da ar
tık garanti altında demektir. Bir memurun bir 
emek karşılığı her ay eYme geçmesi kararlaşmış 
ve muayyen bir müddet sonra da eline geçeceği 
garanti edilmiş hakların tek taraflı ihlâlini, di
ğer kanunlarımızdaki esaslarla da karşılaştırır
sak çok ağır hükümlerle karşı karşıya olduğu
muzu görürüz. Millet fertleri içinde muayyen bir 
nisabı temin eden memur ve hizmet erbabı de
nilen fedakâr zümrenin haklarına, diğer vatan
daş guruplarına tanınmış olan teşkilâtlı müda
faa salâhiyetleri yoktur diye dilediğimiz şekilde 
müdahale etmekle âdil hareket etmemiş oluruz. 
Başka memleketlerde olduğu gibi, - belinde mak
bul olmıyan - grev hakkını kıülanabilseydiler, 
veya bunlar bizim memleketteki çalışma mev
zuatına tâbi olma hakkını alarak, o takdirde 
(Toplulukla iş ihtilâfı çıkarma) ve (Hakeme 
gitme) hakkına sahip olsaydılar, yahutta iş ha
yatında, şartların tek taraflı değiştirilmesi ha
linde işliyen î ş Kanununun 74 ncü maddesinin 
işçi olmıyanları da ilgilendiren 75 nci maddesi 
ve bunların cezai müeyyidesi olan 131 nci ve 
132 nci maddesini göz önüne getirmeyi isteye-
bilseydiler, emir buyurulursa bu maddeleri he
men hatırlatmak da mümkündür. Huzurunuza 
gelmiş olan hak azaltma ve hak nez etme tasarı
larının hattâ hazırlanması bile akla gelemezdi. 

3. Sözlerime başlarken şu ve şu hakların 
nez 'ini temin için veya meselâ Gelir Vergisi gibi 
bir vecibenin muayyen bir zümreye daha fazla 
olarak yüklenmesinin adalete uymadığını naza
ra alarak önümüze getirilmiş olan kanunlar üze
rinde bilhassa durmak için söz almadığımı ar-
zetmiştim. Bunları istemek pek tabiî olarak ken
diliğinden bir vazife olarak ortaya çıkmakta
dır. Adalet tek taraflı olarak bir kanun çıkarıl
mamasını elbette âmirdir. Yüksek Meclisin bu 
adaleti sağlıyacağmdan şüphe etmiyorum. Nok-
tai nazarımın bir politika mevzuu olmayışına, 
Demokrat Parti mensubu milletvekili birçok ar
kadaşlarımın da bu kürsüden noktai nazarımı 
kıymetlendirmiş olmalarını nazara alarak ayrıca 
memnunum. 
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Hükümetin Gelir Vergisini tatbik suretiyle 

hizmet erbabının vergi adaletine nail olmasını 
temin etmeyi yüksek Meclise bıraktığı ve Bütçe 
Komisyonunda da bâzı imkânlar derpiş edildiği 
ve bu suretle (Vergi, Devletin Genel giderleri 
için halkın pay vermesi demektir) hükmünün 
tam olarak yerine gelebileceğini ümit etmek için 
sebepler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

O halde Gelir Vergisinin tatbiki imkânları 
müjdesinin hizmet erbabının büyük bir heye
canla beklediklerini ve bugün görüşülen ve kal
dırılması düşünülen hakların tutarı olan 4 - 5 
milyon liranın bulunmasına bir hizmet olur dü
şüncesiyle üzerinde durulabilecek. bir karşılığı 

"arzediyorum: Bütçe Komisyonunda Bayındırlık 
bütçesine mükerrer olarak veya âtiye muallak 
hizmetlere ait olmak üzere konulduğunu gaze
telerden öğrendiğimiz 15 milyon 700 bin liralık 
ödenek de dâhil olmak üzere hükümet bütçeyi 
Meclise sunmuş bulunmaktadır. Hükümet bu 
miktar da dâhil olduğu halde 1 milyar şu kadar 
milyon liralık bütçeyi tekabbül etmiş ve Gelir 
Vergisi için de Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bâzı imkânlar üzerinde durulabileceğini ifade 
etmiş idi. O halde bu 15 milyon küsur liranın 
9 milyon lira kadarı hükümetten gelen teklif
lere ilâve olarak bâzı Bakanlıklara serpilmiştir. 
Bir hakkın ihkakı bâzı ilâve masraflara tercih 
edilmek pek tabiî olduğundan ya bu serpilmeyi 
yapılmamış addetmek, veya geri kalan 6 küsur 
milyon liranın yeteri kadarını bir kısım mevzu-
ıımuz olan tazminat ve haklara karşı tutmak pek 
yerinde olacaktır. Bunu arzederek üzerinde 
durulacak bir mevzu sunmuş oluyorum. Kabule 
şayan olursa ay başında eline geçmesi mukarrer 
paradan eksik bir şekilde eline geçtiği takdirde 
bugünkü hayat şartları içinde ayın ortasını 
nasıl bulacağını düşünen vatandaşların yüreğine 
ferahlık serpeceksiniz. Keza, memlekete daha 
faydalı olabilmek için lisan öğrenmeye veya ya
bancı dil bilgisini kuvvetlendirmeye çalışanları 
teşvik etmek suretiyle bir memuru iki insan 
yerine çalıştırmak imkânı da sağlanmış buluna
caktır. (Bu arada dil imtihanını kazananların 
hemen sadece Devlet parasiyle Avrupa'ya gi
denler olduğu hakkındaki katî hükmün rakam
larla tarifi lâzımdır. Benim bildiğim birçok me
mur Avrupa'ya gitmeden lisan öğrenmişlerdir. 
Yabancı memleketlere gidenler arasında ise bu 
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imtihanı verememiş olanların sayısı da azımsa-
namıyacak kadardır. 

Bir kısım arkadaşlarımızın belirttiği gibi ay
ni durumdaki memurun oturmasına uygun ola
bilecek asgari şartlı ve en mütavazı semtlerdeki 
kiraların çok yerinde mukayeselerini bir tarafa 
bıraksak bile, - ki, bırakamayız - merkezde oturan
ların hiç olmazsa ne kadar fazla mektup yazmaya 
ve ne kadar yüksek sayıda dost ve akrabayı mi 
safir etmeye mecbur olduğunu bile hesaba kat
mak ve vazife merkezleri ile bilhassa az maaşlı 
memur ikâmet bölgelerinin mecburen fazla taşıt 
bedeli ödemeyi gerektirdiğini de göz önüne almak 
gerektir. 

Kendisini müdafaa edebilmek için memur» 
sıfatı olmaksızın çalışanların haiz olduğu hiçbir 
hakka sahip olmıyan ve hakkında «ılınan karara 
sadece kabule mecbur kalan, aralarında belki üç, 
beş gayrimüstehak vardır diye yüz binlercesini 
halk huzurunda harcamaya çalışanlar bulunma
sına rağmen sesini çıkarmaya bile hakkı olmıyan 
ve hele mesuliyeti üst kademelerde hizmet alma
nın bâzılarımızca hücum edilmek için bir sebep 
gibi görülmesi dolay isiyle yakın zamanlarda me-
suliyetli kademe istiyenlerini bulamıyacağımız bu 
fedakâr vatandaşların Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncıı maddesinin tadili teşebbüsü ve sair 
hususlar hesaba katıldığı takdirde artacak olan 
ıstırapları yüksek takdirlerinize arzediyorum. 

Tekrar ediyorum, memur grev yapamaz, bel
ki yapmamalıdır da. Memurlar Çalışma kanunla
rına tâbi olamaz; ve hele toplulukla iş ihtilâfı çı
karamaz ve hakeme gidemez, demiştim, iş haya
tında, çalışanların toplulukla iş ihtilâfı çıkar-
bilmeieri için, kaaununda yazılı mümessillerim ı 
teşebbüsleri ve yüksek hakem kurulunun bulun
ması gerekmektedir. 

Ya memurlar?... Onların mümessilleri yok di
yemeyiz. Milletvekilleri onların da en salahiyetli 
mümessilleridir. Bu meseleyi, en katî kararları 
verecek olan en yüksek hakem kuruluna getirme
yi vazife hileliler. Millî iradenin tecelligâhı olan 
Büyük Meclis âdil kararı verecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, burada söz almış bulunan arkadaşlardan 
bâzıları Ankara 'daki memurlara verilen geçici 
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tazminatın kaldırılmasına muhalif oldukların! 
söylediler. Bu bakımdan bendeniz de buna. mu
halifim. Arada şu fark var : -

Bendeniz ayni zamanda mesken tazminatının 
bugünkü şekilde kalmasına da muhalif bulunu
yorum Mesken tazminatı emek karşılığında veri
len birşey değildir. Sırf mesken buhranından do
ğan sıkıntılara yardım teşkil etmesi için veril
mektedir. O halde geçici tazminatın bu sıkıntıla
ra mâruz olmıyanlara verilmemesi lâzım gelir. Bu 
bakımdan mesken tazminatını tamam iyi e kaldır
maya muhalifim. Başka tedbirlerin konmasına 
taraftarım. Esbabı mucibesini evvelce de arzet-
miştim. Kısaca şu noktaları belirteceğim : 

Malûm olduğu üzere bugünkü mesken tazmi
natı Ankara'da ev ve akaar sahibi olanlara da 
verilmektedir. Halbuki böyle evleri, akaarları 
ve apartmanları olan kimselere de bu tazmina
tın verilmesinin adalet hisleriyle bağdaşmıya-
cağı şüpheden varestedir. Binaenaleyh yeni bir 
tanzim şekli düşünüldüğü takdirde bu noktanın 
da nazarı itibare alınması icabeder. 

Diğer taraftan Devlet ve kamu müesseseleri
ne ait yerlerde ucuz kiralarla oturanlara da mes
ken tazminatı verilmektedir. Meselâ Devlete 
»ait 3 - 5 odalı bir yerde cüzi bir kira bedeli ile 
oturanlar mesken tazminatı almaktadırlar, hal
buki bunlar üç, beş lira kira vermektedirler. 
Bugün Ankara'da serbest bırakıldığı takdirde 
vasati kira seviyesi yüz liradan aşağı değildir. 
Binaenaleyh Devlete ait binalarda ucuz bir 
şekilde oturanlara bunun verilmesi pek doğru 
olmaz. Yeni bir şekil kabul edildiği takdirde 
bu noktanın da nazarı itibara alınması icabeder. 

Üçüncü olarak, birçok kimseler ayni evde 
oturdukları halde ayrı ayrı mesken tazminatı 
almaktadırlar. Meselâ bir evde baba oğul, karı 
koca memurdur, bu kimselere ayrı ayrı mesken 
tazminatı verilmektedir. Bunların hepsinin bu 
tazminatı alması doğru değildir. Bunlara da 
yeni bir sistem tarzı düşünmek icabeder. 

Her hangi bir namla ek ödenek alan kimse
lerin de mesken tazminatı alması doğru değildir. 
Muhtelif zamanlarda memurların maaşlarına ya
pılmış olan zamlardan yüksek memurlar daha 
fazla istifade etmişler, küçük memurların gör
düğü zam ise 15 - 20 lira arasında kalmıştır. 

Binaenaleyh mesken tazminatı yalnız Anka
ra 'daki memurlara değil Türkiye'deki bütün 
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küçük memurlara teşmil edilmesi lâzımdır. Tür
kiye'deki memurlara teşmil edildiği takdirde, 
bütün memurlara değil, küçük, az maaşlı me
murlara tahsis edilmek lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Benim aklıma gelen noktalar bunlardır. 
Diğer bâzı noktalar da bulunabilir ki, bunlar 
da mesken tazminatının verilmemesini ieabetti-
rebilir. Netice olarak fikirlerimi hülâsatan arze-
decek olursam, kanaatim şudur: 

Bugün hayat pahalılığı yükselip gitmektedir, 
bunu yalnız biz söylemiyoruz, Hükümet kendi 
bütçe tasarısında da bunu kabul «tnıiş bulun
maktadır. Binaenaleyh hayat pahalılığının 
böylece devam ettiği ve nereye kadar gideceği 
belli olmıyan bir zamanda memur maaşlarına 
dokunup onların bir kısmını kesmek doğru ol
maz. Şu bakımdan: Bugün hayat seviyesinin, 
geçim endeksinin 300 lira etrafında dolaştığı bir 
zamanda, 300 liradan daha aşağı maaş alan me
murların nasıl ve ne gibi vasıtalarla geçindik
lerini düşünmemek doğru olmasa gerektir. Bun
lar düşünüldüğü takdirde mesken tazminatının 
sadece Ankara'da değil bütün Türkiye'deki me
murlara verilmesinin adalet ve hakkaniyet icap
larına uygun olacağı kanaatindeyim. 

Bu bakımlardan mesken tazminatına ait 
olan ve önümüze gelmiş bulunan tasarının yeni
den incelenmesi için tasarının ve' komisyon rapo
runun Bütçe Encümenine tekrar iadesi lâzım
geldiği düşüncesindeyim. Bunu temin maksa-
diyle de bir önerge vermek istiyorum. 

Sözlerimi bitirmeden evvel şu hususlar hak
kında da Maliye Bakanının izahatta bulunma
sını rica edeceğim: 

Bütçe Kanunu tasarısında, tasarının gerek
çesinde personel masraflarında 8 - 9 milyon ta
sarruf yapıldığı söylenmektedir. Acaba bu ta
sarruf bütçede karşılığı konmıyan ve şimdi bu 
kanunlarla kaldırılmak istenen ödeneklerin kon
maması suretiyle mi yapılmıştır, yoksa başka 
membalardan mıdır 1 Bu hususun da açıklanma
sını rica edeceğim. 

İkinci sualim: Gelir Vergisinin hizmet erba
bına tatbiki halinde çocuk zamlarının kaldırıl
ması hususunda her hangi bir düşünce var mı
dır ? Bu suali sormaktan maksadım; iyi veya 
kötü niyetlerle bu hususta birçok dedikodular 
çıkmış veya çıkarılmış bulunmaktadır. Bunla
rın hakikatle ilgi derecelerinin anlaşılması için 
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bu hususu Maliye Bakanının açıklamasını rica 
ediyorum. 

Üçüncü nokta: Gelir Vergisinin tatbiki ha
linde vergi nisbetlerinde artııma yapılacağı hu
susunda bâzı gazetelerde görülen neşriyatın 
hakikatle ilgi derecesi nedir? 

Bu noktaların aydınlatılmasını rica ediyo
rum. 

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

arkadaşlarım, bundan evvelki, yani 5 Şubat Pa
zartesi müzakerelerinde geçici tazminat üzerin
deki konuşmamda,, fikirlerimi bir tek siklet 
merkezi üzerinde toplamıştım: Bu siklet mer
kezi de, memurlara 1951 yılında Gelir Vergisi 
tatbik edilecekse, bu kanunları görüşebiliriz. 
Gelir Vergisi tatbik edilmiyecekse bu kanunla
rı görüşemeyiz. Hattâ bu kanunları kabul ede
meyiz. Hükümetin esbabı mucibesi, bu husus
lardan kâfi değildir, demiştim. Bu arada, Anka
ra 'daki mesken buhranının, memleketin diğer 
mmtakalarma nazaran da farksız hale girdiği 
hakkındaki Hükümet ve komisyon görüşüne 
tam mânasiyle iştirak edemiyeceğimi söylemiş
tim. 

Kira rayiçlerinin hâlâ Ankara'da yüksekli
ğini muhafaza ettiğini Hükümet bu kira rayiç
lerini gösteren rakamlarla mukayeseli bir hal
de gelseydi daha tatmin edici bir neticeye var
mış olurduk demiştim. Mamafih iki tarafın da 
izahı bence hürmete lâyiktir. Bunu halledecek 
mesele rakamlardır. Bu arada rakamlarla ge
leydiler, bize hâdiseyi isbat edeydiler ben ken
dilerine bu kürsüden seve seve hak vermesini 
bir vazife addederdim. Fikrimin sıkleti merkezi 
daima Gelir Vergisinin memurlara tatbik edi
lebilmesi mevzuudur. Bu tatbik edilmez, Saraç
oğlu mahallesi durumu Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi durumu memurlar aley
hinde bir netice verecek olursa, Ankara 'da 
bütün m.emleketle beraber olduğu iddia edilen 
kira rayiçleri meselesi yine eski vaziyetini ala
caktır. Bu itibarla tasarılar Meclise zamansız 
gelmiştir, bu mevzular halledildikten sonra gel
seydi daha iyi olurdu demiştim. Çok kıymetli 
Bütçe Komisyonu sözcüsü Emin Kalafat arka
daşımız kira rayiçleri hakkındaki iddialarımı 
pek ceffelkalem reddetti gibi geldi bana. Dedir 
ler ki nasıl ki ayni cinsten olmıyan cemedile-
mezse Ankara'daki meskenle Adapazar'ındaki 
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mesken de birbiriyle mukayese edilemez. Halbu
ki ben ogünkü konuşmamda da Ankara'da üç 
odalı bir evde oturuyorum aynı .şartları haiz 
Adapazar 'ındaki bir ev 80 lira olduğu halde 
Ankara'da 160 lira demiştim. Yani kendilerine 
şart ve vasıfların bir olmaması iddialarına daha 
o zaman cevap vermiştim. Mamafih bunlar, üze
rinde fazla durulacak noktalar değildir. Rakam
la karşımıza çıksalardı mesele zaten kökünden 
halledilmiş olurdu. 

