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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gündemde bulunan kanun lâyiha ve teklifle
rinin sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, kabul olundu. 

Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından 
Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Teşkilâtiyle îdare ve Murakabe
leri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 
tadiline dair, Kanun, kabul edildi. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli Torquay Protokolünün onanmasına 
dair Kanun, kabul olundu. 

"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin 1 nci maddesi, önerge
lerle birlikte komisyona verildi. 

Abana Kaza Merkezinin Bozkurt - Pazarye
ri Kasabasına Nakli hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

Avukatlık Yardımlaşma Kanunu, kabul 
edildi. 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka
nunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik 
Yapılmasına dair olan 5427 sayılı Kanuna bağ
lı Cetvelin Tadiline dair Kanun, kabul olundu. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetveldeki Bayındırlık Vekâletine ait 
Kadrolarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 
Kanun, Kabul edildi. 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurları Kanunu ile bu ka
nuna !bâzı hükümler eklenmesine ve 525.8 sayılı 
Kanuna bağlı Kadro Cetvellerinin Değiştirilme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı Kadro 
Cetvellerinde Değişiklik Yapılması hakkındaki 
Kanun, kabul olundu. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 Tarih
li ve 2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü Mad
delerinin Tadiline dair Kanun, kabul edildi. 

Serbest Bölge Kanunu, kabul olundu. 
Demiryollar ve Limanlar İnşaatı için Gelecek 

Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun, kabul olundu. 

23 . XII . 1953 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
thsan Gülez 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Arazi Vergisi Kanununun değişik 10 

ncu maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/706) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan kanunun 1 nci. 
maddesinin sön fıkrasının tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/707) (Millî Savunma ve Bütçe ko
misyonlarına) 

3. — Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye tek
nik yârdım temini hunusunda Türkiye Hükü
meti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/708) (Dışişle
ri ve Ticaret komisyonlarına) 

4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/702) (Bütçe Komisyonuna) 

5. — Bina Vergisi Kanununa ek kanun lâ
yihası (1/709) (Maliye vç Bütçe komisyonla
rına) 

6. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden 4 sayılı Ek Protokolün tâsdikına dair 
kanun lâyihası (1/710) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına)-

7. — Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuk
lara âcil yardım fonu ile akdedilen Teknik Var
dım Anlaşmasının tâsdikına dair kanu \ lâyihası 
(1/711) (Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonlarına) 

8. — Deniz iş Kanunu lâyihası (1/712) (Ça
lışma ve Adalet komisyonlarına) ' * ' 

9. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli ccetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/703) (Bütçe Komisyonuna) 

10. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
Ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/704) (İçişleri ve Bütçe komisyon
larına) 

11. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/713) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Gölcük kaza merkezinin Değirmen-
dere'den Gölcük kasabasına kaldırılması hak
kında kanun lâyihası (1/714) (İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarına) 

13. — Gümrük kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile 
ek ve tâdillerinin kaldırılmasına dair kanun lâ
yihası (1/715) (Gümrük ve Tekel, Ticaret, Ada
let, Maliye ve Bütçe komisj'onlarma) 

14. — İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Koruma Sözleşmesi ve buna ek Protokolün tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/716) (Dışişleri 
Komisyonuna) 

15. — Orman Umum Müdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki Kanuna ek 3818 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılımasına dair kanun lâ
yihası (1/717) (Tarım ve Bütçe komisyonlarına) 

16. — Sahra çekirgesiyle mücadele mevzu
unda Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 
5 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının tâsdi
kına dair kanun lâyihası (1/718) (Dışişleri ve 
Tarım komisyonlarına) 

17. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçesinde münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/705) (Bütçe Komisyonuna) 

18. — 28 Ağustos 1952 tarihİi Türk - Fran
sız Protokolü ile eklerinin 1 Eylül 1953 tarihin
den itibaren üç ay müddetle uzatılması için Fran
sa Büyük Elçiliği ile teati edilen mektupların 
tâsdikına dair kanun lâyihası (1/719) (Dışiş
leri ve Ticaret komisyonlarına) 

19. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/720) (Bütçe Ko
misyonuna) 

20. — 125 milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında kanun lâyihası (1/721) (Bütçe Komisyo
nuna) 

21. — Millî Eğitim Vekâletine bağlı ilkokul 
öğretmenleri kadrosundan maaş alanlarla ilk
öğretim müfeetiş ve denetmenleri aylık derecele
rinde yapılacak değişiklik hakkında kanun lâ
yihası (1/722) (Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına) 

Teklif 
22. — İdare Âmiri îzmir Mebusu Mehmet Al-

demir ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, 
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Divanı Muhasebat Reisliği 1953 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/584) 
(Bütçe Komisyonuna) 

Tezkereler 
23. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/552) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

24. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/553) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

25. — Devlet Orman İşletmeleri ile Kereste 
fabrikalarının 1951 yılı muame^leri hakkında 
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/554) (Savıştay Komisyonuna) 