Gerek Hükümet gerekse komisyon noksan 
malûmat ve noksan esbabı mucibe ile huzuru
nuza çıkmıştır. Yalnız arkadaşımızın, şarta mu
allâk kanun olmaz şeklindeki kanaatime itiraz 
etmelerini anlıyamadım. Yine iddia ediyorum 
ki, kanım şarta muallâk olarak gelmiştir. Bu 
Kanun teklifi şarta maallâk değildir, Bütçe Ko
misyonu Meclisin mümessilidir, bu komisyo
nun bir sözünü Meclis nasıl kabul etmez, bu
yurdular. Ben evvelâ kendi komisyonları içe
risinde anlaşmalarını tavsiye ederim, (öyle bir 
şey söylemedi sesleri) Zabıtlar burada, açar 
okursunuz. Aynen şu tâbiri kullandılar, Tem
silcisi, demişlerdir. Bütçe Komisyonunun rapo
runda o zaman da okuduğumuz gibi 'Hüküme
tin Gelir Vergisinin memurlara tatbikma bir 
itirazı olmadığı da görülerek bu kanunun ya
hut bu tasarıim kabulüne karar verilmiştir, di
yorlar. ö te taraftan muhalif arkadaşlar çıkı
yor, diyorlar ki, Gelir Vergisinin hizmet erba
bına tatbik edilmesi halinde kaldırılmasına 
taraftarız. Bunu yazıyorlar muhalefet şerhi ola
rak, altına imzalarını atıyorlar. 

Demek ki, Bütçe Komisyonu ile Hükümet 
bu sözünü kabul etmekte ittihada, ittifaka va
ramamış. O halde biz bu raporu okuduğumuz 
zaman böyle kanun olamaz dersek hata mı et
miş oluruz Bendeniz hâlâ ısrar ediyorum. Şar
ta muallâk kanun kabul edilemez. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü dediler ki; Efen
dim, Gelir Vergisi tatbik edilecektir. Ben bu 
sözü Hükümetten duymayı daha çok isterdim. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Şimdi du
yarsın. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Kanun meri 
dir. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Kanunmer ' i 
diyorlar. İyi ama 1951 Bütçe Kanununa bir 
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madde koyuverirler ve 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun falan maddesi bir yıl daha 
temdit edilmiştir dediler. (Gürürltüler) Buna 
karşı ne buyurulur. (Gürültüler) Hulâsa arka
daşlar, Gelir Vergisi tatbik edilecekse gelip 
Hükümet burada söylesin. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü kaunn mer'idir, dedi. 

EKREM ALtOAN (Devamla) — Bir fikri* 
niz varsa gelir burada anlatırsınız, 

Sonra arkadaşlar, arada hâsıl olacak İ50 mil
yon açık ne ile kapanacaktır? Bunu da açıkla
maları lâzımdır. 

Hülâsa bendeniz bu kanaatteyim. Bu kana
atimi açıkça izhar ediyorum. Bunun şarta mu
allâk bir kanun olduğu iddiasındayım. Şarta 
muallâk bir kanun kabul edilemez. Ve bu ba
kımdan da Riyaset Makamına bir önerge arzedi-
yorum. Ancak Gelir Vergisi Kanununun memur
lara tatbik edileceği ve bu suretle hâsıl olacak 
olan 150 milyon liralık açığın ne ile karşılana
cağı hususunun Hükümet tarafından sarahaten 
ifade edilmesi şartiyle bendeniz de bu kanunun 
kabulüne taraftarım. Aksi takdirde bu kanunun, 
1951 yılı Bütçe Kanununun müzakeresi sonuna 
bırakılması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, geçici taz
minatın kaldırılması hakkındaki Kanun tasarısı
nın esas mucip sebebini, bugün kiralar bakımın
dan Ankara ile diğer şehirler arasında artık bir 
farkın kalmamış olması teşkil etmektedir. Geçici 
tazminatın kabulüne, Ankara'nın Hükümet mer
kezi olarak seçilmesinden sonra, birdenbire da
irelerin, kurumların ve teşekküllerin Ankara'ya 
taşınması ve bu suretle lıiçb!r ölçüye sığmıyacak 
tarzda ortaya çıkan bir memur artışı ve mes
ken inşaatının da bu memur artışını takip ede
memesi yüzünden Ankara'da mesken fiyatlarının 
artık bir mukayeseye imkân veremiyecek derece
de yükselmesi sebeb ve âmil olmuştur. 

Eğer mesken tazminatı kabul edilmemiş olsa 
idi Ankara'daki hizmet erbabı aylıklarının yarı 
smdan fazlasını kira bedeli olarak ödemek zo
runda kalacaklar ve geçinmek imkânı da kaimi-
yacaktı. Fakat aradan uzun yıllar geçince, iktisa
di şartların da değişmesi ile Ankara'da inşaat 
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artmış, ev ve apartman çoğalmış, Ankara ile di
ğer şehirlerimiz arasında kira bakımından artık 
fark kalmamıştır. Onun için Ankara'da veril
mekte olan geçici tazminatı bütün yurda teş
mil etmek yahut Ankara'dan da kaldırmak bir 
zaruret olmuştur. Zira diğer vilâyetlerde bulu
nan memurlar da, kira bakımından Ankara ile 
bulundukları şehir arasında artık bir fark kal
madığı için Ankara'daki memurlara verilmekte 
olan geçici tazminatın kendilerine de verilmesini 
istemektedirler. Bütçe imkânları geçici tazmina
tın bütün yurda teşmiline imkân vermediğine gö
re bu adaletsizliği gidermek için Ankara'daki 
mesken tazminatını kaldırmak da bir zaruret ha
line gelmiştir. Bu konuşmalar arasında b".r, iki 
arkadaşımız eğer Saraçoğlu mahallesindeki me
murlar çıkarılacaksa Millî Korunma Kanununda-
Ki kiralar hakkındaki hükümlerin de değiştiril
mesi icabedeceğ*ni söylediler. 

Hepinizce malûmdur ki, Saraçoğlu mahalle
sinde oturan memurların burasını boşaltması 
hakkında Hükümetin ne bir teklifi vardır ne de 
Millî Korunma Kanununun kiralar hakkında 
koyduğu tahdidatın kaldırılması hakkında Hü
kümet bir noktai nazar ileri sürmüştür. Ortada 
dönüp dolaşan bir milletvekili arkadaşımızın Sa
raçoğlu mahallesinin başka hizmetlere tahsisi 
hakkında yapmış olduğu bir kanun teklifinden 
ibarettir. Bu teklifin kabul edilip edilmemesi 
Yüksek Heyetinizin elindedir. 

Bir arkadaşımız Aanayasadan bahsettiler ve 
geçici tazminatın kaldırılmasının Anayasaya ay
kırı olduğuna temas ettiler. 

Bu arkadaşımız evvelce bu işlerle meşgul ol
muş buluridukarmdan hâdiseyi L zaviyeden mü
talâa ettiler. 

Halbuki hâdisenin bunlarla alâkası yoktur. 
Adı üstündedir, geçici tazminattır. Onun için 
hâdise ile hiçbir ilgisi olmıyan bu kısımlarla işin 
mukayesesine temas etmiyeceğim. 

Bir arkadaşımız da bu, şarta muallâk bir 
kanundur diyor. 

Arkadaşlar, şarta muallâk olarak kanun tek
lif edilmemiştir. Kanun şartla buraya getiril
memiştir, kanun tasarısı mutlaktır. Ve Hüküme
tin bir teklifidir. İşi bir şarta bağlamak sure
tiyle bir teklif yapılmadığı gibi böyle bir düşün
ce içinde bulunmak da hatadır. 

Bir arkadaşımız .şartla beraber Gelir Vergi-
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sinin hizmet erbabına teşmil edilmesini istemek
tedir. Bu mevzu çok konuşulduğu bu mevzu et
rafında verilen beyanat ve sözlü sorulara cevap
lar verildiği için içinizde buna muttali olmıyan 
bir arkadaşımızın bulunduğunu tahmin etmiyo
rum. Sözlü soru münasebetiyle Hükümet adına 
ifade ettim: Hükümetiniz Gelir Vergisinin me
murlara tatbikına aleyhtar değildir. 

Ancak Gelir Vergisinin kaldırılmış olan dört 
vergi yerine ikamesi ve henüz neticenin belli ol
maması sebebiyle bu husustaki en, isabetli kararın 
Yüksek Meclise verilmesinde fayda mülâhaza et
miştir. 

MÜKERRBM SAROL (İstanbul) — Bravo. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Yoksa Hükümet, Gelir Vergisinin 
tatbikına bugün aleyhtar bulunmamaktadır. Bu
rada bir şart mülâhaza eden arkadaşımız, düşün
melidir ki, Gelir Vergisinin hizmet erbabına tat
bikına karar verecek olan heyet de yine yüksek 
heyetinizdir, geçici tazminatın kaldırılmasına 
karar verecek olan heyet de yine Yüksek Heye
tinizdir. Yüksek Meclisin temayülü eğer Hü
kümetin bugünkü noktai nazarına uygun olarak 
Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbiki şeklin
de ise, geçici tazminatın kaldırılmasında şüphe
siz ki, hiçbir beis görmiyecektir. 

Yine bir arkadaşımız Gelir Vergisinin tatbiki 
halinde vergi nispetleri artırılacak mıdır, çocuk 
zamları kaldırılacak mıdır dediler. 

Bu sualin ikinci kısmı Yüksek Mecliste bu 
hafta bir sözlü soruya mevzu teşkil etmişti. Ço
cuk zammı kaldırılacak değildir. Yüksek Meelise 
sunulmuş olan Bütçe tasarısında da çocuk zamla
rı için tahsisat konulmuştur ve Hükümetin, kal
dırılması hakkında her hangi bir teklifi yoktur. 

Vergi nispetlerinin artırılması meselesine ge
lince; bu mevzuda da Hükümetinizin herhangi 
bir teklifi olmamıştır ve yoktur. Onun için Gelir 
Vergisinin hizmet erbabına tatbiki ile de halen 
hizmet erbabının almakta olduğu paralarda, geçi
ci tazminatın kaldırılmasiyle bir azalma değil. 
kaldırıldığı halde bir artma olacaktır. O bakım
dan teklifin kabulünü rica ediyorum. 

FERlD MELEN (Van) — Sayın Bakan bu 
geçici tazminatın kaldırılması sebebi olarak, An
kara ile diğer illerde artık mesken kiralarında 
bir fark kalmadığını ileri sürdüler. Acaba bunu 
hangi tetkika istinaden beyan buyurdular? 
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MUHlT TÜMERKAN ((Sinob) — Bendeniz j , 

geçici tazminatı tek olarak ele almadım. Rapor, 
birçok hakların kaldırılması ile ilgili bir esasta 
yazılmıştır. Bütün hakların heyeti umumiyesi 
üzerinde konuştum. Sayın Bakan yalnız geçici 
tazminat üzerinde konuştular. Bu ciheti tavzih 
etmek isterim. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Ferit Melen arkadaşımızın suallerini komisyon 
adına ben cevaplandıracağım. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bendeniz yalnız geçici tazminat 
üzerinde arzı malûmat ettim. Ferit Melen arka
daşımıza komisyon adına Fethi Çelikbaş arkada
şımız cevap verecektir. 

BAŞKAN — Baki Erdem. 
BAKÎ ERDEN (Siird) — Sayın arkadaşla

rım; Ankara'da verilmekte olan geçici tazmina
tın kaldırılmasını istihdaf eden tasarı hususunda 
birçok kıymetli fikirler beyan edildiği için bu 
noktada fazla söz sölemiyeceğim. Yalnız şunu 
arzetmek isterim ki, hakikatan lehinde ve aley
hinde söylenebilecek birçok noktalar vardır. Bu
rada bahsedildiği gibi, bugün mesken buhranı 
umumi mahiyet iktisap etmiş, mevziî olmaktan 
çıkmıştır. Maalesef rayiç de eskisi gibi değildir. 

İkinci nokta da; aleyhinde olmak üzere sayın 
Tezer Taşkıran arkadaşımızın bahsettiği gibi, 
bu tazminat ailelerin bütçesine mal olmuştur. 

Ancak tasarının lehinde söylenebilecek birta
kım noktalar da yok değildir. Bir kere bu tazmi
nat hakikatan memurlar arasında ikilik doğur
muştur. Gerek İstanbul, gerek İzmir, gerek 
Eskişehir ve gerekse hattâ Adana gibi büyük 
vilâyetlerde birçok memurlar her vesile ile mem
nuniyetsizlik izhar ediyorlar. Hakikatan onlar da 
birtakım müşkülâtla karşılaşıyorlar. 

İkincisi, bizi bu tasarıyı kabul etmeye sevke-
den âmil, memurun aleyhinde olarak tazminatın 
kaldırılmasına mukabil daha avantaj temin ede
cek şekilde Gelir Vergisinin tatbik edileceği 
noktasıdır. Yüksek Heyetinizin gösterdiği tema
yül mucibince Gelir Vergisi tatbik edilmediği 
takdirde hiç birimizin bu tazminatın kaldırıl
masına muvafakat edemiyeceğimiz aşikâr bulun
maktadır. Bundan dolayıdır ki, her üç tasarı 
hakkındaki fikirlerimizi sarahatle beyan etme
miz için, sayın Maliye Bakanımızın bu üç tasa
rının kabulü halinde Hükümetin ne kadar bir 
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varidat sağlıyacağmı açıklamasını rica ediyo
rum. 

RİZA ERTEN (Mardin) — Efendim, üzün
tü ile arzedeceğim ki ciddî bir mevzu konuşu
lurken kendisine son derecede hürmetim olan 
sayın raportörümüz muhalefet gayriciddî işler
le uğraşıyor diye ağır ithamda bulundu. Bu
nu kabul etmiyeceğimizi ve bu gibi işlerle meş
gul olurken her halde daha ciddî bulunulmasını 
rica edeceğim. Ulus gazetesinin son sayfasına bakı
lacak olursa orada : sarahat olmadıkça Ulus'un 
yayınları partinin resmî temsilcilerine atfoluna-
maz, diye bir yazı var, (Soldan Halk Partisinin 
gazetesi sesleri) Esas itibariyle şu veyahut bu 
komisyona geri verildi, iade edildi, çevrildi diye 
yazmasını söyliyenler bizler değiliz. Onu yazan 
Ulus gazetesidir. 

BAŞKAN — Mevzua geliniz. 

RİZA ERTEN (Devamla) — Mevzua geliyo
rum. 

Arkadaşlar, Sayın Raportörümüz mesken 
tazminatının iki dünya harbi arasındaki ihdası 
sebebinin ortadan kalktığını beyan buyurdular. 
Mesken tazminatının iki dünya harbi arasında 
sebebi ihdasın ortadan kalkmadığı ve bilhassa 
son harbden sonra bu işin şiddetle devam ettiği 
bilhassa son 6 - 7 aydanberi hayatın gittikçe yük
selmekte olması yıllardan beri maaşın bünyesine 
girerek geçici vasfını kaybeden bu ödeneğin bu
gün için kaldırılmasına imkân bırakmamaktadır. 
Eğer hayat pahalılığı endeksi yukarı doğru de-
ğilde aşağı doğru iniş gösterseydi biz de bunu 
kabul ederdik. Fakat hayat pahalılığı yukarı doğ
ru yükselmektedir. Binaenaleyh memurların ge
çinmelerini zorluğa sokma mahiyetindedir. Biz 
esasen hayat pahalılığının yalnız Ankara'da 
mevcut olup diğer şehirlerde yoktur demedik. Di
ğer şehirlerde de aynı hal mevcuttur. Buralarda 
rîa verilmesi iktiza ederse de bütçe imkânları bu
na müsait olmadığından dolayı oralarda tatbik 
edemiyoruz; diyerek Ankara'daki memurlardan 
da kaldırılması doğru değildir. 

Bütçe komisyonunun sayın raportörünün de
diği gibi Gelir Vergisinin tatbik meselesini Hü
kümet mutlaka yapacağım şeklinde ifade etmedi. 
Bilâkis Meclisin kabulüne muallâktır dedi. Geco 
toplantısında gündeme dahi alınmaksızın bu taz
minat tasarısı konuşulduğu zaman bendeniz ma-
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alesef bulunamadım. O vakit Hükümet demiş k:, 
Gelir Vergisi tatbik edilecektir.' Bu hususta sizi 
temin ederim, buyurdular. Halbuki Bütçe Ko-

* misyonu raportörü bunu temin edemez. Herhalde 
şimdi Maliye Bakanının söylediği en doğrusudur 
ve tabiî yüksek heyetinizi tenvir etmiştir. 

Geçici tazminat. Adı üzerinde olduğu gibi ge
çicidir, daimî değildir buyuruldu. Biz de onun 
geçici olduğunu ve daimî olmadığına inanıyoruz. 
Fakat geçicilik vasfının bugünkü hayat şartları 
ve geçim endeksi bakımından geçicilik mahiye
tini değil, daimîlik mahiyetini muhafaza ettiği 
kanaatini besliyoruz. Hayat şartları daha ziyade 
hâlkm ve bilhassa muayyen gelirli kimselerin leh
lerine doğru teveccüh edecek olsa idi o vakit kal
dırmak ve bunun üzerinde durmak veyahut diğer 
bir arkadaşın tavsiye ettiği veçhile şeklinin şu 
veyahut bu cihetten değiştirmek mümkün ola
bilir. 

CEVDET SOYAN (Ankara) — Sayın arka
daşlar, Ankara memurlarına verilen geçici mes
ken tazminatının kaldırılmasına dair olan Ka
nunun esbabı mucibesinde, güya memlekette, 
bu kanunun ihdasını mucip olan şartlar aşağı 
yukarı memleketin diğer taraflarında da aynı 
olması düşüncesiyle, Ankara için istisnai bir 
muamelenin tatbik edilmemesi lüzumuna dayan
dığı anlaşılıyor. Ve yine bu ifadeden anlaşılı
yor ki, bütün Türkiye dahilinde mesken ücret
leri seyyanen yükselmiş, Ankara da bu şekilde 
bu seyyaniyeti muhafaza etmiş. Onun için An
kara 'da memurlara verilen mesken zamlarını, 
Ankara haricinde bütün yer] erde çalışan memur
lara teşmil etmek suretiyle adaletin temini, ya
hut Ankara'daki memurlardan da kaldırmak 
suretiyle adalete ircaı lâzımdır. Ve aşağı yukarı 
bugün hâdisenin esas mihverini bu teşkil etmek
tedir. ' 

Arkadaşlar; bütün memlekette, bütün yurt
ta mesken fiyatlarının yükselmekte olduğu mu
hakkak. Bu gayrikabili inkârdır. Fakat aynı 
zamanda bu geçici zammın konulduğu zaman
dan bugüne kadar mesken ücretleri de müteza-
yit bir şekilde yükselmiş olduğunu kabul etmek 
lâzımdır arkadaşlar. Ve bilhassa Ankara'da ve 
İstanbul'da bu mesken ücretlerinin mütezayit şe
kilde yükseldiğini nazarı itibara almak lâzımdır. 