26. — Millî Mücadeleye er olarak iştirak 
edip terhislerinden sonra bidaveten memuriye
te intisap edenlerin Memurin Kanununun mül
ga müzeyyel maddesinden faydalanıp faydala-
namıyacakları hususunun tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi (3/555) 

Rnnorlnr 
27. — Amerika Birleşik Devletlerince yapı

lan 22 milyon dolarlık hibe yardımının karşılık 
paralar hesabına yatırılmasını teminen teati 
olunan mektupların onanması hakkında kanun 
lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/358) (Gündeme) 

28. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü İhtiyaçları tein Gelecek Yıllara Geçici Yük
lenmelere Girişilmesi hakkındaki 5076 sayılı 
Kanunun birinci maddesini değiştiren 3843 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Bavındırlık 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/653) (Gün
deme) 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve içişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları d/680) (Gündeme) 

30. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Si-
ird Mebusu Mehmet Daim Süalp'ın, Dilekçe 
Komisyonunun 8. V . 1953 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5982 sayılı kararın Umumi He

yette görüşülmesine dair takriri ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/347) (Gündeme) 

31. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 
Kütahya Mebusu İhsan Şerif özçen'in, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı 
halkkındaki 5509 ve 6120 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/572) 
fOündeme) 

32. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okul
la* inin birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (Gündeme) 

33. — Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeni-
dnn iki kaza kurulması hakkında kanun lâyi
hası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/632) (Gündeme) 

34. — Manisa Mebusu Refik Şevket İnce ve 
Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Dilekçe 
Komisyonunun 27 . I I . 1953 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5398 sayılı kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dar'r takrirleri ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/327, 329) (Günde
me) 

35. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 arka
daşının, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla değişen 2 nci maddesinin son fıkrası
nın tefsiri hakkında takriri ve Adalet Komis
yonu raporu (4/375) (Gündeme) 

36. — Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika 
Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» 
namına hareket eden «Export - Import Bank of 
Washington» arasında 13 Haziran 1952 tarihin
de imzalanan (11,2) milyon dolarlık Kredi An
laşması ve Ekinin onanması hakkında kanun 
lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/487) (Gündeme) 

37. •*— Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme An
laşmaları ile Ek Protokol ve buna melfuf mek
tupların meriyet müddetlenimn 15 Haziran 1954 
tarihine kadar uzatılmasına dair mektup teati
si suretiyle yapılan Anlaşmanın kabulü hakkın
da kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/673) (Gündeme) 

38. ™- Yeni bir Barem Kanunu yapılmcaaya 
kadar Devlet memur ve hizmetlilerine ödenek 
ve ikramiye verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/701) (Gündeme) 



Açılma saati : 15,05 

RBtS — BeiiTtkiH Fikri Apaydın 
KATİPLER : öm*r Mart (Çaoıakkale), tbrahlm (Kaysfri) 

« • » 

3. - YOKLAMA 

REİS — Yoklama yâpsusağız,; REİS 2-i Oturonra açıyorum. 

4. — RÎYASET DÎVANININ UMUMÎ HEYETE SUNUŞLARI 

i. ^ UMU Mücadmky-^en^oUttak iştirak edip 
terhüleini^en sonra bidsıysten m^muriy^te-inti
sap edenlerin M&gmm»,;J£ı»«ii^mM* ^ i ^ * n # - > 
zeyyel maddeeinden faydalanıp fayû&lünamy*-
çoklar hususunun iefiieim daitBasmkâM>4et^ 
kwmûi(3fM5$ 

REİS — Gelen kâğıtlar arasında bulunan bu 
tefsir talebinin; Memurin Kanunu hususi bir en
cümende görüşüldüğünden, tüzük gereğince, ve
kâletlerle mütenazır komisyonlardan birer üye 
alınmak suretiyle kurulacak çgçici bir komisyon
da görüşülmesi hususunu reyinizeTarz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenîer.. Kabul edilmiştir. 
Gf*jic. komisyon teşekkül etmiştir. 

2. — İçel Mtbusu <Celâl -Bamazanoğht'mtny 
komisyondan' istif a ettiğine dair Bütçe Komisyonu 
Reisliği tezkert&i (3/651) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
İçel Mebusu Celâl - Ramazamğl^'nuı^ hatta-

lığnıa binaen Bütçe' Komisyonundan istifa -ettiği
ne dair komisyon riyasetten ̂ verdiği takrir; ilişik 
olarak takdim knınmıştır, 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

EJâîŞ — Ittılaınıza arzolunuauştur, 
Gündemle ilgili bir takrir vardır, okuyoruz: 

Y&selrRelâliğe" 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 

tekliflerinin sözlü sorularla İçtüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işlerden evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

izmir Mebusu 
Abidin Tekön 

REİS — Gündemde meveut kanun tasan ve 
tekliflerinin sözlü sorularda» önce konuşulmasa 
na dair olan takriri kabul edenler... Etmiyenîer... 
Kabul edümiştk. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — YemLhirJîare»^ Kanmm ^fnhncaya 
kadar DevUt inmur * ve h \um»thUnm ödenek 
ve ikramiye verilmesi hakkında kantin lâyihası 
ve But^e &müy€mvwp&m^(îj¥Ofy\l] 

[l]49>myd*bat*iaı^4*tMapt*^»o*MnAa4tr. 