Bundan başka, Hükümetin bu husustaki es
babı mucibesi de zayıftır. 

1.1951 O : 1 
| Ankara'daki mesken ücretleriyle Şebin Ka-

rahisar'daki, Denizli'deki mesken ücretleri aynı 
şekilde yükselmiş değildir arkadaşlarım. An
kara kendisi gibi büyük şehirler arasında mü
talâa edildiği takdirde, bilhassa istanbul'la be-
raber mütalâa edildiği zaman, Ankara'daki mu
adeleti nazarı dikkata almak lâzımgelii'. Yoksa 

: Konya, Denizli, Kütahya'daki mesken ücretle
rinin mukayesesi bu vilâyetlerle kabili tatbik 
değildir. Sonra arkadaşım bu mesken ücretleri
nin memurlara tatbiki bahsinde, bilhassa komis
yon sözcüsü arkadaşımız Ankara'da Saraçoğlu 
Mahallesinde bir kısım memurların barındırıl
dığını buyurdu. Bir kısım memurlar da banka
lardan kredi almak suretiyle mesken yaptıkla
rını siöylediler. Doğrudur. Fakat zaten zengin 
sayılan, parası olan memurlar içindir bu. Haddi
zatında yetmiş liraya kadar maaş alan memur
lar bu memlekette sürünmektedir. Eskiden bu 
kanun vaz'edildiği zaman, Ankara'yı biliyorsu
nuz, eski Ankara çerçevesi içinde idi ve eski 
Ankara' 'nın çerçevesi içinde idi, eski Ankara 'nın 
çerçevesi içinde barınan ve 70 lira kadar eline 
bir para geçen ve aile besliyen bu insanlar şim
di gecekondulara taşındılar, Keçiören, Etlik 
ve saire gibi şehre uzak fakat mesken parası 
az yerlerde barınmak zaruretinde kalmışlardır, 
çocuklarını oradan mektebe göndermektedirler. 

Arkadaşlar, bu vaziyette olan memurlar ne 
Samsun'daki, ne Erzurum'dakiler ve ne de Tür
kiye'nin diğer büyük vilâyetlerinde oturanlar'a 
mukayese edilemez, bunları onlarla mukayese 
edemezsiniz. (Oranın vaziyeti de öyle sesleri, gü
rültüler) 

Arkadaşlar, Erzurum'da sabahleyin evden 
kalktığı zaman bir memur doğrudan doğruya 
dairesine gider, öğle yemeğine evine gelir, bir 
vesait parası ödemez. Halbuki burada Keçiören '-
de Dikmen'de oturmak mecburiyetinde olan bir 
memur otobüs parası verip evine yemeğe gele
mez, bir sandviçle geçinir, gidip yemek yerne-
ğo kalkarsa, o zahmete katlandığı zaman da 
bütçesi sarsılır, çoluk çocuğun nafakasız ka-
lır. (Gürültüler) 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — İstan
bul'dakiler ne yapıyor? 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — istanbul'-
I dakiler öyle değildir. (Soldan gürültüler) 
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BAŞKAN — Hatibin sözünün kesilmemesini 

rica ediyorum. 
CEVDET SOYDAN (Devamla) — iki defa 

vesait parası vermek mecburiyetinde olan bir 
memuru niçin Konya da kî bir memu-la muka
yese ediyorsunuz, (istanbul'daki sesleri) Ben 
istanbul'da memuriyet yaptım, oradaki vaziye
ti daha iyi bilirim, istanbul 'da da aynıdır. Eğer 
Hükümet istanbul'daki memurlara da mesken 
tazminatı verecekse çok iyi yapar, istanbul'da 
ta Saltanatın zamanından beri yapılmış büyük 
binalar vardır, tam bir şehirdir. Halbuki An
kara'da nüfus her sene on bin nüfus hariçten 
gelmek suretiyle artmaktadır, her sene gelen 
10 bin nüfuslu memur kütlesini götürüp gecekon
dularda barındırmak durumu vardır. Bu mem
lekette istanbul'da böyle bir vaziyet yoktur.. 
(istanbul'da 40 bin sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurun.. 
Konuşmaları muhavere şekline dökmeyiniz 

rica ederim. 
CEVDET SOYDAN (Devamla) — Ben mu

havere etmiyorum, bana söylüyorlar.. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Cevap vermeyin.. Devam bu
yurun.. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Benim sö
zümü kestirmemek Makamı Riyasete ait bir iş
tir.. 

Şimdi istanbul, Ankara hususunda bu mu
kayeseyi yaptıktan sonra Ankara'nın hususi 
bir vaziyetini de arzetmek isterim, diğer şehir
lerden ayrı olarak. 

Ankara ne istanbul gibi bütün Türkiye'nin 
ticareti ile geçinir ve ne de Konya gibi kendi 
mahsulleri ile.. Burası doğrudan doğruya bir 
memur memleketidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam buyurun.. 
CEVDET SOYDAN (Devamla) — Şimdi 

sayın arkadaşlar, bu Gelir Vergisinin memurla
ra tatbik edileceğine dair sözcünün verdiği te
minat şayanı şükrandır, Maliye Vekilinin söy
lememiş olmasına rağmen. (Gürültüler) müsaa
de buyurun. 

Şimdi Gelir Vergisinin memurlara tatbiki 
halinde dahi bir ihtiyacın ifades olmak üzere 
tedvin edilen kanunla, tıpkı memleketimizin 
yüksek rakımlı yerlerinde verilen mahrukat 
zammı ile aynı mahiyettedir. O tazminat orada 
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ne kadar lüzumlu ise, burada da bu zam o kadar 
lüzumludıu, Mahrukat zammını Gelir Vergisin
den dolayı nasıl kesmiyorsak mesken zammını 
da kesmemek lâzımdır. Bilhassa bu bakımdan* 
işin ehemmiyetini tebarüz ettirmek isterim. 

Necip Bilge arkadaşımızın hir teklifi var
dır. Burada izah buyurdular. Bendeniz de o 
teklifi bir an için düşündüm. Bu teklifin de yi
ne şayanı kabul olmadığını müsaade buyurursa
nız arzedeyim. Bu memlekette geçim zorluğu 
vardır. Beş nüfuslu bir ailenin asgari üçünün 
Devlet memuru olarak çalışması icabetmekte-
dir. Bu vaziyet her yerde böyle değildir. Birçok 
aileler geçinmek için tahsildeki çocuklarını 
memuriyete sokmaktadırlar. Her birinin aldığı 
20 - 22 lira raddesindeki mesken tazminatını la
lettayin içlerinden birine verip diğerlerinden 
kaldırmak, bu memleketi yine sıkıntıya düşür
mekten hâli bırakmayacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takrirleri var. Komisyon adına Fethi Çelikbaş'a 
söz veriyorum- Ondan sonra takrirleri okuta
cağım. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; geçici mesken tazminatının kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısında ileri sürü
len mucip sebepler, Ankara'da mesken buhranı
nın kalktığı merkezindedir. Muhalefetten bir ar
kadaşımı bunun ispatına davet ettiler. 

Derhal ilâve edeyim ki; Millî Korunma Ka
nununa göre kiralar tesbit edilip dondurulduk
tan sonra şu veya bu şehirdeki mesken kiraları
nın seyrinin birbiriyle mukayese edilmesine ar
tık imkân kalmamıştır. Bu sebepledir ki; ne Hü
kümet esbabı mucibesinde ve ne de komisyon ta
sarısında bu istatistiki malûmatın tevsikına im
kân kalmayınca, biz dört arkadaş şu kaydı ihti-
raziyi koymak mecburiyetini hissetmiştik : (Ge
çici Tazminat Kanununun ilgası için Hükümet 
tasarısında yer alan mucip sebepler kısmen va
rit görülmekle beraber Ankara şehrindeki mes
ken sıkıntısını yurdun diğer yerlerindekinden 
farklı olmadığı yolunda bir netice çıkartmak 
için kâfi ve mukni bir sebep addedilmiyecektir). 

Şu halde neticeye istidlal tarikiyle ulaşmak 
zarureti vardır. Şu veya bu mülâhazalarla bir 
netice çıkarmak zarureti olabilir. Komisyon söz
cüsü arkadaşımız bunu huzurunuzda izah etti
ler. Ankara için Geçici Tazminat Kanununu ih
das edildikten sonra birtakım hususi kooperatif-
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İer kurulmuş .ve hattâ bunlar inşaat yapmışlar 
ve yine Ankara'da, şurasında, burasında hususi 
eşhas birtakım meskenler yapmışlardır. Şu hal
de bunun mucip sebebini muhalefet dahi bunun. 
aksi noktadan almaya kaadir değildir. Şu kada
rını ilâve edeyim ki, hususi temaslarımızda; Ge
lir Vergisinin hizmet erbabına tatbiki halinde 
Ankara'da mesken tazminatının kaldırılmaması-
nı istiyen memura rastlanmamıştır. Bu Sebeple
dir ki, biz dört kişi, muhalefetin üzerinde dur
duğu veçhile bir mesken tazminatı olduğu için 
değil, artık Ankara'da he'r memurun bütçesine 
intikal etmiş normal bir gelir olarak telâkki et
tiğimiz için bu muhalefet şerhinde bulunmuşuz
dur. Şu halde komisyonunki ile arasında ne 
fark var, onu arzedeyim. 

Burada sözcülük kısmı bitmiştir. 
Muhalefet şerhimizle komisyon noktai nazarı 

arasında şöyle ince bir fark vardır : Biz Maliye 
Bakanından, buna muhalefet etmiyeceği prensi
bini beyan etmelerini istemişizdir ve bu sebep
ledir ki, o beyanı bir senet ittihaz edebileceği
mizi düşünerek bunun reddedilmesi hakkında 
bir önerge hazırlamamışızdır. Halbuki ikramiye
lerin kaldırılmasını istiyen kanunun reddi hak
kında dört arkadaş bir önerge hazırlamışızdır. 
Aradaki bu ince farkı bilhassa işaret etmek iste
rim. Arkadaşlar diyorlar ki, tezat vardır. Yok 
arkadaşlar; Biraz evvel yaptıkları beyandan 
sonra bizim dört arkadaşla Hükümet arasında 
bir tezat kalmamıştır. Nihayet 1951 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında, o günün şartları içinde Ge
lir "Vergisini ancak 1952 yılında hizmet erbabına 
tatbik edeceğim diye Hükümetin akabinde bu
rada bu yıl tatbik edeceğim demesine imkân yok
tur, ancak bu y?l içinde tatbik edilmesine de mu
halefetim yok diyebilir. Bu da Parlâmentoda, 
tenakuza düşmemek için, bir şarttır. 

Bugün, ne Hükümetle, ne de komisyon ekse
riyetiyle mesken tazminatının kaldırılması hak
kında bir ayrılığımız kalmamıştır. Bunu da ken
dilerine ifade etmek istedim. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Bakan bir 
suale, Bütçe Komisyonu adına Çelikbaş cevap 
verecek demiş oldukları için. kendilerinden rica 
ediyorum: 

Hükümet 5020 sayılı Kanunun bâzı maddeleri; 
nin tadiline ait Kanunun hazırlanması sırasında 
bütün Türkiye'ye şâmil şekilde bir tetkik yap
tırmıştır. Bu tetkik mesken kiraları, mesken buh-
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ranı hakkmda olacaktır. Acaba bu tetkikin neti
cesini burada Yüksek Meclise arzetmek duru
munda mıdırlar! 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız derhal ilâve edeyim, arkadaşımın 
bildiği birtakım, istatistik! malûmat varsa on
dan istifade etmek isteriz. Derhal ifade edeyim 
ki, dünyanın hiçbir yerinde kiralar dondurul
duktan sonra bunun seyrine imkân kalmaz. Ar
kadaşımın bildiği şeyler varsa gelsinler,' söyle
sinler, istifade edelim. 

BAŞKAN —. Maliye Bakanı! 
MALÎYE BAKANL HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Ankara Milletvekili 
Cevdet Soydan arkadaşımız bir cümle söylemiş 
(olduğu için buna kısa cevap arzetmek üzere kür
süye geldim. 

« Gelir Vergisinin hizmet erbabına' tatbiki hu
susunda Bütçe Komisyonu sözcüsü ile Bakanın 
izahı arasında mübayenet vardır » dediler. Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü Emin Kalafat arkadaşımız 
Komisyonda halen yapılmakta olan tetkikler ne
ticesinde Gelir Vergisinin hizmet erbabına tatbik 
edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bendeniz de 
Hükümet Gelir Vergisinin hizmet erbabına tat
bik edilmesine aleyhtar değildir dedim Çünkü, 
biraz önce Fethi Çelikbaş arkadaşımızın temas 
ettikleri, gibi, Bütçe Hükümetin elinden çıkmış 
ve Yüksek Heyetinize intikal etmiş olduğu için 
Hükümet artık tatbik edeceğim, diyemez. Tatbik 
edilip edilmemesine karar vermek Yüksek Heye
tinize aittir. Ve mevzu artık Büyük Meclise inti
kal etmiştir. (Soldan; alkışlar). Bizim söyliye-
bileceğimiz sadece, Hükümetin Gelir Vergisinin 
hizmet erbabına tatbikına aleyhtar olmadığını 
ifadeden ibaret olacaktır. (Soldan, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okuyacağım. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Kifayeti 
müzâkere takriri üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Bir saat

ten beri bu kanunun müzakeresi yapılmaktadır. 
Tümü hakkında söz alan arkadaşlarımızın hepsi 
de aleyhte konuşmuştur, lehinde bir tek konu
şan arkadaş yoktur. Binaenaleyh kifayeti mü
zakere takriri, İçtüzük hükümlerine göre, reye 
konamaz. Onun için evvelâ lehte konuşacaklara 
söz vermek lâzımgelir. 
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BAŞKAN — Söz alan arkadaşlardan henüz 

konuşmamış olanların adlarını arzediyorum: Ali 
Fahri îşeri, Abdullah Gedikoğlu, Ömer Bilen, 
Ümran Nazif Yiğiter, Muammer Alakant, Şevki 
Yazman, Emrullah Nutku, -Talât Vasfi öz, Mus
tafa Zeren, Sabri Erduman, ve son olarak da 
Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızdır. 

Bunlardan lehte konuşmak arzu buyuran iki 
arkadaş isimlerini kaybettirsinler. Onlar konuş
tuktan sonra takriri reye koyacağım. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, (Lehte mi, aleyhte mi sesleri) 
Lehte efendim. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuumuz üzerinde 
konuşmuş olan arkadaşların çoğunun sadet ha
ricine çıkmış olduğunu müsaadeleri ile arzet-
mekle söze başlıyacağım. 

Efendim, biz burada mesken tazminatı me
selesi konuşulurken başka mevzulara gitmiş bu
lunuyoruz. Dâva adalet davasıdır. 

Arkadaşlar, deniyor ki, evvelce geçici tazmi
nat olarak verilmiş olan mesken tazminatının 
artık bir hak olarak ipkasına imkân kalmamış
tır. Çünkü Ankara'daki mesken vaziyeti diğer 
şehirlerle aşağı yukarı 'aynı hizaya gelmiştir. 

Bu, evvelemirde doğrudur. Yalnız size şu 
kadar söyliyeyim, arkadaşlar, ben istanbul'da 
otururken buraya geldim ve kolaylıkla ev bul
dum ve hava parası vermedim. Fakat şimdi İs
tanbul 'a gidelim (hava parasız olmak üzere ve bu
gün burada oturduğum ev ayarında bir ev bula
bilirsek ne mutlu bize diye sevineceğim. 

İstanbul ile Ankara mesken buhranı, mesken 
sıkıntısı bakımından mukayese edilecek olursa 
Ankara'da İstanbul'a nazaran ev bollaşmıştır. 

Arkadaşlar, meseleyi adalet bakımından dü
şünmek lâzımdır. Evet vaktiyle Ankara'da, yeni 
yapılmış bir şehir olması itibariyle, bir mesken 
buhranı vardı ve buraya birçok memurların te
kasüf etmesi buna âmildi, bu bakımdan tazmi
nat verilmesi lâzımdı. Fakat bugün böyle bir 
tazminatın verilmesi bir zümreye hizmet etmek 
mânasını ifade etmektedir. 

Ankara'daki memurlarla İstanbul'daki me
murları mukayese ettiğimiz zaman buradakilere 
verilsin de ni<çin istanbul 'dakilere verilmesin 
diye düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, meseleleri mütalâaa ederken 
olarak düşünelim. Mesken tazminatı bir hak 

.1951 O : 1 
olarak verilmemiştir; bir zoruret olarak veril
miştir. O halde zaruret olarak verilmiş olan 
şeyin, o zaruret kalktığı zaman, bir hakmış gibi 
burada müdafaa edilmesine imkân yoktur. Za
ruretin kalkmış olduğu barizdir. 