REİS — Maliyet Vefeüi,feuy«run; 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(EaİHşeiıfe>— Efendim ge&n kâğıtların rapor
la r faslında Irahmany yesü*bir-.•••• barem kanunu 
yapıloıeıya; kadar, Devlet" memur ve 'hizmetlileri 
ne; ödenek ve iiipSBniy^ verilmesi haldîiûdaki ka
nun iâyttaaıittn güadem*- mlmarak diğer işlere 
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33 : 21 23.12 .1953 
takdimen ve Bütçe Komisyonu raporunda da be
lirtildiği gibi öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
rica ediyorum. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

(Yeni bir barem kanunu yapılmcıya kadar Dev
let memur ve hizmetlilerine ödenek ve ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının) günde
me alınarak diğer işlere takdimen, Bütçe Komis
yonu raporunda da belirtildiği veçhile, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Tasarının gündeme alınmasını rey
lerinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyenlerin isimlerini 
okuyorum. 

Nâtık Poyrazoğlu, İsmail Berkok, Kâzım 
Arar, Ahmet Başıbüyük, Server Somuncuoğlu, 
Ali Fahrî İşeri, Sinan Tekelioğlu, Murad Âli Ül-
gen. 

REİS — İsimlerini okuduğum arkadaşlar
dan maada söz istiyen var mı 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Ben de söz 
istiyorum. 

REİS — Peki efendim. 
Şimdi usul hakkında söz, Kâmil Gündeş'in-

dL\ 
KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Kıymetli 

arkadaşlarım, evvelemirde kanunun esbabı mu
cibe lâyihasının okunması, saniyen ya Bütçe Ko
misyonu sözcüsünün veyahut Maliye Teklinin, 
arkadaşlar konuşmadan evvel, bu kanun hakkın
da izahat vermesi ve bizleri tenvir etmesi icabet-
tiği kanaatindeyim. Bunlar yapıldıktan sonra 
tümü üzerinde müzakereye geçilmesinin daha 
yerinde olacağı kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, tasarı daha evvel tabı ve 
arkadaşlara tevzi edilmiş olduğu için bu cihet 
reylerinizle halledilecek bir husustur. Gerekli 
göründüğü takdirde esbabı mucibe mazbatasını 
okuruz. Bu hususu reylerinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

0 : 1 
Esbabı mucibe lâyihası 

Serbest iş ve istihsal hayatımda vukua gelen 
inkişafın bir neticesi olarak hususi teşebbüs sa
hasında çalışan vatandaşların gelirleri umumi 
konjonktüre muvazi olarak arttığı halde Devlet 
memurları aylıklarının konjonktürü kendiliğin
den takip edememekte olduğu malûmdur. 

Diğer taraftan, geçmişte bu mevzuda çıkarıl
mış olan çeşitli Barem ve Teşkilât kanunları 
ile bunların ek ve tadilleri durumu girift bir 
hale getirmiş ve teadülü bozmuş bulunduğundan 
mütekâsif çalışmalara rağmen teadül esaslarını 
temin ve adalet hislerini tatmin elecck ve aynı 
zamanda alâkalıların müktesep haklarını ihlâl 
etmiyecek bir kanun lâyihasının vücuda getiril
mesi güçleşmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bu mevzudaki çalışmaların bir
kaç ay daha devam etmesi zarureti belirmiş ve 
muhtelif memur zümrelerini ilgilendiren Barem 
kanunu lâyihasının Büyük Millet Meclisinde kısa 
bir zamanda kanuniyet iktisap edemiyeceği de 
düşünülmüş olduğundan maaşlı ve ücretli me
murlarla müstahdemlerin durumlarının umumi 
konjonktüre imkân nispetinde ve şimdiden inti
bak ettirilmesini temin maksadiyle bu lâyiha ha
zırlanmıştır. 

1. Lâyihanın 1 nci maddesine göre umumi, 
mülhak ve hususi bütçeli idarelerle belediyeler
den maaş ve ücret alan, 3656 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi memurlarla bu kanunun 19 ncu 
maddesi şümulüne giren çeşitli hizmetlilere sene
de maaş ve ücretlerinin iki aylık tutarında öde
nek verilmesi esası derpiş olunmuştur. 