Arkadaşlar üç, beş sene evvelini düşününüz... 
Bugünkü Ankara'yı düşününüz.. Meskenin ne 
kadar ferahladığını, mesken bakımından ne ka
dar kolaylıklar belirdiğini pekâlâ anlıyabilir-
siniz. Şu halde Hükümetin geçici olan mesken 
tazminatını kaldırmak hususundaki Kanun tek
lifi gayet yerindedir. Aksi takdirde bu, millî 
vicdanda tepki yaratacaktır. Memleketin diğer 
vilâyetlerinde oturan fertleri arasında içtimai 
bir zümreye iltimas edildiği bir zümre menfa
ati temin ediliyor gibi düşüncelere yer veren 
bir hataya düşmüş oluruz, (öyle şey yok sesleri, 
bravo sesleri) 

Sonra arkadaşlar, arkadaşlar diyorlar ki, 
memurlara Gelir Vergisi tatbik edilecekse bunu 
kaldıralım. 

Bunu söylemeye lüzum yoktur. Nasıl ki, 
mesken tazminatını, bütün vatandaşlara tatbik 
edilemediğinden, addet mefhumuna istinat 
ederek kaldırmak istiyorsak yarın Gelir Ver
gisinin tatbiki meselesi Yüksek Meclise geldiği 
zaman aynı adalet mülâhazasına istinat ederek 
diyeceğiz ki, niçin bu vatandaşlar bu vergiye 
tâbidir de bunlar değildir, bundan istisna 'edil
miştir, seyyanen tatbik edilcsin, diyeceğiz ve 
Gelir Vergisinin memurlara da tatbikini şüp
hesiz kabul edeceğiz. 

Bunu bugün Hükümete sormak, komisyo
nun temayülünü öğrenmekle iş bitmez. Bu, Mec
lisi Âlinin reyi ile halledilecek bir iştir. Bina
enaleyh bizim reyimizle halledilecek bir iş üze
rinde artık Hükümetin mütalâasını sormaya, 
komisyondan fikir almaya ihtiyaç yoktur. Bir 
Gelir Vergisi tatbikatında adalet mefhumuna 
dayanarak memurlara da Gelir Vergisini tatbik 
edeceğiz arkadaşlar. 

Şimdi diğer ikramiyelere de bir nebze te
mas edeyim. (Gürültüler, sırasında söylersin 
sesleri). 

Affedersiniz sırası değilmiş, sözüm bu ka
dardır. 

BAŞKAN — Ali Fahri işeri. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; memurlar üzerinden mesken zam-
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mı kaldırılmalı mı, kaldırılmamak mı?. Ben ta
mamen kaldırılması taraftarıyım. Memurların 
adedi bile azaltılmalıdır. Memleketimizde küçük 
bir Balkan devletinin ordusunu teşkil edecek ka
dar memur sınıfı vardır. Memleketi kalkındıramı-
yoruz. Bütçenin ağırlığını bu teşkil ediyor. Me
murların hepsinin müsavi haklara sahip olmasını 
istiyoruz. Evleri olanlara, Evkaf apartmanların
da oturanlara da ayın mesken tazminatı veri!; 
yor, Saraçoğlu evlerinde oturanlara da verilmek
tedir. Bu gibi yerlerde oturanlardan tazminat is
temeliyiz. kendi meskenleri olanlara da, kendi ev
lerinde oturanlara da mesken tazminatı veriliyor-
bu da hakkaniyete aykırıdır. Hat t ı iki memur, 
üç. memur bir evde otunv\or, karı koca aynı evde 
oturuyor, yine ayrı ayrı mesken zammı alıyorlar. 
Bu hak mıdır? 

Hayat pahalılığı meselesine gelince, hayat pa
halılığı hemen hemen her yerde müsavidir. Ben 
Ankara'da gördüğüm ucuzluğu en ufak yerlerde 
görmedim; gıda maddeleri - balıktan başka - An

kara'da ucuzdur, bir parça evler pahalıdır, o da ye
rine göre değişmektedir, pahalı yeri de var, ucuz 
olan semti de var. 

Gelir Vergisinde, mesken işinde, her dâvada 
Meclisi en ziyade meşgul eden, Hükümeti meş
gul eden, milletvekillerini meşgul eden yine me
murlardır. 10 tane mektup alırsak bunların do
kuzu muhakkak memurlara aittir. Maaşlarının 
yükseltilmesini isterler, memuriyette, meslekte 
yükselmek isterler, isterler, isterler, ister oğlu is
terler.... Hiç olmazsa bir yerden bir yere nakille
rini isterler. 

Ben görüyorum ki, bunlar, sabık iktidarın hep 
memura verdiği kıymetten ileri geliyor ve bizi 
uğraştırıyor. Bunları ne kadar hafifletirsek bu 
milletin yükü o kadar hafifler. Köylü bugün ek
meğine tuz bulamıyor, değil ki, yağ. Hâlâ me
murları düşünüyoruz. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum.: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici tazminat hakkındaki Kanun tasarısı 

için lehte ve aleyhte kâfi derece görüşüldü. Mü
zakerenin kifayetinin oya arzedilmesini rica ede
rim. 

Siird Milletvekili 
M. Daim Süalp 
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B. M. M. Yüksek ^Başkanlığına 

Mesken geçici tazminatının kaldırılmasına da 
ir Bütçe Komisyonu tasarısı üzerinde kâfi derece 
de görüşmeler yapıldı. Müzakerenin- kifayetine 
karar verilmesi arzolunur. 

Maraş Milletvekili Maraş Milletvekili 
Mazhar özsoy Ahmet Kadoğlu 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Müzakerenin kifayetini yüksek oyunuza arzedi-
yorum: Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Diğer önergeler vardır efendim, onları oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici tazminat hakkındaki hükümleri kaldı

ran Kanun tasarısının reddini arz ve.teklif ede 
rim. 

Mardin 
Rıza Erten 

> Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü ^ k a 

ra'daki memurlara verilen geçici tazminatın ta
mamen kaldırılnıayıp bâzı tahditlerle Türkiye'
deki bütün memurlara teşmili cihetinin incelen
mesi için bu husustaki tasarının ve komisyon ra
porunun Bütçe Komisyonuna iadesini arz ^ e tek
lif ederim. 

Niğde 
Necip Bilge 

9 . II . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

«Çeşitli, kanunlarda mevcut geçici tazminat 
ve yabancı dil ikramiyeleri ile sair ikramiyeler 
hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu» üze
rinde 5 . I I . 1951 günü yapılan müzakerelerde, 
şifahen maruzatta bulunmuş ve Bütçe Komis
yona raporunun şarta muallâk bir kabulü ta-
zammun ettiğini izah ederek, evvelâ bu şartın 
tahakkuk edip etmiyeceğini öğrenebilmek için 
müzakerelerin 1951 yık Bütçe müzakereleri so
nuna bırakılmasını teklif etmiştim. 

Bilâhara kanun tekniğinde vâki bir yanlış
lığın düzeltilmesi maksadiyle tasarı Bütçe Ko
misyonunca geriye alınmıştı. 

Bugün aynı hükümler aynı mucip sebepler-
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le üç ayrı kanun tasarısı halinde huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadırlar. Mucip sebeplerde 
bir değişiklik yapılmadığına göre, tasarıların 
müzakeresine geçilmeden evvel; 

1. Bütçe Komisyonunun 1 . II . 1951 tarih
li raporunun üçüncü sayfadaki «Bütün memur
lara Gelir Vergisinin tatbiki hususunda Meclisçe 
alınacak karara karşı bir itirazları bulunmadığı 
hakkında Hükümetin vâki beyanatı karşısında. ;> 
ifadesinin sarih bir şekilde neyi kasdettiğiniıı 
belirtilmesine; 

2. Büyük Meclisçe Gelir Vergisinin 1951 yj-
lmda memurlara tatbik edilmesi, kararma varıl
dığı takdirde, bütçede bu sebeple hâsıl olacak 
150 müyona yakın açığın ne suretle kapatıla
cağının bilinmesine, 

ihtiyaç vardır. 
Bu tereddütlü noktalar izale edilmeden Bü

yük Meclisin eldeki tasarılar hakkında bir ka
rara varması halinde bu kararın ilerde Hazine
nin veya bir kısım vatandaşların aleyhine neti
celer vermesi ihtimal dâhiline girmiş olur. 

Bu itibarla, ancak, yukarıki suallere Hükü
met tarafından sarih ve katî cevaplar verildiği 
takdirde tasarıların müzakeresine geçilmesini, 
bu cevapların şimdiden verilmesine imkân yok- I 
sa, ]95! vılı bütçe müzakerelerinden sonra Mec- ı 
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lise getirilmek üzere tasarıların Bütçe Komis
yonuna iadesini saygılarımla arz ve teklif .eyle
rim. 

Kocaeli Milletvekili 
Ekrem Alican 

BAŞKAN — Efendim; en aykırı teklif ta
sarının reddi mahiyetindedir. Rıza Erten arka
daşımızın teklifidir. Evvelâ yüksek oyunuza bu 
teklifi arzediyorum. 

Tasarının reddini mütazammm olan bu tek
lifi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Komisyona iadesini tazammun eden bâzı hu
susları muhtevi teklifler vardır ki, Necip Bilge 
ve Ekrem Alican arkadaşlarımızın teklifleridir. 
Bunlarda muhtelif konular vardır. Yalnız bun
lardan komisyona iadesi hakkındaki kısmı yük
sek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Et
in iy enler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporda aynı zamanda bu tasarının ivedi
likle görüşülmesi de teklif edilmektedir. 

ivedilikle görüşülmesini yüksek oyunuza ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Geçici tazminat ile ilgili aşağıda yazılı Kanunların, hizalarında gösterilen madde 
ve fıkraları kaldırılmıştır: 

18 

15 

Kanunun 
Tarihi 

. V . 

. XI . 

1929 

1935 

Sayısı 

1453 

2847 

15 . I I . 1937 3140 

30 . VI .1939 • 3656 

Adı 

Zâbitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkında Kanun 
Devlet Demiryolları ve Limanla
rı işletme Umum Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücret
lerine dair Kanun 
Zâbitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki 1453 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir 
frkra eklenmesine dair Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Devhit ve Teadülüne dair Kanun 

Kaldırlan madde ve fıkra 

Madde : 10 

22 . I I I . 1950 tarihli ve 5616 
sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 5. nci mad
desi 
Bütün maddeleri 

Madde : 10, 15 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı 

3 . VII . 1939 3659 

5 . VII .1939 3661 

21 . VI . 1944 4598 

Adı 

21 . XII . 1945 4805 

21 . XII . 1945 4806 

23 . I I I . 1950 5619 

Bankalar ve Devlet Müessesele
ri Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkında Kanun 

Subaylar ve Askerî Memurların 
Maaşatına dair olan 1453 sayılı 
Kanuna ek Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun 

Subay ve Askerî Memurların ay
lıkları hakmdaki 3661 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve 
aylıklardan 1% 5 emeklilik karşı
lığı kesilmesine dair Kanun 
Gedikli Erbaş Kanunu 

Kaldırlan madde ve fıkra 

17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunun 4 neü madde
siyle değiştirilen 13 neü mad
desinin (A) fıkrası 
Madde : 3 

Madde : 5 

Madde : 2 

Madde : 2 

Madde : 18 

BALKAN — Madd» hakkında söz istiyen 
var "mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :>. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiy eni er... Kabul 'edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İkmei tasarı (Çeşitli kanunlarda mevcut ik
ramiyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılma

sına) dairdir. Bunun da gerekçesinde öncelikle 
müzakeresi bahis mevzuu ve teklif edilmekte
dir. öncelikle görüşülmesini yüksek oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var un l 
RÎZA ERTEN (Mardin) — Sayın arkadaş

larım, iki gün evvelisi maruzatımızda alelû-
mıiffl Devlet memurlarına ve iktisadi Devlet 
Teşekkülü, mahiyetinde bulunan Demiryolları, 
Denizyolları, Karayolları ve Bütçe Komisyonu
nun sonradan ilâve ettiği Devlet Üretme Çilft-
iliği idarelerinde başarılı ve muvaffakiyetli bir 
surette çalışan hattâ kendi hayatını dahi teh
likeye sokacak dereoede mesai gösterenlere ve 
iktisadi bir varlık sağlıyacak olanlara Bakanlar 
Kurulunca bir maaş veya üç misline kadar ve
rilmesine karar verilen ikramiyelerin bu tasarı 
ile kaldırılmak istendiğini görüyoruz. 

Arkadaşlar, bu ikramivelerin teşvik edici 
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ve Devlet hizmetlerinde ilerilik sağlayıcı va
sıf ve tesirleri vardır. İkramiyeler her halde j 
çalışan memurlarla çalışmıyan memurlar arasın- ; 
daki farkı gözeten ve çalışmayı teşvik ve tergip 
eden bir unsur herhalde Barem Kanunu çer- ! 
çevesi içinde çalışan memurlara bu ikramiyeler ! 
memurların çalışma kabiliyetlerini, kamçılar, i 
ikramiye Devlet memurlarını ve bilhassa kıs- I 
jııen iktisadi mahiyette çalışmakta bulunan mü- ; 
esseselerdeki memurları teşvik ve gayrete geti- j 
rici bir unsur teşkil edecektir. Onun için ik- | 
ramiyelerin kaldırılması doğru değildir. Ve i 
fayda yerine zarar verir. Nitekim hükümetinİK 
son bütçe müzakereleri esnasında bu işin bütün 
memurlara tatbik edilemiyeceğini anlamış olma
lıdır ki, gerek karayolları ve gerekse havayol
ları bütçesi müzakere edilirken birtakım me
murların teknik vazife gördüklerinden dolayı 
bunlardan ikramiye kaldırıldığı takdirde işin, 
maslahatın sektedar olacağı düşüncesiyle bun
lara ait olan ödeneklerin yerlerinde muhafaza 
edilmesini istemiş ve komisyon da kabul 
etmiştir. Binaenaleyh ikramiye mevzuu-
nun memurlardan kaldırılması her halde 
üzerinde ehemmiyetle durulacak ve netice 
itibariyle aksi tesirinin ne olacağını dü
şünmek lâzımdır. Bundan dolayı biz bu 
ikramiye mevzuunda Yüksek Heyetinizin hassa
siyetini celbetmek ve kaldırılmaması hususunda 
lütufkârlığınızı beklemekteyiz. 

Kaldırılmaması için, kanun tasarısının reddi 
hakkında da bir önerge takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN - - Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; daha çok, iktisadi karakter arzeden 
bâzı katma bütçeli dairelerde çalışan memurları 
teşvik etmek, onların verimlerini artırmak dü
şüncesiyle, ihdas edilmiş olan ikramiye usulü
nün kaldırılması hususundaki müzakerelerde 
komisyonda bâzı arkadaşlarla ekalliyette kal
dık. Bu hususta, Yüksek Heyetinizin reyleriyle 
tasarının kabulü veya reddinin en münasip bir 
yolda tecelli etmesine medar olur düşüncesiyle, 
Hükümetin esbabı mucibesinde ileri sürülmüş 
olan noktaları okumakla işe başlıyacağım. 

Bu ikramiye usulünün kaldırılmasını istiyen 
kanun tasarısına merbut mucip sebepler ara
sında şu kayıtlar yer almış bulunmaktadır: 

«Emsalleri arasında üstün başarı ve çalış-
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ması görülen memurlar esasen terfi suretiyle 
taltif edildiklerinden, bunlara aylıklarından 
başka ayrıca ikramiye adı ile bütçelerden bir 
para verilmesi doğru görülmediği gibi, mer'i hü
kümlerin halen bu ikramiyelerin verilmesini ve 
kanunlarda gösterilen hadler dâhilinde miktar
larının tâyini tamamiyle takdire bırakılmış ol
duğundan tatbikatta birçok şikâyetleri mucip 
olduğundan başka memurlar arasında -aylık 
bakımından teadülü de ihlâl ettiği neticesine va
rılarak bu mahiyette ikramiyeleri kaldırmak 
için 3 ncü madde teklif olunmuştur» demek
tedir. 

Derhal ilâve edeyim ki, mevzuubahis olan ida
reler çalışmaları itibari ile geniş ölçüde iktisadi 
karakter arzeden idarelerdir. Bu itibarla ikra
miye usulünü iktisadi karakter arzeden çalışma
lar vaziyetinden mütalâa etmek lâzımgelir. 

Diğer taraftan mucip sebeplerde gösterildiği 
veçhile, vazifede fazla gayreti görülen memurla
rın terfi sureti ile esasen taltif edildikleri bir 
vakıa ise de, arkadaşlar; ikramiye usulünün ih
das edildiği sırada memurlar esasen terfi ettiril
mek sureti ile taltif ediliyorlardı. Bu itibarla ik
ramiye usulünü terfi meselesinden ayrıca müta
lâa etmek lâzımgelir. Çünkü bu usul ihdas edil
diği zamanda dahi esasen terfi usulü cari idi. 
Diğer taraftan tatbikatta bunun bâzı isabetsiz
liklerinin olduğu ifade edilmekte, bu sebepten 
bu madde ile mercilere verilmiş olan takdir hak
kı ileri sürülmektedir. Hepimiz memurlara ge
niş takdir hakkı verelim, derken, mesul olmala
rını da istemekteyiz. Fakat çoktan beri memur
lara takdir hakkı veren bu usullerin kaldırılma
sının, tatbikattaki aksaklıklara meydan vererek, 
doğru olmıyaeağına biz kaniiz. Müsaade buyu
rursanız muhalefet şerhimizi huzurunuzda oku
yacağım : 

«Bâzı dairelerde ve" katma bütçeli idarelerde 
memurları çalışmaya teşvik etmek ve hizmetle
rin ifasında iktisadilik prensibine riayet temin 
ederek binentice tasarruf sağlamak maksadiyle 
vaz'edilmiş bulunan bu ikramiye usulünün kaldı
rılmasına muhalifiz. Fena tatbikatın böyle bir 
prensipten rücu edilmesini değil, belki tatbikat
taki kötülüklerin giderilmesi gayesine matuf bir 
çalışmayı istilzam edeceği mütalâasındayız». 