Verilecek bu ödeneğin hesabında, memur ve 
hizmetlilerin yalnız asli görevleri dolayısiyle 
aldıkları aylık ve ücretleri nazara alınacak ve 
bir kısım memurların çeşitli kanunlara göre de-
ruhde ettikleri ikinci ve üçüncü vazifeleri dolayı
siyle ödenen aylık veya ücretlerle üniversite taz
minatı, hâkim ödeneği, temsil ödeneği, ek görev 
tazminatı, fazla .mesai ücreti, vekâlet aylığı, 
ders saati ücreti, çeşitli zam ve tazminatlar gibi 
munzam istihkaklar hariç tutulacaktır. 

Ancak; memurların 4598 sayılı Kanunun 3 ve 
4 ncü maddeleri gereğince aldıkları tazminat ile 
kadroları fevkında müktesep hak olarak verilen 
bir ve iki üst derece aylıkları bu ödeneğin hesa
bına dâhil olacaktır. 

2. Lâyihanın ikinci maddesinde, birinci mad-
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de ile derpiş edilen ödenekten ayrı olarak emsal
lerine nazaran çalışma ve bilgileriyle temayüz 
•eden memurlara senede iki maaş veya ücret tu-
'tarma kadar ikramiye verilmesi de kabul edil
miştir, 

Birinci madde ile derpiş edilen ödenek bi
laistisna her memura verildiği halde, ikramiye 
yalnız maddedeki şartları haiz olanlara verile
bilecek ve bu suretle de diğer memurların ça
lışmaları teşvik edilmiş olacaktır. 

Bu ikramiye her ınemuıra verilemiyeceğindeıı, 
'bir senelik baliği, dairelerin ödeneğe müstahak 
memur ve hizmetlileri için -bütçelerinin maaş ve 
ücret tertiplerine mevzu tahsisatın bir aylığına 
tekabül eden miktar ile tahdit olunmuş, bu da 
madde metninde % 8 olarak ifade edilmiştir. 

3. Yukarda ifade edildiği üzere bu kanun 
lâyihası ile sabit gelirli ma-aş ve ücret erbabının 
yükselen konjonktüre intibakları istihdaf edil
miş olduğundan esasen maaş ve ücretleri iktisa
di konjonktüre göre değişen personel ile du
rumları itibariyle memur ve hizmetli sayılma
ları mümkün görüimiyenlerin bu kanundan is
tisna edilmeleri uygun görülmüş ve bunlar lâ
yihanın 3 ncü maddesinde tadat edilmiştir. 

4. Lâyihanın 4 ncü maddesi ödenek ve ik
ramiyelerin karşılığının ne suretle sağlanacağı
nı göstermekte, gerek yıl içinde elde edilecek 
gelir fazlasının, gerek bütçe tertiplerinden 
mümkün olacak tasarrufların kaydedilecek 
ödenek ve ikramiyelere karşıılılk teşkil edeceği 
derpiş olunmaktadır. 

5. Bu kanuna göre verilecek ödenek ve ik
ramiyeler devamlı olarak her ay ödenen istih
kak mahiyetinde olmadıklarından, bunlardan 
Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aidatı 
kesilmemesi ve bunların borç için haczedilme-
meleri lâyihanın 5 nci maddesiyle temin edil
miştir. 

6. 3659 sayılı Kanuna tâbi kurum ve te-
şekküllerdeki memur ve hizmetliler* prim ve 
ikramiye namı altında verilen paralar bugün 
için bilûmum personele teşmil edilmiş bulun
duğundan, bu müesseseler memur ve hizmetli
lerinin yalnız 1 nci maddedeki ödenekten isti
fade ettirilmeleri muadelete uygun görülerek 6 
nci madde tanzim olunmuştur. 

•7. Bu kanun ile ikramiye umumileştirilmiş 
bulunduğundan bir kısım memurlar için hususi 
kanunlarında mevcut ikramiyeye mütaallik hü-
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•kümılerin kaldırılması 7 nci madde ile teklif 
edilmiştir. 

8. 1953 Bütçe yıllının kısmı âzami geçmiş 
•bulunduğundan, bu yıl içinde yalnız bir öde
nek verilmesi muvafık görülerek geçici madde 
hazırlanmıştır. 

Bu kanun gereğince verilecek ödenek ve 
ikramiyelerin tediye tarihleri İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit olunacaktır. 

REİS — Söz Nâtık Poyrazoğlu 'nündür. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar, iktidarımızın birçok güzel ve 
mükemmel icraatı arasında memurlarımızı da 
düşünmek suretiyle bu ikramiyeyi vermek ka
rarı cidden alkışlanacak bir harekettir. Buna 
bütün kalbimle katılıyorum ve lehte rey vere
ceğim. 