Hakikaten arkadaşlar; bunun tatbikatında 
birtakım aksaklıklar varsa bunun ilgası yoluna 
gitmek değil, bu aksaklıkları ber taraf ederek 
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bu hükümlerin tatbikma devam edilmesine gay
ret sarfetmek lâzımgelir. 

Diğer taraftan geçen yıl kurulan Karayolları 
Genel Müdürlüğünün kuruluş ve çalışmalarına 
ait olup ecnebi bir mütehassıs tarafından veri
len bir raporda okuduğuma göre (Bugünkü Ba
rem Kanununuz çalışmayı teşvik edecek mahi
yette değildir) diyor. Bu mütehassıs raporunda 
yine diyor ki; (Bu teşkilâtta çalışacakların gay
rete sevkolunabilmesi, teşvik edilebilmesi için 
geniş ölçüde ikramiye usulüne yer vermek lâ
zımgelir, Barem Kanunu değişmedikçe iktisadi 
karakter arzeden, velev katma bütçeli daireler 
olsa dahi, dairelerden ikramiye usulünün kaldı
rılması bizim sağlamak istediğimiz tasarruf ga
yesine aykırıdır.) Bu usul memurlarımızı fazla 
gayrete teşvik etmekte memurları daha titiz ça
lışmaya sevketmektedir. Bu hakikaten güzel tat
bik edildiği takdirde, bütçede sağlamak istediği
miz tasarruftan başka emekten de tasarruf sağ
lanması mümkün olacaktır. Biz 4 - 5 arkadaşla 
buna muhalif kalarak eskiden olduğu gibi ikra
miye usulünün devam etmesinde encümen ekse
riyetine muhalif kaldık, tasarının reddi husu
sunda bir önerge takdim ediyoruz, takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Şevki Yazman! 
ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, bu 

mesken zammı, ilâve ücret, mükâfat v. s. veril
mesi mevzuubahsolurken bir hakikattan tamamen 
tegafül ediyoruz. Nedir bu tasarılar? Evvelâ 
bunu düşünelim, haftalardan, aylardan beri bi
zi düşündüren meselenin üzerine gelelim: 

Biz, kanunun koymuş olduğu muazzam bir 
yükün altındayız ve bunu tahakkuk ettirmek 
dâvasmdayız. Memurlara, bugünden daha mü
reffeh, daha iyice bir para sağlıyabilmek için, 
Gelir Vergisini onlara da tatbik zorundayız. 
Eğer bu zor altında olmamış olsaydık, ben kaa-
niim ki, Hükümet de, Yüksek Meclisiniz de, bu
gün bulunduğumuz ağır şartları nazarı itibare 
alarak, memur kardeşlerimize diyecekti ki, 
aman bir sene daha bekleyin.. Bunu demiyoruz, 
diyemiyecek vaziyetteyiz, bir vergi adaleti me
selesi vardır ve boş da değildir. Bunun için 
de birtakım çareler düşünüyoruz, haftalardan 
beri ve aylardan beri. 

Bula bula bulacağımız, birtakım şimdiye ka
dar verilip de kesilmesinde pek adaletsizlik ol-
mıyan birtakım paralar bulup bunlarla bütçe 
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muvazenesini temin etmektir. Gayretimiz, mesa-

I imiz, çırpınmamız hepsi bundan ibarettir. Bun-
' dan karşı taraftaki arkadaşların konuşmalarını, 
i sözlerini bir az daha iyi anlıyorum. Çünkü on-
I 1ar umumiyetle eskiden beri memur sempatisi

ni kazanmayı esas tutmuşlardır. Biz ise bunu 
I bütün millet camiası içerisinde düşünmeyi esas 

tutmaya mecburuz. (Soldan alkışlar, bravo ses
leri). 

Bu itibarla bir taraftan evvelce altında kal
dığımız, bize tahmil edilmiş olan bir yükün ile
ri götürülmesini sağlamaya çalışırken bir taraf
tan da çıkar yo] aramaya mecburuz. 

Fethi Çelikbaş'm mükâfat hakkında söyle
diği sözleri çok iyi anlarım. Teknik işletmelerin 
başında bulunmuş bir insan sıfatiyle primin 
şif akar rolünü gayet iyi bilirim. Ama burada 
bahsedilen mükâfatlar pek o şekilde değildir, 
bunlar çok defa gelişigüzel konmuştur, gelişi
güzel tatbik edilegelmiştir. Onun için müstak
bel bütçelerimizde sâyin tamamiyle mükâfat
landırılmadı için prim esasının, mükâfat esası
nın. esaslı bir tedbir düşünülerek, konmasını 
ben de çok arzu ederim. Fakat bugün, önümüz
deki 15 gün içinde bu esasların konmasına im
kân olmadığı için de bunu hiçbir zaman teklif 
edemem. Ö halde bu tasarılar hakkında karar 
verirken buraya gelişlerinin sebebini ve bizle
rin bu yükün altından kalkmak için çırpmma-
malarımızm hedeflerini ve mücbir sebepleri göz 
önünden uzak bulundurmamak lâzımgelir. Onu 
arzetmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Hamdi Başar. 
A. HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — Efendim ; 

bendeniz de Fethi Çelikbaş arkadaşımla müşte
reken bu tasarının reddi lâzımgeldiği hakkında 
muhalefet şerhi vermiş olan arkadaşlarınızda-
nım. Şunu ifade etmek isterim ki ; İlendeniz 
malı güçlük karşısında kalınınca her zaman ev
velâ memur ve sabit, muayyen maaş ve ücret 
alan işçi sınıfa yüklemeyi esas ittihaz etmişiz. 
1930 senesinde.. (Gürültüler) iktisadi Buhran 
Vergisinde en büyük yükü memur ve işçi kit
lesine yüklemiş bulunuyoruz. Bu sefer de aley
hinde bâzı arkadaşlarımızca tecelli ettiğini esef-
lo gördüğüm memur aleyhdarlığı.. (öyle şey 
yoktur bunu da nereden çıkarıyorsunuz sesleri) 
Bâzı bakımlardan yersiz bulmaktayım. 

Şimdi arkadaşlar, mevzuubahis olan ikra
miyenin kaldırılmasının bütçeye sağlıyacağı 
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miktarı arzediyorum. Hükümetin beyanına gö
re senede 1,5 milyon lira. Bütçe Komisyonunda 
yollar ve şimendiferler bundan istisna edildiğine 
göre bu miktar yedi, sekiz yüz bin liralık bir 
hadde inmiş bulunmaktadır. Bunların içerisin
den, bendeniz bir misal söyliyeeeğim. Devlet 
Üretme Çiftlikleri diye bir Devlet ziraat işlet
mesi vardır. Bu işletme Millî Korunma Kanu
nu mucibince kurulmuştu. O kanunun salâhi
yetine istinaden burada çalışanlar iki üst derece 
alırlardı. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Geçen sene 
kuruldu. 

A. HAMDI BAŞAR (Devamla) — Kombina
lardan bahsediyorum. Devlet Üretme Çiftli
ği ismini bir şene evvel almıştır. Kombinalar 
1940-1941 tarihlerinde başlar. Millî Korunma 
Kanunu hükümleri dâhilinde iki üst derece ma
aş almaya hak kazanmış olan ve maaşları 30-35 
lira derecesinde bulunan hakikaten fedakâr 
memleketin ideal dâvasına hizmet etmekle müf-
tehir olan bu biçare diyebileceğimiz ziraat me
murları, bu iki maaş nispetindeki farktan isti
fade ederek, meselâ Devlete 6 milyon lira safi 
kâr temin eden bir çiftlik müdürünün 30 lira 
asli maaşla, iki derece yüksek maaş almak su
retiyle, eline geçen 220 lira ile çölde bütün se
falete ve mahrumiyete katlanarak yapmakta 
idiler. (Memlekette çöl yok sesleri) Efendim 
o çölleri ben dolaştım, hepsini dolaştım, bunları 
bilen başka arkadaşlarım da var. Meselâ Maley, 
özden ve Başkuyu'daki çiftlikler bir çölde te
sis edilmiştir. Bunlar Türkiye'nin ziraat saha
sında başardığı güzel eserleridir. Burada çalı
şan 25-30 lira asli maaşlı ziraat memurları mü
dür olarak bulunurlardı. Sabahın saat beşinden 
akşamın geç yakitlerine kadar uğraşan bu me
murlar Millî Korunma Kanununun hükümleri 
dâhilinde iki üst maaş alırlardı. Fakat geçen 
sene neşredilen bir kanunla bu çiftlikler, bu 
kombinalar Devlet Üretme Çiftlikleri halinde 
katma bütçe kadrosuna girince o çiftlikler Teş
kilât Kanununa konan bir madde ile dendi ki, 
2 üst derece maaş vermeye Barem Kanunu mü
sait değildir. Bunlara iki maaş nispetinde ikra
miye verilsin. İşte bu kaldırılacak maddeler ara
sında bu zaruretle ortaya konan iki maaş nispe
tindeki ikramiye de kalmaktadır. Hükümetten 
gelen tasarıda bu üretme çiftlikleri yoktur. Fa
kat, hakikaten geceli gündüzlü mesai yapan 
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Bütçe Komisyonumuzda Maliye murahassmıri 
şifahet, unuttuk efendim, demesi üzerine Devlet 
Üretme Çiftlikleri de maddeye girmiştir. Metin 
elinizdedir, lütfen bakınız, Bütçe Komisyonu 
mazbatasının 3 ncü sayfasında şöyle deniliyor; 
tasarının 3 ncü maddesiyle «Fazla mesaisi gö
rülen Devlet memurlariyle Demiryolları, Deniz
yolları, Tekel, Karayolları ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlükleri memurlarına 
teşkilât kanunlariyle verilmesi kabul edilen nak
dî mükâfatın kaldırılması» istenilmektedir. 

Hayır, Hükümetçe böyle bir şey istenilme
mektedir. Bu, Hükümet tasarısında olmadığı 
gibi esbabı mucibesinde de buna dair bir şey 
yoktur. Bu tasarı metni elinizdeki tasarının 8 
nci sayfasındadır. Orada beş tane kaldırılması 
teklif edilen kanun maddesi vardır ve bunlar 
arasında Devlet Üretme Çiftlikleri yoktur. Büt
çe Komisyonu mazbatasında eğer bu Devlet 
Üretme Çiftliklerini de koymak lazımsa mazba
tada diyecekti ki, «Vakaa Hükümet teklifinde 
yoksa da şu ve şu sebeplerle bunu da ilâve et
mek lâzımdır. Hükümet teklifinde bu çiftlikler 
memurlarının aldıkları ikramiyenin kaldırılması 
teklif edilmiş gibi, mazbatayı Hükümetin teklifi 
böyledir diye, sevketmesi ve Bütçe Komisyonu 
mazbatasında da bunun hakkında hiçbir izahta 
bulunmadan teklife bunun ithal edilmesi usule 
muhaliftir. 

Esasen ben, bu kanunun tümünün reddi hak
kında arkadaşlarımla beraber bir takrir takdim 
etmiş bulunuyorum. Eğer tümü reddedilmezse, 
sarih olan bu yanlışlığın tashihi ve bu suretle 
tasandan ziyade Hükümetin teklifi veçhile, ta
sarıdan Devlet Üretme Çiftliklerinin kaldırıl
ması için bir takrir takdim edeceğim. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Portesi ne
dir? 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 
150 000 lira kadar bir şey tutabilir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar; kendi ailemiz 
içinde bulunan iki güzide arkadaşımız arka ar
kaya konuşurlarken bunlardan Şevki Yazman 
arkadaşımız dediler ki, C. H. P. şimdiye kadar 
memurları memnun etmek prensibini kendisine 
şiar ittihaz etmiştir. 

BAŞKAN — Bu, usul değildir, Muammer 
bey. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Usule geleceğim efendim. 
Bir diğer arkadaşımız da, açık olarak memur

lara yükleniyoruz buyurmuşlardır. 
Arkadaşlar; evvelâ biz daima parti olarak ve 

partinin Meclis grupu olarak iddia ettik ki, C. 
H. P. si iktidarı memurları terfih edememiştir. 
Bu memlekette bütçe beş misli yükselmiş olduğu 
halde memurların maaşları bununla mütenasip 
şekilde yükselmemiştir ve çok az bir nispette 
yükselmiştir, memurların aldıkları maaşlar az
dır, dünya memurlarının aldıkları ile mukayese 
yaparak burada bununla mücadele eden biziz. 

Gelir Vergisi müzakere edilirken, asgari ge
çim haddinin yükselmesini biz istedik ve yük
selttik. Sonra Gelir Vergisi Kanunun tatbik 
edileceği zaman da yüzde yirmi beş nispetinde 
bir, fazlalıkla tatbikini istediler fakat Demok
rat Part i Grupu itiraz etti. ve verginin olduğu 
gibi tatbikini temin etmek mazhariyetini elde 
etti. Şimdi -arkadaşlar, umumi faaliyetimizi bu 
merkezden takip etmek lâzımdır. Biz, mazide, 
mevcudiyet tarihimizde, memurların maddeten 
terfihi için, şeref ve itibarlarının takviyesi için, 
yarınki mesaimizin halelden mâsun bulunması 
için, mücadele etmiş bir partiyiz. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşsun, esas 
hakkında konuşacak iseniz sizden evvel söz al
mış arkadaşlar vardır. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ben 
esas hakkında söylemiyorum. Esasa temas etme
dim. (Gürültüler). 

Bugün dahi hükümet tarafından bu hususta 
teminat aldıktan sonradır ki, ancak mesken 
zamlarının kaldırılmasına muvafakat ettik. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bundan sonraki mü
zakerelerimizde usul hakkında şu fikrin hepi
mizin kafasında, şu hissin hepimizin kalbinde 
yer bulunmasını temenni ederim ki, biz asla 
memurların üzerine yüklenen bir parti değiliz. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) ve şimdiye ka
dar da daima Halk Partisi iktidarının, memur
ları maddeten terfih etmediği, manen onların 
emniyetini temin etmediği için mücadelemizi 
yapmış bulunuyoruz. 

Bugünkü celsede, bu tasarının müzakeresin
de yine bu fikrin, bu hissin mutlak surette hâ
kim olmasını temenni edenlerdenim. (Soldan 
alkışlar). 
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BAŞKAN — Söz Sabri Erduman'mdır. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) —Muhterem 

arkadaşlar; arkadaşlarımızın üzerinde durduğu 
mesele ikramiye meselesidir. Bâzı arkadaşların 
temas ettikleri bir noktayı arzetmek ihtiyacını 
duydum. 

Arkadaşlar; Türkiye denilince hudutlarla 
çevrilmiş olan bir bölge gözümüzün önüne gelir. 
Türk Milleti denilince büyük bir kütle Türk 
varlığı gözümüzün önünde canlanır. Hiçbir fert 
hiçbir şahıs memurla halkı birbirinden ayırmış 
değildir. Memur, her hangi bir bölgeden bizim 
başımıza memur olarak gelmiş değildir. Memur 
yine bu memleketin evlâdı Ahmed'in oğlu, Meh
met'in kardeşi, benim dayımdır. Bizim parti 
prensibi olsun, devlet ideali olsun bu memlekette 
yapacağımız ve ihdas edeceğimiz tek iş varsa, 
o da adaletle zümreler arasında durumu, ge
çimi, yaşayışı tevazün ettirmektir. 

Sevgili arkadaşlarım, arkadaşların temas 
ettiği mesele, mesk-en zamlarının kalkması ile 
biz burada bir şey kaybetmiyoruz. Bugün mes
ken darlığı, mesken dâvası diye bir şey varsa... 
(O konuşuldu, o geçti sesleri) 

Meseleye geleceğim efendim... Mesken dâva
sı yalnız Ankara'nın dâvası değildir... (Mevzua 
sesleri) 

Mevzua geleceğim efendim... 
Bugün Ankaradaki Yenidoğan, Ankarada-

ki îsmetpaşa, Ankara'da olan Dere .Mahallesin
deki yurttaşların mesken durumunu da düşün
mek mecburiyetindeyiz. 

ikramiye işine gelince: Arkadaşlar, biz, me
murlarımızı ikramiye ile vazifeye bağlamak 
istemiyoruz. Böyle bir hisle, böyle bir vasıfla 
çalışan memurları bundan sonra millet istemi
yor. Bundan sonra, çalışacak memurun ideal, 
memlekete kendisini sevdirmiş, verilen vazifeyi 
bihakkın yapmış olması lâzımdır. O vazifesinde 
çalışacak ve ancak zamanı geldiğinde bir üst 
dereceye terfi edecektir. Esasen verilen ikrami
yelerin çoğu da birçok yerlerde her hangi bir 
müdürü umuminin, her hangi bir daire âmirinin 
keyfine hizmet etmiş, hattâ hürriyetini satmış 
olan şahıs bir üst dereceye terfi eder veya ik
ramiye alabilirdi. Memleketin ücra, uzak köşe
lerinde ne kadar çalışkan, kıymetli arkadaşla,-
rımız, memurlarımız vardır ki, her türlü şey
den mahrum, hiçbir zaman bir ikramiye dahi 
alamamışlardır. Ve ikramiyeye kavuşmamışlar-
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dır. Onun için mademki, bir birlik düşünüyo
ruz, memurlar arasındaki bu birliği temin et
mek için gerek göz önündeki memurun, gerek 
uzaktaki memurun vaziyetini düşüneceğiz. De
mokratik, âdilâne hareket -etmek halkımızı 
birbirinden ayırmamak bakımından bu ikrami
yenin kaldırılması gayet yerinde olmuş bir iştir. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. ' 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, evvelemirde şunu söyliyeyim 
ki; gerek iktidarda bulunan Demokrat Parti 
olarak ve gerekse şahsan biz, fert .olarak bu 
memlekette muhakkak surette memurun, nef
sine güvenen, maişet endişesinden azade, müref
feh ve tok insanlardan terekküp etmesi esas 
prensibimizdir. O itibarla söylediğimiz • söz
lerde memurlara karşı böyle bir buğuz ve hu
sumet düşünmek, Devlet şuuru ile, Devlet 
prensibi ile kabi1! telif değildir. Biz nihayet bu
rada, Parlâmentoda konuştuğumuza göre, bizim 
hepimizin, bu memleketin memurlarını âzami 
refah içinde ve onu bütün endişelerden azade 
bir hale sokmak istediğimize şüphe yoktur. 

Yalnız arkadaşlar, ihsas yapmak, polemik 
yapmak veya memurlara karşı hoş görünmek 
gibi bir hissin altında olmadığım için, ben çok 
serbest konu^amıvacağım. Bu memlekette ve bu 
memleketin kalkınmasında daima bir çengel, 
engel vazifesi gören bir barem belâsı vardır. O 
Barem Kanunu tahditleridir ki, Barem Kanunu
nun bütün sınırları içinde, işte memurları ter
fih için, mesken zammı, ikramiye ve saire gibi 
birçok gayri hakiki ve gayri âdilâne mevzulara 
sapmışız. Bir memuru terfih etmek istiyorsak, 
onu ancak, kendi mesaisi mukabilinde verece
ğimiz para ile terfih edebiliriz. Fakat pir ikra
miye sistemi bulup, bâzı memurlara kanunda 
ikramiye almaya salâhiyet verilmemiş, çalışkan 
bir Devlet merura, ikramiye vermiyen ve ka
nunda ikramiye salâhiyeti verilmiş de çalışmı-
yan bir .memura ikramiye veren bir sistemi el
bette adaletsiz buluruz. 

Arkadaşlar, evvelâ bu memlekette halledil
mesi lâzımgelen şey, yani memur bakımından 
halledilmesi iktiza eden mesele, Barem Kanunu 
davasıdır. 

Bilhassa bu ikramiye mevzuu iktisadi 
işler ve iktisadi teşekkülleri alâkadar etmek 
itibariyle ve ticari bir nosyonla bu memleketin 
fktisaden kalkınmasına yardım edecek bir me-
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sai içinde bulunanlara hiç şüphesiz ki ikramiye 
verilmesi esas olmalıdır. Bu bütün ticari mev
zuatta mevcuttur. Ancak ikramiyeden evvel 
düşünülecek mevzu, bu iktisadi teşekkülleri mü
debbir bir tüccar gibi çalıştıracak şekilde, bun
ları barem zincirinden kurtarmaktır. Şevki 
Yazman arkadaşım pek güzel buyurdular, dedi
ler ki ; bir büyük yük altındayız, geçen seneyi 
istisna etmek üzere Gelir Vergisi Kanununun 
tatbikmdan mahrum bırakılan memurlara bu 
sene adalet mülâhazasiyle bunu tatbik etmeye 
mecburuz. Hakikaten mecburuz. Fakat bunun 
bütçede hâsıl edeceği büyük deliği de büyük 
bir yama ile kapamak zaruretindeyiz. Arkadaş
lar o itibarla bütün memur vatandaşlarımdan % 

rica ediyorum nasıl ki 14 Mayıstan sonra bütün 
memleket çocukları Hükümetle, Devletle her 
sahada iş birliği, ve elbirliği yapıp Hükümetin 
sıkıştığı noktada kendisinden birçok fedakâr
lıklar yapmışsa memurlarımız da Hükümetimi
zin bugünkü sıkışık durumunda vatandaş sıfa-
tiyle, bu memleketin evlâdı sıfatiyle bâzı feda
kârlıklarda bulunmaya mecburdur. Esas pren
sip budur. 

Şimdi, ikramiyeyi niçin kaldıralım? Onu ar-
zedeyim: Arkadaşlar, ikramiye, adaletsiz bir 
mevzudur. Çünkü Barem Kanunu ile bu mem
lekette destiyi dolduran da kıran da bir hale 
gelmiştir. Çalışan da ayni neticeyi alır, çalış-
mıyan da. Peki ikramiye mevzuubahis olduğu 
zamanda niçin Devletin bâzı muayyen şuabatı 
düşünülmüşte bu umumiyete teşmil edilmemiş
tir1? Ben de sizinle beraberim çalışan memura, 
hakikaten iyi ve âdilâne tatbik edilmek ve suiis
timal edilmemek şartiyle ikramiye verelim. 

Fakat bunu seyyanen verelim. Arkadaşlar, bu 
memlekette filân alır filân almaz bu olamaz, biz 
bu memlekette adalet rejimini ihdas mecburiye
tindeyiz. 

Sonra arkadaşlar, bu memlekette de ikramiye 
meselesi ayni zamanda bir moral meselesidir, ik
ramiyeler daima suiistimal edilerek verilmiştir. 
Bunun memur vatandaşlar arasında mânevi bir 
İstırap mevzuu olduğunu hep biliriz. Ben çok iyi 
nüfuz ettiğim Denizyollarından bahsedeyim. Ge
milerin tayfaları, kaptanları, ateşçileri en çetin 
bir mücadele ile yorgun düşerlerken ikramiyeyi 
masa, başındaki umum müdürler ve onun memur
ları alırlar. Onun için böyle bir ikramiye sistemi 
bu memleketin adaletini de rencide etmektedir. 
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Binaenaleyh tam sırası gelmiş iken bu ikrami

yeyi hemen kaldıralım ve ondan sonra daha âdil 
bir şekilde çalışan memurları taltif için ikramiye 
mükâfat verilmesini, terfih şeklini düşünelim. 

Bugün, mademki Gelir Vergisinin tatbiki için bir 
zaruret içinde bulunduğumuz sırada, memurlar
dan fedakârlık bekliyoruz. 

BAŞKAN — Tezer Taşkıran, buyurun... 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu tasarı ile yalnız katma bütçeli ida
releri değil, Devlet teşkilâtının muhtelif dairele
rinde çalışan bütün memurlara verilmesi kabul 
edilen nakdi mükâfatın kaldırılması istenmekte
dir. Kaldırılması için esbabı mucibe olarak da 
hiçbir vakit salim olmıyan geniş takdir esaslarına 
dayandığı, çok kere sübjektif düşünce ve tema
yüllere uygun olduğu bu sebeple âdil olmadığı 
gösterilmekte ve teşkilât kanunlarında bulunan 
bu hükümlerin müsavi şartları haiz bir esasa da
yanmadığı ve diğer taraftan Barem kanunları
nın bugünün ihtiyaçlarına uygun olmadığından 
yeniden ele alınmaları Hükümetçe takarrür et
tiği chetle bu mükâfat sisteminin orada mütalâa 
edileceği ve her müessese hakkında benzeri hü
kümlerin tatbikına imkân olacağı düşünceleriyle 
teşkilât kanunlarındaki bu hükümlerin kaldırıl
ması istenmektedir. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, ileride alınacak 
bir karara dayanarak bugünden mevzuat değişti-
rilmemelidir Ben şahsan bunu doğru bulmuyo
rum. Bahsedilen kanunlar getirildiği zaman, ar
tık lüzumu ve yeri kalmıyan kanunlar lâğve
dilir. Fakat getirilecek bir kanuna dayanılarak 
bugünden kanun kaldırılamaz. Bu ciheti tebarüz 
ettirdikten sonra, asıl prensibe geliyorum, i 

Bana öyle geliyor ki, bizim mevcut bütün ka
nunlarımızda memurları, daha geniş olarak ifade 
edeyim, vatandaşları daha çok çalışmaya, daha 
çok verimli olmaya teşvik edici ve büyük gayret
leri koruyucu hükümler pek azdır. Hattâ birçok 
memurlarda, benden evvel Emrullah Nutku arka
daşımızın söylediği gibi, testiyi kıran da bir dol
duranda bir kanaati hâkimdir. Mutadın üstünde 
büyük gayretler gösteren memur ve vatandaşları 
teşvik etmek lâzımdır. Kendi şahsında ciddî bir 
eser yaratan, kendi işinde mutadın fevkinde fe
ragatle çalışan bir memur gayretinin mükâfatını 
niçin görmesin?, Mutadın fevkinde işine sarı-
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lan bir memur, bir vatandaş niçin mükâfatmı al
masın! Müsaade ederseniz bu münasebetle mev
cut kanunlardaki hükümlerin bâzılarını okuya
yım. 

Deniliyor ki, «Üstün bir bilgiye dayanan şah
si teşebbüsü sayesinde gerek daire hizmet kad
rosunda, gerek hizmet vasıtalarında tasarruf 
sağlıyan, olağanüstü çalışmaları ile. 

Emsalleri üstünde verimli iş çıkaranlar, 
umumi bir zararın önlenmesi için sağlığını ve 
hayatını tehlikeye koyarak çalışanlara §u, şu nis
petlerde ikramiye verilir.» 

Niçin bunları vermiyelim arkadaşlar? Me
murlarımızın muhtelif Devlet dairelerinde ha
yatları pahasına yapacakları hizmet olursa bu 
hizmetlerin karşılığını yalnız mânevi olarak de
ğil, maddi olarak da düşünmemiz lâzımdır. Bu 
kanun nazarı dikkate alınırken Yüksek Heyeti
nizden istirham edeceğim cihet, daima olağanüs
tü mesainin, fevkalâde çalışmaların, fevkalâde 
gayretlerin mevzuubahis olduğunu göz önünde 
tutmak gerektiğidir. 

Muhterem arkadaşlar, memur sayısını pey
derpey azaltmak yollarını aramak ne kadar lü
zumlu ise, memur kalitesini yükseltmek de o 
kadar lüzumludur. Bunun en müessir tedbirle
rinden biri teşvik ve takdirdir. Bu maddelerde
ki hükümler eksik de olsa kaldırılmamali; bilâ
kis teşmilini hattâ bütün vatandaşlara çeşitli 
şekillerde teşmilini düşünmek lâzımdır. 

Memleketimiz için bir iftihar vesilesi olan ve 
Orotorya'yı yazmış bulunan Adnan Saygun gibi 
bir sanatkârımız otuz beş lira ile sıkıntı içinde
dir. Onun maddi teşvike ihtiyacı olmadığını na
sıl söyliyebiliriz? Şu halde teşvik ve takdir pren-
sipini düzeltmeye çalışmak lâzımdır. Yanlfcj}, 
bozuk tatbikat olabilir. Sübjektif müdahaleler 
rol oynamış olabilir, ve olmuştur da. Bütün bun
lar prensipten ayrılmamızı icabettirmez. Belki 
tatbikat kötülüklerinin giderilmesi çarelerini 
aramamızı icabettirir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanun tasarısı hakkında ilk ola
rak konuşan sayın arkadaşımız Rıza Erten ar
kadaşımız ikramiyelerin muhafaza edilmesi esa
sını müdafaa ederken dedi ki, bu ikramiye kal
malıdır, çalışanla çalışmıyan belli olur, yani bir 
telâkkiye göre ikramiye alan memurlar çalışan, 
ikramiye almayan memurlar, ikramiye almak 
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bahtiyarlığına kavuşamıyan memurlar ise çalış-
mıyan, tembel memurlardır. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Olağanüstü de
dim. 

BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Bu tarzı 
telâkkinin ne kadar yanlış olduğuma izah etmi-
ye ihtiyaç yoktur. Bir buçuk milyarlık bir büt
çe içinde bir buçuk milyon liralık ikramiye ki, 
binde bir nispetindedir, demek oluyor ki, me
murlardan binde birinin çalıştığına ve geri ka
lanının da çalışmadığına nasıl hükmedebiliriz? 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu ikramiyele
rin doğrudan doğruya memurlar arasında nasıl 
ıbir adaletsizlik tesis ettiğini kısaca arzedeceğim. 

ikramiye ne demektir? İkramiye, memurla
rın normal hakları temin edildikten sonra bu
nun üstünde yapılan bir hediyedir, bir taltiftir. 

Acaba bizim memur ailemizin normal hak
ları, kanuni hakları temin edilmiş bulunuyor 
mu? Hepiniz biliyorsunuz ki, terfi etmek, üst 
dereceye geçmek hakkını kazandığı halde kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen, 8 - 1 0 sene
den beri trefi hakkı bekliyen on binlerce memur
larımız vardır. Yine hepiniz biliyorsunuz ki, 
bir veya iki üst derece maaşa geçmek hakkını 
kazandıkları halde yeni bütçenin imkânsızlıkları 
dolayısiyle bu kanuni haklarından faydalanamı-
yan on binlerce memurlarımız vardır. Memur
lara kanuni hakları verilmemişken küçük bir 
kütleye ikramiye verilmesi hangi adalet ölçüsü
ne, hangi malî anlayışa sığar arkadaşlar? (Al
kışlar) Sade bu kadar değil, memurların teşvi-
kmdan bahsediliyor. Memurları teşvik etmek 
vazifemizdir. . 

Hususi teşebbüsleri nazarı itibara alırsak ne 
zaman ikramiye verirler? Ancak o zaman verir 
ki, hissedarlarına karşı vazifelerini yapmış, te
mettü hisselerini dağıtmış fazla artan bir olur
sa bunu memurlarına ikramiye olarak verir. 
Devlet dediğimiz bu kooperatif teşekkül ortak
larına karşı vazifelerini tam olarak yapmış, 
mecbur olduğu hizmeti tamamlamış mıdır ki, 
bütçeden bir şey artmış mıdır ki memurlara ik
ramiye vermek bahis konusu olsun? Arkadaşlar, 
memlekette hizmetlerin teşvikmda adalet esa
sını aradığımız zaman, bunu yalnız memurlar 
için mi aramak icabeder? Bugün Anadolu yay
lasında bir sene emek çekmiş, masraf etmiş, to
humunu atmış, çalışmış, borç altına girmiş in
sanlar, bir muhalefeti havadan dolayı mahsul 
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alamaz, aç ve biilâç kalırken, Devlet, Devlet ola
rak bunlara ne yapıyor? 

Arkadaşlar, bu insanların, Anadolu halkının 
haklı olarak istedikleri bir zirai sigorta mevzuu 
vardır. Biz Hükümete bu zirai sigortayı yapınız 
dediğimizde, onun bize verdiği cevap ne olmak
tadır? Çok iyi. Yapılması lâzımgelir; fakat büt
çe imkânları yoktur. 

Demek ki Anadolu köylüsüne açlık halinde 
el uzatacak imkânı bütçemizde bulamadığımız 
zaman, biz memurla, maaşlarını alan, 12 ay mun
tazaman maaş alan memurlara fazla olarak bir 
ikramiye vermek istiyoruz. Bu mu adalet olur? 
Bu mu, çalışmaya teşvik olur? Çalışmaya teş
vik lazımsa randımanı artırmak lazımsa bu 
memleketin temeli olan köylünün randımanını 
artıralım. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Ve memurlar gayret etsinler, bu randımanın 
yükselmesine gayret etsinler, Devlet makinesi 
köylüye, işçiye karşı vazifesini yapsın da me
murlara maaşlarından fazla ikramiye vermek 
meselesi o' zaman gelir arkadaşlar. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) —• Arkadaşlar, mil

let fakirdir, bütçe açıktır, vatan bizimdir. Fa
kir milletin kesesinden hamiyet göstermeye ne 
hakkımız vardır? Evet, o kolay olur. Biz hami
yeti nefsimizde tatbik edelim ve bu zavallı mil
lete tatbik edelim, fazla mesai sarf eden arkadaş
lar, bu fazla mesailerini millete ikram etsinler. 
ikram iki taraflı olur. Hakikati hal biz kanunla
rımızı tanzim ederken, şöyle yaparken, böyle 
yaparken ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyo
ruz. Evet, buraya da verilsin, şuraya da verilsin. 
Fakat bu kimden gidiyor? Menşei nedir, mercii 
nedir? Bunu da düşünmek lâzımgelir. Şimdi ar
kadaşın söylediği gibi; biz, Türk milletini kal-
kmdıfalım, Türk vatanını imar edelim diyoruz. 
vatan ve bu millet kalkındıktan sonra ovakit 
memurlara ikram etmeyi de biliriz. Bu millet 
ulûvvü cenap sahibidir. Türk milleti hamiyet-
perverdir, fakat fakirdir. Biz onların bu ulûvvü 
cenabı gösterelim. Onların, acıklı durumlarını 
önlemeye ıçalışalım. Memurlar ve hepimiz birçok 
para almak istiyoruz. En az maaş veya ücret 
alan bir memuru ve işçiyi de düşünelim. Biz 
yüksek maaş alanlar, en fakir bir durumda olan
ların ve güçlükle maişetini temin edenlerin mah-
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rumiyetler içerisinde olduğunu da göz önünde 
bulunduralım. 