Yalnız kanaatimce bu tasarıda bâzı noksan
lıklar görmekteyim; onları izah etmek için söz 
almış bulunuyorum : 

Muhterem arkadaşlar, memurların bu ikra
miyeye gerek mükemmel mesaileri, gerekse an
layışları ve gerekse hakikaten ihtiyaçları dola-
yısiyle lâyık olduklarında hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Ancak memleketimizde çok müşkül du
rumda bulunan bir de büyük emekli kitlesi var
dır. Bu emekli kitlesi hakikaten bugün müşkül 
durumdadır. Bunların içinde çok az gelirli, ma
lûl, çalışamıyacak hale gelmiş yetim, dul kadın 
ve ihtiyarlar vardır. Gerek Meclisin gerekse bü
yük Türk Milletinin vaktiyle kudretli, kuvvetli 
oldukları zaman, bu millete her vadide ellerin
den geldiği kadar, hizmet etmiş bu insanların 
unutulabileceğini bir an için dahi aklıma getir
miyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Unutulmamıştır, komisyondadır. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Devamla) — O 
kanun yalnız maaş kanunudur, Sayın Bakanım, 
ikramiye kanunu değildir, maaşlara ilâve ka
nunudur. 

Yalnız bu vadide muhterem Maliye Vekili
miz ve maliyemizin, muhakkak imkânsızlıklar 
içinde bulunduğunu takdir edenlerdenim. Onun 
için arkadaşlarımızdan istirham ediyorum, im
kân bulursak 1953 senesinde verilecek birer 
maaş ikramiye ile bunların da istifade ettiril
melerini, imkân bulunmadığı takdirde hiç ol
mazsa mütaakıp Ocak ayında böyle bir ikra-
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miye ile bu yetim, dul ve mütekaitlerin de tal
tif edilmelerini istirham edeceğim. 

İkinci bir nokta da işçiler mevzuudur ar
kadaşlarım. İşçiler mevzuunda ilerde muhase
beleri teşviş edecek bir nokta vardır, o da şu
dur : 

Ücretli veya yevmiyeli çalışan işçilerden 
bahsedilmektedir. Bâzı işçiler vardır ki, Millî 
Savunma teşkilâtı içinde, meselâ dikimevlerin-
de, parça başına çalışırlar, bir ceket dikerler, 
iki lira alırlar veya gömlek dikerler beş kuruş 
alırlar. Bunlar da eğer dâhil edilecekse ilerde 
muhasebelerde bir karışıklığa meydan verme
mek üzere, maddede bunun tasrih edilmesi lâ
zımdır. Bunlar adedçe çok azdırlar, yalnız Mil
li Savunma camiasında çalışan işçilere yekûn 
itibariyle hiçbir şey tutmaz; fakat ilerde ilti
basa mahal vermek ihtimali vardır, tasrihi lâ
zımdır. 

Maruzatıma son verirken entekli, dul ve ye
timlerin de dikkate alınmasını bilhassa istir
ham ediyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Muhterem arkadaşlar. 

REİS — İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; memleketimizin, hayatın her branşı 
ile büyük bir inkişaf devresine girmiş olduğu 
artık bir vakıadır. Ancak, millet içinde, hayat 
ve mukadderatı Devlet Hazinesine bağlı ve bi
naenaleyh sabit gelirli bir zümrenin geçim dar
lığı ile karşılaşmış olduğu da muhakkaktır. Bu 
hakikatin Hükümetçe de anlaşılmış olmasının 
bir neticesidir ki, bir tedbiri âcil olmak üzere 
bu zümreye yardım 'edilmesi ile ilgili olan 49 
numaralı kanun tasarısı Yüksek Huzurunuza 
sunulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin, bu yar
dımı düşünürken o yardımın, mukadderatını Ha
zineye bağlamış olan büyükçe bir vatandaş züm
resinin heyeti umumiyesini şümulü içine ala
cak bir ölçüde olması gayesini takibettiğine 
eminim. 

Fakat her halde bütçe mülâhazası ile ola
caktır ki, Hükümet hazırladığı kanun tasarısına 
bu şümulü vermemiştir. Bu sebeple mezkûr ka
nun tasarısı yalnız memur kısmına münhasır ve 
binaenaleyh natamam kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının şümulü dı
şında kalanlar, işçilerle (Emekli, dul, yetim) 
camiasıdır. 
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Gazetelerden Kanunun işçilere de teşmil edi

leceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu suretle ka
nunun normal ölçüye doğru gittiğini görüyo
ruz. Şüphesiz bunu şükranla karşılamamak 
mümkün değildir. Yalnız meskût kalan (Emekli, 
dul ve yetim) camiasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef bu camia 
daima, ihmale ve kayıtsızlığa mâruz kalmakta
dır. Fakat bu vaziyeti bunun şunun kusuru ol
maktan ziyade öteden beri bu camia hakkında 
takınmakta olan bir zihniyetin mahsulü olarak 
kabul 'etmek lâzımdır. Bu zihniyeti faaliyet sah
nesinden çekilmiş olan insanları uzun uzadıya 
düşünmeye değmez şeklinde ifade etmek müm
kündür. Bu ifade benim düşüncem değildir. 
Fakat bu camianın mukadderatiyle alâkadar 
birçok fesmî ağızlardan çıkmış sözlerdir. Şu-
haide evvel emirde daima mühmel kalmış, dai
ma muztarip yaşamış olan bu emekli, dul, ye
tim camiasının hakiki hüviyetini bu vaziyette 
ifade eden bir zihniyetin teessüs 'etmiş olması 
lâzımdır. Emekli, dul ve yetim camiası (Memle
ket hizmeti uğrunda takatini tüketmiş, hayatı
nı yıpratmış ve bunun tabiî bir neticesi olarak 
faaliyet sahnesinden çekilmiş kimselerle bunlar
dan hayat sahnesini terketmiş onların millete 
emanet ettikleri kimselerdir. Binaenaleyh böy
le bir camianın çok kadirşinas olan milletimizin 
merhamet ve hürmetine lâyik olacakları telâk
kisini muhakkak olarak kabul ediyoruz. 

Bu telâkki içtimai, hukuki olduğu kadar, in
sani ve ahlâki bir vecibeyi de ifade eder. Ancak 
bu vecibe yalnız sözle ve muamele ile değil, fakat 
aynı zamanda onların hayati ihtiyaçlarının da 
karşılanması ile eda edilebileceğini düşünmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar; şu da göz önünde tu
tulmalıdır ki; kendisinin ve kendisinden sonra 
bakıyei hayatı olan dul ve yetimler ihmal ve lâ-
kaydi içinde sefil ve perişan bir vaziyette kala
cağını düşünen bir insandan büyük bir gayret ve 
fedakârlık beklemeye hakkımız olmaz. 

Bu hal memleketin yarını için ehemmiyetle 
düşünülmesi lâzımgelen bir keyfiyettir. Şu halde 
(emekli, dul, yetim) camiası için gösterilecek 
yardım ve ihtimam ile yalnız vicdani ve millî 
vecibelerimizi yapmış olmıyacağız fakat aynı za
manda memleketin yannını teminat altında bu
lunmaya yarıyacak bir unsur ve mesnedi de ha
zırlamış olacağız. 
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Bu bir hayat realitesidir. Günlük hayatımız

da belki bu realitenin farkına varamayız. Fakat 
onu tarihte müşahhas alarak görmek mümkündür. 
İşte bu sebepledir ki, Yüksek Meclisten ve Hü
kümetten şunları istirham ediyorum. 

1. — Memurlara ve işçilere ibzal edilmekte 
olan yardımın dul, yetim ve emekli camiasına 
teşmil edilmesi suretiyle huzurunuzdaki kanunun 
tamamlanmasını, 

2. Maaş baremi hazırlanırken bu camianın 
maaş statülerinde cari olan misli görülmemiş 
adaletsizliğin ortadan kaldırılması suretiyle ada
let ve müsavat esasına dayanan bir barem vücu
da getirilmesi. 

Bunlar yapılmakla yoksulluk ve kimsesizli
ğin ızdırabı içinde kıvranan büyük bir zümre 
saadete kavuşturulmuş olacaktır. 

İktidarımızın asil şiarlarından birisi de bu 
değil midir?. 

KBİS —.Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar bu tahsisat ve ikramiye kanununu ben de 
benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi memnu
niyetle karşıladım. Bu kanunu iki noktada mü
talâa etmek lâzımgelir : Birisi tahsisat, .diğeri ik
ramiye. Memnuniyetimin yalnız tahsisat kısmın
da olduğunu belirtmek isterim. Bu tahsisatın, 
memurlara verilecek bu tahsisatın-, bugün piya
sada husule getirdiği aksülâmelin,; bundan evvel
ki yıllarda olduğu gibi memurlara yapılacak kü
çükzamlar üzerinde bilene gibi tahayvüUer do
ğurduğu hepimizce malûmdur. Bugün piyasada 
aynı yükseliş, aynı kara borsa demiyeçeğim, ona 
yakın bir şey mevcuttur. Bu itibarla senede iki 
maaş tutarında olan bir tahsisatın Devlet,memu
runun, çediği bü^ük sakıntıyı izale edecek mahi
yette olmadığı hepimizce malûmdur. Esbabı mu
cibe lâyihasında, hayat pahalılığı muvacehesin
de maalesef memurların bugünkü sıkıntısına 
işaret edilmemiştir. İstihsalin artışı ve serbest 
meslek erbabının gelirlerini umumi konjonktü
re muvazi olarak yükselen hayatı karşısında 
devlet memurunun seviyesini de ona intibak et
tirmek amacı güdülmüş olduğu ifade edilmek
tedir. Halbuki- bugün hayat pahalılığı hakikati, 
memurun üzerinde büyük bir âmildir. Ticaret 
Bakanlığı sadece vazifeleri arasında hiçbir 
şubesi bulunmıyan Bakanlık, hayat pahalılığı 
ile mücadele etmemektedir. Ve etmek iktida-
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rında da değildir. Çünkü teşkilât kurmamıştır. 
Ticaret politikamızı hayat pahalılığı ile ayar-
lıyacak bir mevzuat getirmediği gibi buna ait 
Hükümet prensip kararları da yoktur. Bir mi
sal olarak kahve fiyatlarının geçenlerde 17,5 li
raya artışı gösterilebilir. El koyduğu takdirde 
elbette muvaffak olabilecektir. Fakat bütün 
avazeler, bütün matbuat, her keşi alâkadar eden 
bir kahve meselesinde Ticaret Bakanlığı çok 
geç uyanmış, nihayet eski fiyatı muhafaza ede
bilecek bir tedbir alınmasına imkân sağlamış
tır. Kanaatimce tahsisatlar vermek ve memur 
maaşlarına zam yapmaktansa hayatı ucuzlatı
cı tedbirler almak bugünkü şartlar içinde dev
let memurunu daha ziyade memnun edecek bir 
mahiyet arzeder. 