Şimdi biz diyoruz ki, bizim memurların maaş
ları diğer milletlerin memur maaşlarına nazaran 
çok zayıftır. Onun sebebi, o milletler kalkın
mıştır, verebiliyor, o milletler kimseye keşkül 
açmıyor, kimseden yardım beklemiyor. Onlar ik
tisadi sahada yükselmişler ve zengin olmuşlar
dır. Türk Milleti, memuru, kendisini idare eden
leri, yere bastırmaz, emin olun ki, bu kadar ha
miyetlidir. Fakat Türk,Milletinin gıdasına me
dar olacak paraları elinden alarak israf yoluna 
gidersek doğru olmaz. îdare eden insanlarla 
idare olunan milleti mukayese etmemiz lâzımge-
lir. Bu mevzuu tanzim etmiyeeek olursak bu 
parti, işleri idare edemez ve yürüyemez. Her 
sahada adaleti düşünelim, milletten ikram iste
miydim.. Millet yoksul bir haldedir, bütçe açık 
verirken, şuraya da olsun, buraya da olsun, Mil
let bize ikram, etsin demiyelim, biz millete ik
ram edelim. Türk Milleti mükrimdir, faziletli
dir, Ulûvvü cenap sahibidir, öyle ise ikrama, 
müstahak olan, atiyeye müstahak olan işçiler 
memurlar şimdilik, böyle senelerde, mesailerini 
Türk Milletine terketsinler, bu suretle ulûvvü 
cenap göstersinler. Bu milletin kalkınması için 
icabeden gayreti yapalım, biz de biraz onların 
derecelerine doğru inelim, onlara yaklaşalım. 
Fertler arasında müsavatı mutlaka yoktur ama 
yakınlık tesis etmek her vakit mümkündür. 
Lüks ve israfla vakit geçirenlerin, daha lokm>a 
bulamıyan fakir köylüden ikram beklemesi doğ
ru olmaz. Maruzatım bu kadardır. (Alkışlar). 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Aziz arka
daşlarım, Haddizatında vâzıı kanunun çok ilmî 
düşünerek koymuş olduğu bu hükümlerin kal
dırılması lehinde konuşmak mecburiyetinde ol
duğumu, müsaadenizle arzetmek istiyeceğim. 
Yalnız bâzı katma bütçeli teşekküllerde kulla
nılan ikramiye sisteminin bâzı güzide, çalışkan 
ve kabiliyetli arkadaşlar lehinde kullanılmak 
üzere ve onların terfihleri gayesini güderek der
piş edilmiş bir esas olduğundan, hiç kimsenin 
şüphesi olmadığına inanıyorum. Lehte ve aleyh
te konuşan bütün arkadaşlar müttehiden ifade 
ettiler ki, tatbikatta* birçok aksamalar ve haki
katen arzu edilmiyen hâdisat vâki olmuştur. Bu 
hâdisatm tafsilâtına girecek değilim. Fakat 
uzun yıllar devam eden memuriyet hayatımız-
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da daima müşahede ettiğimiz acıklı hâdiselere 
yalnız temas etmekle iktifa edeceğim. 

İkramiyeler tevzi edilirken, ilmî kudrete, 
kabiliyetlere veya beşerî üstünlüklere asla kıy
met verilmemiştir. Âmirin yalnız şahsi tevec
cühünün veya nihayet bir memur zihniyeti üze
rinde kurulmuş mütalâa ve mantîk silsilelerinin 
vermiş olduğu sonuçlardan istifade etmiş olan 
bu arkadaşların, binlerce on binlerce arkadaş
ları arasında temayüz» ettiklerini iddia edecek 
durumda değiliz. Esasen bir hakkın tahakkuk 
etmesi şimdiye kadar tatbikatla teeyyüt etme
miştir. Bendeniz yalnız misal olarak şunu arzet-

K mek istiyorum ki, bir memurun hakiki kabiliye
tine teveih edilen bir terfihi bu Yüksek Meclis 
esas prensp olarak alacaksa, sureti katiyede 
inandığım bir tek şey vardır, o da, evvelâ Ba
rem Kanununun ilgasıdır. Barem Kanununun 
koyduğu esaslarla otomatikman terfi ettirme 
şeklinin bu memleket için ne kadar kötü neti
celer verdiği tahakkuk etmiş bir hâdisedir. Esa
sen birçok arkadaşlarım da kabul buyururlar 
ki, ikramiye sistemi, insanları ileri mesaiye sev-
keden bir âmil değildir. Hattâ mükâfatın mek-
teplerdeki menfi netayici üzerinde durulmuş ve 
bu birçok ilmî münakaşalara esas teşkil etmiş
tir. 

Vazife ifa edilirken alışmamız icabeden şe'-
yin işimizde âzami hassasiyetle hareket ve va
tan uğrunda bir vatan hizmeti ifa etmemiz ol
duğunda kimsenin şüphesi olduğuna kani deği
lim. Bu itibarla bu dâva bir prensip davasıdır. 
Ben, Hükümetin bu tasarıyı Yüksek Meclise sırf 
bu prensip esasları üzerinden getirdiğine ka
naat edenlerdenim. 

Binaenaleyh, Hükümet tasarısının lehinde 
mütalâamı arzetmekle beraber, bu tasarı lehin
de rey vermenizi istirham ederek sözlerime son 
veririm. (Alkışlar) 

ALI FAHRÎ ÎŞERt (Balıkesir) — Aziz arka
daşlarım, memurlara ikramiye verilmesi: Çalı
şanlara, fazla hizmeti görülenlere ikramiye vere
ceğiz, ya çalışmayanları ne yaapcağız? Kabiliyet
siz olanları kendi haline mi bırakacağız? Onlara 
da ikramiye verip yol verelim, çalışanları bıra
kalım. 

Çalışkan olan bir kimse üç kişinin işini yapar. 
Çalışmıyan üç kişi de bir kişinin işini yapamaz. 
Ticaret sahasında da böyledir, şahsi teşebbüsü 
ve kabiliyeti olan her fert daima sıyrılır ve ken-
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dişini gösterir. Zaten iyi at yemini kendi artı
rır derler. Bir adam bakar ki memuriyet kendi
sini tatmin etmiyor, derhal çıkar, dışarda daha 
kazançlı bir iş edinir. Böyle kabiliyetli olan kim
seler ekmeğini her yerde çıkarır. 

İkramiye işinde de hakikaten, doktor arka
daşımızın da söyledikleri gibi, tenbelliğe alıştı
rır ve çok çalışıyorum diye çalışmaz yatar. 

Bir de arkadaşlar memurlar günde altı saat 
çalışır, sabah dokuzda işe,başlaması ve akşam 
beşte bırakması lâzımdır. Halbuki sabahleyin 
saat dokuzda hiçbir memur yerinde bulunmaz, 
ancak 9,5 da işinin başında ulur. günde altı saat 
çalışan bir adamla, yer altında, güneşten, hava
dan, herşeyden mahrum ve sekiz saat çahşan bir 
amele ile bir midir? Devlet işlerini bugünkü 
memurların üçte biri pekala yapabilir. Benim 
hısımlarımın akrabalarımın bâzısj yüzbaşı oldu, 
bâzısı yüksek memur oldu. Hiçbirini mağazada 
çahştıramadım. Kardeşimin kızı üniversiteyi bi
tirdi. Güzel bir çocuk nişanlanmak için talip ol
du. Evlendirmek istedim. Ben bu kadar sene oku
dum, memur olacağım, dedi. Sana ayda 500 lira 
temin edeceğim, dedim. Benim okadar tahsilim 
var, terzi olamam, dedi. . , 

Ortada öyle bir zihniyet var ki kendi kendi
ne sona ermiyeeektir. Hükümet de. bunları tas
fiye edemiyecek. Bunları ne yapıp,, yapıp kendi
liklerinden gitmesini temin etmeliyiz, kendilik
lerinden gitsinler, hayatlarını dışarda kazansın
lar, yahut beş sene için bir müddet koymalı, beş 
sene zarfında bunların yarı maşlarını ödemeli, 
tekaüt etmeli, bir kısmını da tasfiye etmeli, beş 
sene (bunları besledikten sonra başlarının çare
sine baksınlar. 

Arkadaşlar; bir çiftçi yazın 15 saat çalışır, 
sıcağın altında her türlü zahmetlere katlanır, 
kan ter içinde kalır, ancak bir senelik ekmeğini 
elde etmek için. O da yarı aç, yarı toktur. Bu 
adam ancak beş, altı saat uyur. Kış gelir, tohu
munu alır, tarlaya gider, geç vakte kadar ora
da çalışır, evine gelir hayvanına bakar, daima 
çalışır. Bir küçük esnaf sabahleyin gün doğar
ken dükkânına gider, tücearsa yazıhanesine gi
der, en küçük esnaf bile günde 10 - 15 saat ça
lışır. Tabiî niçin herkes memur olmak istiyor, 
bunun için. Bandırma'da bir belediye tahsildarı 
almak için ilân edildi, '80 kişi. talip çıktı. Hepsi 
de genç çocuklar. Yazık dedim, gençsiniz ekme
ğinizi taftan çıkanarsınız, tahsildar hademelik 
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' gibi bir şey, niçin oraya koşuyorsunuz. Tabiî 

orada hiçbir şey düşünmek yok, erken kalkmak 
yok, hayatını kazanmak için hiç düşünmez. 
Çünkü.Hükümet ona iş bulacaktır. Hâlbuki ça
lışkan aclam işi ken^i kendine bulur, fakat bu
rası bir darülâeeze değildir. Köylü yırtık çarığı 
ile geziyor. Pek fakir bir haldedir. Yolu yok, 
mektebi yok, hastanesi yok. Yokoglu yoktur. Bu
nu düşünmüyoruz, bunu kalkındırmanın çarele
rine bakmıyoruz. Memurlarla günlerce meşgul 
oluyoruz. İkramiye ne demek? Hizmet ediyorsa 
maaşını almıştır. Fazla istiyorsa dışarda haya
tını fazla kazanabilir. Fakat dışarda o parayı 
da bulamaz belki. , ' 

Birkaç çiftlik sahibi biliyorum. İsimlerini 
söyliyerek teşhir etmek istemiyorum. Oğullarını 
okuttular, en yüksek tahsili yaptırdılar. Çiftlik
te serveti de var. Bir babanın, bir ananın bir tek 
evlâdı idi. Ebeveyni ona hasret idiler. Gitti bir 
yer ziraat memuru oldu. Oğlum, seni bunun için 
mi okuttuk, dediler, gel işte okudun, ye, iç, çift
likte rahat et, bak dediler. Fakat çiftlikte ben 
bu hayatı süremem, köyde oturamam dedi. Ha
kikaten ne bol süt içer ve ne de bol yumurta yer, 
fakat hayatından memnundur. 

Bizde öyle bir âdet oldu ki, eskiden kılıçlı 
beye kız verirlerdi, şimdi memur olsun. (Yeter 
sesleri, mev^u ile alâkası yok kâfi sesleri).. 

İşte arkadaşlar, ben daha ziyade mesai saat
lerinin azlığından bahsetmek .istiyorum. Bir va
tandaş köyden kalkıyor, öğle vakti oluyor, öğle
den sonra bir mahkemesi oluyor mahkemede ak
şama kadar kalıyor ve köye o gün dönemiyor. 
Biz günde 10 - 15 saat çalışan bir milletiz, me
murumuz çoktur, çok olduğuna göre iş de azdır. 
5 - 6 saatlik işi, ya var, ya yoktur, bir de onla
ra ikramiye vermeyi düşünmiyelim. 

Ben bunu arzediyorum arkadaşlar.. 
BAŞKAN — Komisyon namına Emin Kala

fat. * ' * 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — (Geri al sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki tasa

rıya ait konuşmalarımın başında söylediğim 
birkaç söz Sayın Ali Rıza Erten'in vermiş ol
duğu gayriciddi vasfının varit olmadığını bilâ
kis gayriciddi vaziyetlerin ciddi kalmaya matuf 
ciddi, samimî düşünce ve ihtarlar olduğunu bil
hassa işaret ^tmek isterim. İkinci tasarımızı teş
kil eden mevzu hakkında konuşan arkadaşları-
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imim. galip kısmı taşanının lehinde idarei kelâm 
ettiler. Ayleyhinde konuşan, arkadaşlarımızın 
fikre ve nazariyata uygun olan sözlerini ve 
bunlar arasında bilhassa Sayın Tezer Taşkı-
ran 'm taraftar teminine imkân verecek kadar 
ta th ve güzel olan sözlerini dinledim. Bütün ko
nuşmalar, mavakalara tamamiyle tetabuk et
seydi kendilerinden katiyen ayrılmamız mev-
zuubalıs olmazdı. Vakıalar maalesef ne kendi 
istedikleri ve ne de bizim arzu ettiğimiz çerçe
veler dâhilinde cereyan etmemiştir ve etmemek
tedir. Malûm olan kanunun sebebi tedvini ile, 
tatbiki şekli arasında muazzam mesafeler mev
cuttur. Kanunun tatbikmda esas olan kıstas 
indi takdirlere istinat ettiği için fazla mesai ve 
gayreti teşvik gibi hakikaten munis gelen ve 
taraftar bulan bu dâvanın tatbikmda daima yer 
alan ölçü, iktidar ve çalışkanlık ölçüsünden 
ziyade bundan istifade edene karşı olan ya
kınlık ve sempatidir. 

21 senedir Maliye müfettişliğinde bulundu
ğum için çok iyi bilirim ki, brçok yerlerde 
bu şekilde ikramiyeye hakkı olduğu halde^ken-
disinin bundan istifade ettirilmediği için ta-
vussutumuzu istiyen birçok müracaatlarla karşı
laşmış bir arkadaşınızım. Zaten, demin birinci 
tasanda-da arzettiğim gibi bu konuşmamın en 
kuvvetli ifadesini rakamlarda bulmaktayım. 
Dâvanan sebebi izahı olan düşünce ile tatbika
tı arasında bir mukayeseye medar olsun diye 
birkaç, rakam okuyacağım. Bütün Genel Büt
çede, katma bütçede ve bâzı İktisadi teşekkül
lerde bu şekilde verilen ikramiyelerin tu t an 
bir milyon üç yüz otuz sekiz bin liradır. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — İk
tisadi teşekkül yoktur. Tasrih buyurun, Sümer-
bank.... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT' (Devamla) — Söyliyeceğim, müsa
ade buyurun. Genel Bütçeden memurlara ka.-
nun gereğince verilecek olan ikramiyenin tu
tarı 128 137 liradır. Bu miktar 14 Bakanlık 
teşkilâtı içerisinde yer alan bütün memurlara 
aittir. Bunların adetlerinin ne kadar yüksek ol
duğu hepinizin malûmudur, yüz binleri geçer. 
Bunların yanında 6 000 memuru olan Tekel için 
konmuş olan miktar 700 000, Karayollarındaki 
memurlar için 700 000, Üretme Çiftlikleri için 
139 000, henüz dün tetkik ettiğimiz 250 milyon 
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liralık bütçesi olan Demiryollarında çalışan me
murlar için, - katar memurları hariç olmak üzere -
ancak 80 000 Uradır. Muhterem arkadaşlar, bun
ların da tevzii, tahayyül ve tasavvur ettiğiniz gi
bi ve dâvanın meşruiyetini kabul ettirmek için 
ileri sürülüş şekilde çalışma1 kıstas ve prensiple
rine uygun olarak tevzi edildiğini düşünmek' bir 
a* fazla nikbinlik olur. Demin de dediğim gibi ve 
her zamanda şahit olduğumuz veçhile bilâkis bun
larda çalışanla çalışmayanları tefrik hususunda 
bir kıstas mevcut değildir. Hakikaten bu ikrami
ye Barem Kanununun dar çerçevesi cinde tatmin 
edilemiyen memuru bir az olsun terfih etmek ga
yesine matuftur. Fakat bu cetvellerden gördüğü
müze ve anladığımıza göre bunların % 99 u mer
kezde istimal edilmektedir. Müsaade buyurursa
nız arkadaşlarım bütün bu memleketin işini gö
ren memurlarda yalnız Ankara'da bulunan me
murlar değildir. (Bravo sesleri) 

Bütün bu memleketin işini gören memur 
zümresi yalnız Ankara'da bulunan memurlar 
değildir. (Bravo sesleri) Ben size bu çatı al
tında olan insanların da fazla mesailerinin kar
şılanması için iki seneden beri bütçeye konan 
üç' bin liranın istimal edilmediğini söylersem 
buna her halde şaşmazsınız. 

Burada arkadaşlarımızdan bir kısmı gecele
ri de kalmaktadırlar. Demek ki çalışanla çalış-
mıyanların birbirlerini tefrika yarıyacak gözle 
görülür, elle' tutulur bir kıstas mevcut değildir. 
Çünki bu maksatla geçen sene bütçesine konu
lan üç bin liranın kendilerine verilmesi suretiy
le istimali dahi hatırlanmamıştır. 

Bâzı arkadaşlarımız bu ikramiyelerin kalk
masından dolayı vehmetmiş oldukları mahzur 
.dahi bence varit değildir. Dediler k i ; şevki 
gayreti kırar. Ben tamamen aksi kanaatteyim. 
Aynı daire içerisinde farklı muamele görmüş 

, olan insanlar arasındaki farkı tamamen bertaraf 
etmiş olması dahi kanunen müesses müsavatı 
bilfiil temin etmesi bakımından bilâkis daha 
ziyade memnuniyet yaratacağı kanaatindeyim. 
Sayın Başar arkadaşımızın, zaman zaman me
mur zümresine yüklenildiğine dair olan sözleri, 
şu bir iki aydan beri şu Meclis içerisinde me
murların lehinde gösterilen iyi niyet alâka ve 
gösterileri ve bu düşünce ile verilen sorular ha
tırlandığı zaman, yerinde olmadığı kendiliğin
den anlaşılır. 
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tiyle ifade ettiğim tarzında ifade ettiler ve ken
dilerince benim ifademi cerhetmek istediler. 

İkramiye mevzuu, çalışkan ve tembel memur 
mevzuu değildir. Buradaki kastımız, olağan

üstü hizmet ve gayreti görülen ve yaptıkları işin 
hususiyeti ile mümtaz bir mahiyette bulunan ve 
aynı zamanda iktisadi bir kıymet «ağlıyan me
murlar demektir. Yoksa konuşmalarımızla me
murun çalışkanı, tembeli tarzında bir tasnif ya
pılmış değildir. 

Saniyen Devlet mekanizması ile iktisadi bir 
teşekkülü kıyaslarken onların da memurlarına 
mükâfat ve ikramiye verdiklerini, fakat bütün 
devlet memurlarına bunların verilemiyeceğini 
söyledim. Devlet çalışmalarında aynı zamanda 
bir bilanço olmadığından zarar ziyan meselesi 
de mevzuubahis olmıyacağmdan, bittabi çalış
ma sonunda kendilerine isabet eden miktarın 
tevzii mevzuubahis değildir. Ama arkadaşlar bu
gün İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde bir 
karakter arzetmekle beraber, aynı zamanda 
âmme hizmeti gören denizyolları, yarın bir gün 
şirket haline geldiği ve fazla kâr ettiği zaman, 
çalışmaları nispetinde orada çalışan memurlara 
ikramiye verilemiyeceği meselesi mevzuubahis 
olamaz. 