Tahsisat meselesine biraz sonra temas et
mek üzere ikramiye mevzuuna geçiyorum. 

Bu memlekette ikramiye müessesesi işletile-
memiştir. İkramiyeler iltimasa, adam kayır
maya, şunun bunun adamına vermek suretiy
le daima suiistimal edilmiştir. Bütçe Komisyo
nunda bu mevzu görüşülürken konuşan sayın 
azalar ve Hükümet mümessilinin de iştirak et
tiği bir mevzu vardır; bu da, onun bugüne ka
dar suiistimal, mebzulen suiistimal edildiği 
merkezindedir. Böyle bir müesseseyi vaktiyle 
kaldırmış bulunuyoruz. Bunun yeniden ihya ve 
ihdası için hiççbir sebep yokken, bu vesile ile 
yeniden ikramiye müessesesini ihyaya kalkış
mak, son defa ağızlarından emzikleri alınmış 
olanların hasretini çektikleri bir ikramiye mü
essesesine tekrar kavuşturmak mânasına gelir. 
Hükümet bu dar bütçesiyle; dar bütçesiyle di
yorum, çünkü bütçede bir ferahlık olsaydı bu 
vesile ile Barem Kanununu getirirdi; bugün 
için 150 milyonluk bir fedakârlığa katlanabil
mededir. Bunun da 25 milyon lirasını vergi 
olarak geri alındığına göre katlanılan feda
kârlık 125 milyon lira demektir. Bir aylık ma
aş 50 milyon olduğuna göre 100 milyon lira
sını iki maaş nispetinde tahsisat ve geride ka
lan elli milyon lirası da ikramiye olarak tevzi 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; ikramiye, evvelâ 
terfihe muhtaç olan memurların terfihi sağ
landıktan sonra taltifi cihetine gidilmek icabe-
der. Terfihi hiçbir suretle sağlanmamış olan, 
dosyalarında beş on tane icra evrakı bulunan 
ve ticaret odaları endekslerine göre 400 lira-
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dan aşağı- geçim imkânı bulunmıyan bir memle
kette, yüzde 60 - 70 i 150 lira ile 300 lira ara
sında maaş verilen bir memlekette terfih bir ta
rafa bırakılarak elli milyon lira gibi bir para
nın bâzı zevatın sadece kendi hempalarına ve 
yahut... 

TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Kim bu bâzı 
zevat, bu hempalar? 

KÂZİM ARAR (Devamla) — Ne oluyorsu
nuz Tevfik Bey? Bir kere sonunu dinleyin. Ta
hammül gösterin. (Hempa kim, sesleri) 

Anlatayım efendim; arkadaşlar, kürsü ha
yatına, kürsü masuniyetine biraz saygı lâzımdır. 
Meclis Başkanvekili olan Tevfik İleri arkadaşımız 
daha henüz bu mevzu ile alâkalı değildir. Mü
saade buyursunlar, sözlerimi bitirdikten sonra 
<eğer ikmal edememiş isem o zaman benden bu tav
zihi istesinler. 

İkramiye müessesesinin büyük ölçüde suiis
timal gördüğünü dün Bütçe Komisyonunda Muh
terem Tevfülk îleri de itiraf ettiler. Ayrıca komis
yonda bulunan Bütçe Umum Müdürü de biz de 
buna kaniiz fakat ikramiye müessesesini ıslah ve 
ihya etmek mecburiyetindeyiz, bunu kaldırama
yız dediler. Güzel. 

MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇE UMUM MÜ
DÜRÜ SAİT NACİ ERGİN — Hayır böyle bir 

; şey söylemedim. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Böyle bir şey 

söylediklerine Bütçe Komisyonunda bulunan ar
kadaşlar şahittirler. 

50 milyon lira gibi bir paranın ikramiye ola
rak dağıtılması katiyen doğru değildir. Çünkü 
geçmişte bu müessese çok suiistimal edilmiştir. 