Yani* demek oluyor ki, şirket halinde bulu
nan Devlet Denizyolları memurları fazla gayret 
ve mesailerine mukabil bir hisse alacaklar ama, 
aynı vaziyette bulunduğu halde bir memur va-
tandaş,sırf devletin katma bütçe çerçevesi için
de çalıştığı için, o haktan nasibini alamıyacak, 
bu, mâdelete muvafık değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, Seyhan Milletvekili 

Reşad Güçlü 'arkadaşımızın ekserij^etin bulun
madığı hakkında bir önergeleri vardır. Ancak 
bu kendi görüşlerini ihtiva eden bir önergedir. 
Çünkü bu gibi önergelerin asgari beş imzayı ta
şımaları lâzımdır. Binaenaleyh Tüzüğe uyma
dığı için bu önergeyi okutmuyorum, diğer öner
geleri okutacağım. 

(Ekseriyet yok, yoklama yapılsın sesleri) 
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HAMDİ BAŞAE (İstanbul) — Sözlerim es- j 

kiye racidir. Eskiye raci olarak söyledim. | 
BÜTÇE K. S. EMİN KALAFAT (Devanda) 

— Eskiyse söylemeye lüzum yoktur. 
Hükümet tarafından getirilen tasarıda Dev

let Üretme Çiftliklerinin mevcut olmadığını söy
lediler. Bütçe Komisyonunuz bir turnike vazi
yetinde değildir. Vazifesi, Hükümetten gelmiş 
olan tasarıları geldiği gibi kabul edip geçir
mekten ibaret değildir. Hükümet tasarısında 
mevcut olmıyan bir husus ihtarımıza mâruz kal
dığı takdirde, her hangi bir arkadaşımızın ta-
kabbülü ile, bu husus pek âlâ tasarıya girebilir 
ve girmektedir. Nitekim bu da böyle olmuştur. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Bravo, bravo. (Alkış) 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Arkadaşlar 
bu hususta gayet uzun izahlarda bulundular. 
Onların sözlerine ilâve edecek başka bir şey 
yoktur. Bu mevzu hakkında yapılmış olan mü
zakerenin kifayetini ve tasarının reye konma
sını i'ica ediyorum. 

BAŞKAN — Ayrıca verilmiş kifayeti müza
kere takrirleri vardır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) - Ekseriyet yok
tu ı*. reye koyamazsınız. 

BAŞKAN — Yoklama yapar ekseriyetin olup 
olmadıkını anlarız. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, ekseriyet yoktur demek için dört kişinin 
ayağa kalkması lâzımdır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Ekseriyet yok 
efendim. 

BAŞKAN — Yoklama yaparız. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) Ekseriyet ol

madığı için konuşmak lüzumsuzdur ve ekseriyet 
olmadığı hakle konuşmak boşa gider ve yapılan 
bu konuşmalar zapta geçmez. 

BAŞKAN — Geçer efendim. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Geçerse usul-

süz olur. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Efendim, adım 
mevzuubahs oldu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA ERTEN (Devamla) — Efendim, bir 

•arkadaşımız benim konuşmalarımı çalışkan ve 
tembel memurlar olarak iki kısma taksim sure-

Başkanlığa 
, İkramiye hakkındaki kanun tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu müzakeresi kâfi görül
mekle reye konulmasını teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 
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YüjşsejçŞa^şanUğa 

ê lıakkındiiki mikakiere kâfidir. Oya 
müracaat edilmesini teklif - ediyomz. 
Ankara Milletvekili Konya Milletvekilleri 

Cevdet Soydan Rıfat Ala W F. Ağaoğlu 
BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 

ar*çdiypEum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasşrı hakkında önergeler vardır onları oku
tuyorum. 

9 . II . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

İkiamiyıllar hakkındaki hükümlerin kaldırıl-
m « 3 ^ diw-olan k « ^ tasaxmıwn reddini arz 
ve teklif ederim, 

Mardin Milletvekili 
Rıza Erten 

Sayın Başkanlığa 
&gj& halierda mamurlara vejilecek ikramiye 
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usulünün kaldırılmasına dair.olan kanun tasa
rısının reddi hususunu arz ve teklif ederiz. 
. Bursa Mileltvekili Burdur Milletvekili 

Haluk Şaman Fethi Çelikbas 
İstanbul Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Ahmet Hamdı Başar S. Fehmi Kalaycıoglu 

: Kırklareli Mületvekm 
Şefik Bakay 

BAŞKAN — önergelerin ikisi de ret mahi
yetindedir, 

Tasarının reddi mahiyetinde olan önergeleri 
yüksek . oyunuza arzediyorıım. 

Kabul buyuranlar.» Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. (Alkışlar). -

Maddelere geçilmesini kabul edenler.» Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Gerekçede, bu tasarı hakkında da aynı za
manda. ivedilikle görüşülmesi yazılı olarak teklif 
edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÇeŞitU tamıM » m t tofcmiy.to hakkındaM h ü M M ^ k ^ l m a . * * d»!r Kımm 
MAI>£>$ 1. — £4zı hallerde mşmurlara verilecek ikramiye, ile ilgili aşağıda yazılı kanunların hi-

salarında gösterilen, madde, fıkra y^iükümleri kaloUrılmıştır ı 
K a n u n u n 
Tarihi Sayın Adı 

Kaldirilan madde 
ve fıkra 

7. VI . 1939 3633 Devlet Denizyollan ve Devlet Limanları 
İşletme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve 
Yarifelerme dair Kanun 

2 1 . T . 1 M İ 4ÖŞ6 Mfearb* Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Madde , : m 
Vazifeleri hakkında Kanun 

TVvT.MHS 54S3 îtertetÜtetra* Çiğlikleri Gen«l Müdürîüi& M<wJde -.23 
€törev ve Kuruluş Kanunu 
Memurin Kanununa ek Kanun Madde : 3 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Madde : 37 
Görevlari hakkında Kanun * 

2$ < IH .1960 6616 Devlet peıniryolları ve Limanları I§letme Ge- Madde : 11 
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc-

1-.;.'„•. re^ler4ae.dair olan 2847, 3173, 46göv*Ş000 
sayılı kanunlarda değişiklik yanılmasına ve 
2847 saydı Kanuna bâzı maddeler ökleamesi-
ne dair Kanun 

31 nci maddesinin ikramiye ile 
ilgili'hükmü 

BAŞKAN-— Bu madâöâe bir fde» hakkın» 
4»;Hamdi 3af*r; arka^aşımıgm önergesi vardır. 
Okutacağım. 

•••>vç**r*~- 9 . II . 1381 
Yüksek Başkanlığa 

ikramiyenin kaldırılmasına ciftir kanun tasa-



B": 41 9.2 
rısmın Bütçe Komisyonunca kabul edilen mad
desinde kaldırılması teklif edilen kanunlar ara
sında 3 . VI . 1949.tarihli ve 5433 sayılı Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kanu
nunun 23 ncü maddesi de vardır. Hükümet tek
lifinde bu kanun maddesi olmadığı halde Bütçe 
Komisyonu mazbatasında Hükümet teklifi ola
rak bunun yer alması ve tasarıya ilâvesi bir zü
hul eseri olmasına göre şifahen arzettiğim sebep
lere binaen mezkûr kanun maddesinin tasarıdan 
silinmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar 

. BAŞKAN — Söz. Maliye Bakanmmdır. 
MÂLÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehfr) — Ahmet Hamdi Başar arkadaşı
mız, Hükümet teklifinde, Devlet Üretme çiftlik
lerine tefrik olunan ikramiyenin yazılmadığını 
bildiriyorlar. Halbuki,* Devlet Üretme çiftlikle
rinin bütçesini tetkik etmiş olsalardı orada ikra
miye maddesinin bulunmadığını, fakat listede 
son satır olan bu kısmın daktilo edilirken unu
tulmuş olduğunu göreceklerdi. 

O bakımdan Hükümet teklifinde yok değildir. 
A. HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Efendim, 

demin arzettiğim sebepleri tekrar etmiyeceğim. 
Hükümet teklifinde mevcut olmadığı bir sebep
tir, usule ait olan bir noktadır. Ben bunun üzerin
de fazla durmuyorum. Kaldı ki, Üretme çiftlik
lerinin bütçesinin tetkiki esnasında buraya ikra
miye maddesinin konulması esasen bu kanunun 
daha evvel encümene gelmiş olmasındandır. Ve 
bütün ikramiyelerin kaldırılması hakkındaki gö
rüşmelerin başlamış bulunması itibariyle gayet 
tabiîdir. Bendeniz bu usule ait nokta üzerinde 
durmuyorum, Hâdisenin kendisi çok ehemmiyet
lidir. 

Sözcü arkadaşımız, bunun portesinin senâde 
138 000 lira tuttuğunu söylediler. Bunlar saba
hın dördünden itibaren akşama kadar dağda, 
kırda toprakta çalışmaktadırlar ve nihayet 25 -
30 lira maaş alan insanlardır. Bunların alacağı 
ikramiye nihayet arzettiğim gibi 138 bin liradır. 
(gürültüler). Efendim, ben bir hakkın müdafaası 
için buraya çıkmış bulunuyorum. Beni dinlemek
le mükellefsiniz, mırıldanmağa hakkınız yoktur. 

BAŞKAN —-.Hamdi Başar arkadaşımızın 
önergeleri sarihtir. 

Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

.1951 0 : 1 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Z- Bu Kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil* 
mistir. 

MADDE 3. •— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. • •••-•• - • -

Tasarı kanuniyet iktisap etmiştir. 

Üçüncü tasarı, ortaöğretim okullarında çalı
şan yardımcı öğretmenlere ait t ir . Bunun da ön
celikle görüşülmesi icabetmektedir. öneelikle gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen ver mı? Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edil
miştir. 

Ortaöğretim okullarında çalıştırılan yardımcı 
öğretmenlere ayni yardım verilmesi hakkında
ki 4599 sayılı Kanun hükmünün kadırıması ve 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanun 
hükmünün bunlara tatbik edilmemesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 2624 sayılı 
Kanuna göre ortaöğretim okullarında çalıştırı
lan yardımcı öğretmenlere ayni yardım verilme- • 
si hakkındaki (1) fıkrası hükmü kaldırılmıştır. 

Bu öğretmenlere 28 . 1 . 1942 tarihli ve 4178 
sayılı Kanun gereğince ödenen fevkalâde zam da 
verilmez. -

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bir Kanun 1 Mart 1951 tark 
hinden itibaren yürürlüğe girer. • - ? - - '-• 

— 100 — 



B : 41 d.! 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir ve kanuniyet kesbetmiştir. 

2. — Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi 

. 195İ O : İ 
ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3152 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (î/102) 

BAŞKAN — Efendim bu tasarının Sağlık 
Bakanının huzuriyle müzakeresine karar ittihat 
buyurulmuştu. Sağlık Bakanı burada hazır ol
madığı için bunu gelecek Birleşime bırakıyorum. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde kal
madığından Pazartesi günü saat 16 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma taati : 18,10 

«.«•« >>-•-<' • " < • • • • 
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S. Sayısı: 78 e ek 
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiye-
leriyle sair ikramiyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair 

Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /115) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. • ' 
Bütçe Komisyonu 6 . II. 1951 

Esas No. 1/115 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce Komisyonumuzda görüşülerek Ka
mutaya arzedilmiş bulunan çeşitli kanunlarda 
mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyelo-
riyle sair ikramiyeler hakkındaki hükümlerin kal
dırılmasına dair Kanun tasarısının Kamutayda 
görüşülmesi sırasında tasarının ihtiva ettiği ilga 
hükümlerinin ayrı ayrı esaslara yani, geçici taz
minat, yabancı dil ikramiyesi ve sair ikramiyelere 
mütaallik hükümlerle yardımcı ortaöğretim öğ
retmenlerine verilen ayni yardımın kaldırılması 
ve fevkalâde tazminat hükmünün bunlar hakkın
da tatbik edlmemesi gibi her birisinin başka bir 
prensibe ve kanuna taallûku sebebiyle bunların 
bir kanunla ilgasının doğru olmayıp her birisi 
için ayrı bir kanun tedvininde zaruret olduğu -ve 
bu yönden bir daha tetkik edilmek üzere tasa
rının komisyona iadesi talebini hâvi önerge üze
rine komisyon raportörünce dosyanın Komisyo
numuza verilmesi isteği Kamutayca dikkat naza
rına alınarak tasarı Komisyonumuza verilmiş bu
lunmakla iş tekrar görüşülüp incelendi. 

Tasarının ihtiva ettiği hükümler esas itibariy
le dört maddede toplanmış olup birinci madde 
ile geçici tazminata mütaallik türlü kanunlarda 
mevcut hükümlerin, ikinci madde ile dil ikrami
yesinin ve üçüncü madde ile çeşitli kanunlarda 
mevcut, memurlara mesailerinden dolayı veril
mesi gereken ikramiyelerin kaldırılması ve dör
düncü maddede ise evvelki raporumuzda arzet-
tiğmiz veçhile ortaöğretim yardımcı öğretmenle
rine verilmesine devam edilen ve halen yersiz 
bulunan ayni yardım hükmünün ilgası ve fevka
lâde zam hakkındaki hükmün bu öğretmeenleı-
hakkında tatbik edilmemesi hususlarının sağlan 

ması istenilmektedir. 
Komisyonumuz, evvelki raporunda da belirt

tiği veçhile bu dört madde hakkında evvelce 
Kamutaya arzettiği esaslara dair noktai naza
rında bir değişiklik yapılmasını gerektirecek 
mucip bir sebep bulunmadığının, bir kere daha 
tetkik ederek, teyidine, ancak maddelerin muh
tevaları itibariyle her meddenin ayrı bir kanun 
halinde tedvininin uygun olduğuna ve birinci, 
üçüncü ve dördüncü madde hükümleri hakkında 
tanzim eylediği üç kanun tasarısının Kamutaya 
arzına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan 
üç tasarı Kamutayın onayına arzedilmek ve yeğ
lik ve ivedilikle görüşmek dileğiyle Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
îstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Aydın Balıkesir 

B. Şaman E. Menderes E. Budakoğlu 
Çanakkale Diyarbakır Elâzığ 

K. Akmantar M. Ekinci O. F. Sanaç 
Eskişehir Gümüşane îstanbul 

A. Potuoğlu K. Yorükoğlu F. Sayımer 
îstanbul Kırklareli Konya 

C, Türkgeldi Ş. Bakay R. Birand 
Konya Malatya Seyhan 

M. A. Ülgen Muhalifim 8. Ban 
M. 8. Eti 

Tokad Trabzon Van 
8. Atanç S. F. Kalaycıoğhı Muhalifim 

F. Melen 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRtŞÎ 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Geçici tazminat ile ilgili aşağıda yazılı kanunların, hizalarında gösterilen mad
de ve fıkraları kaldırılmıştır: 

Kanunun 
Tarihi Sayısı 

18 . V . 1929 

15 . XI . . 1935 

15 . O . 1937 

30 . VI . 1939 

3 . VII . 1939 

5 . VII . 1939 

21 . VI . 1944 

21 . XII . 1945 

21 . XII . 1945 

23 . III . 1950 

MADDE 2. — 

1453 

2847 

3140 

3656 

3659 

3661 

4598 

4805 

4806 

5619 

Adı 

Zâbitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkında Kanun 
Devlet Demiryolları ve Limanla
rı işletme Umum Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücret
lerine dair kanun 
Zâbitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki 1453 sayılı 
Kanunun 10 ucu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanun 
Bankalar ve Devlet Müessesele
ri Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkında Kanun 

Subaylar ve Askerî Memurların 
Maaşatma dair olan 1453 sayılı 
Kanuna ek Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler-eklenme
si hakkında Kanun 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun 
Subay ve Askerî Memurların ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Kanun 
Gedikli Erbaş Kanunu 

Kaldırılan madde ve fıkra 

Madde : 10 

22 . III . 1950 tarih ve 5616 
sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 5. nei mad
desi 
Bütün maddeleri 

Madde : 10, 15 

17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 13 ncü mad
desinin (A) fıkrası 
Madde : 3 

Madde 

Madde 

Madde 

Madde : 18 

Bu kanun 1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı : 78 e ek) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Çeşitli kanunlarda mevcut ikramiyeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Bâzı hallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı kanunların hi
zalarında 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 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İş
letme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanun 

21. 5 .1941 4036 înhisrlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun 

10. 6 .1949 5439 Memurin Kanununa ek Kanun Madde 
11.2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Madde 

görevleri hakkında Kanun 
7.6.1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Madde 

Görev ve Kuruluş Kanunu 
22.3.1950 5616 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge- Madde 

nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 
Ücretlerine dair olan 2847 3173, 4620 ve 5000 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . III . 1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

31 nci maddesinin ikramiye ile 
ilgili hükmü 

Madde : 39 

23 

11 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Ortaöğretim okullarında çalıştırılan yardımcı 
öğretmenlere ayni yardım verilmesi hakkındaki 
4599 sayılı Kanun hükmünün kaldırılması ve 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanun hük
münün dunlara tatbik edilmemesi hakkında Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 21 . XI . 1944 tarihli ve 4599 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 2624 sayılı 
Kanuna göre ortaöğretim okullarında çalıştırı
lan yardımcı öğretmenlere ayni yardım veril
mesi hakkındaki (1) fıkrası hükmü kaldırıl 
mıştır. 

Bu öğretmenlere 28 . I'.' 1942 tarihli ve 4178 

sayılı Kanun gereğince ödenen fevkalâde zam da 
verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . III 
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

1951 tari-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

»m<i 

( S. Sayısı : 78 e ek) 