Hempa ne demektir? Akrabayı kaydetmiyo
rum fakat akraba da olabilir. Geçmiş ikramiye 
müesseselerinin sureti tevziine dair cetveli getir
sinler kim almış, kim almamış kimlere verilmiş, 
kimlere verilmemiş açıklanır. Hampa kelime
sinden bu kadar büyük mâna çıkarılmasına, ma
hal kalmaz. 

Ben bu 50 milyon liranın ikinci maddeden 
tayyı île birinci maddeye intikal ettirilmesini 
Heyeti Umumiyeden rica edeceğim. Bunun için 
bir takrir veriyorum. Teklifimde iki maaş, öden
mesi istenilen maaş ve ücretlilere her yıl Heyeti 
Vekilece tesbit edilecek tarihlerde diğer aylıkları 
tutarında 3 defa tahsisat verilir demekteyim, bu 
suretle bu 50 milyon liranın bu maddeye ilâve-
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\ siyle memurlara yılda üç Maaş verilmesini rica 

ediyorum. Takdir sizlerindir. 
j Muhterem arkadaşlar, bir de (E) cetveline 
j dâhil olanlar bu kanun hükmünden hariç tutul

muş ve istifade ettirilmemiştir. Gerekçede bu 
I hususta tatminkâr bir şey görmediğim için ya 
t komisyon veyahut Maliye Vekili tarafından izah 
| edilmek suretiyle aydınlatılmasını rica ederim. 
I Bir de emeklilere, dul ve yetim maaşı alan-
I lara, benden evvel konuşan arkadaşlarımın izah 
i ettikleri gibi, bütün Devlet memurlarından daha 
S çok muhtaç bulundukları ihalde ele alınmaması 
I bittabi madelet olmaz. Her jne kadar Sayın Ma-
I liye Vekili arkadaşımız.bunun âçin de kanun gel-
J mistir demişlerdir, fakat bu kanun maaşlarına 
I zamma mütedairdir. Bunların terfjhi için tah-
j sisattan faydalanmaları hususunu 0âve ederek 
I sözlerime son veriyorum. 
I REİS — Ahmet Başrbüyük. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muh
terem arkadaşlarım; Devletin itibarını yapan ve 
aynı zamanda yıkabilecek durumda olan me
murların dört gözle bekledikleri kanun tasarısı 
Yüksek Meclisimize intikal etmiş olmakla haki
katen büyük bir boşluk doldurulmuş ve teemmül 
edilmiş bulunuyor. Bu sebeple .... 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Me
mur, ne Devletin itibarını yapar ve ne de yıkar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Mü
saade buyurun, âmme hizmetini tevdi ettiğiniz 
memurlar, verimli çalışmaları ile memleket ve 
milletin kalblerinî kazandıkları gibi, çalışmaları 
menfi cephe almaları neticesinde de türlü ihti-

I lâtlara sebebiyet verebilir. Bu itibarla bunların 
maddî huzura kavuşmaları Devletin başlıca va
zifelerinden biridir. 

Endeniz, kanunun lehinde konuşmak istiyo-
I rum. Yalnız gerek Hükümetin sevkettiği ve ge-
I rekse komisyonun hazırladığı ve Meclise intikal 
I ettirdiği metinle mutabık değilim. Arkadaş

lar. Bugün memurları iki kısma tefrik etmek 
I mümkündür. Esasen fiilî olarak bu tefrik var

dır. 
I Birincisi geçim sıkıntısı yüzünden hayat ve 
I memat mücadelesi durumuna düşmüş 60 - 100 
I lira arasında ücret alanlar, diğeri de yüksek 
I 'maaş almalarına rağmen hayat seviyelerini umu

mi hayat seviyesine intibak ettirememiş bulu
nanlar. 

I Arkadaşlar, önümüze gelen tasarı her iki 
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zümre memura senede yalnız iki maaş tahsisat 
vermektedir. Kanaatımca bu usul ve prensip 
sakattır. Bugün 4 nüfuslu ve birinci zümreye 
dâhil bir ailenin yiyecek, içecek, giyecek ve otu
racak gibi zaruri ihtiyaçlarının ne miktar para 
ile temin edildiği resmî istatistiklerle sabittir 
adeden mühim bir yekûn tutan bu, küçük ücret
li memurların iki maaş gibi haddi zatında hiç
bir şey ifade etmiyen bir meblâğla geçim sıkın
tılarını bertaraf etmeye gayret etmek, kanaa
timce yanlış bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sözlerimle yük-, 
seik ve salahiyetli mevkilerde bulunanlara pa* 
ra vermiyelim gibi bir iddiada değilim. Elle
rine mühim salâhiyetler tevdi ettiğimiz mah
dut miktardaki salahiyetli memurlarımızın bu
günün hayat seviyesine ulaştırılması ve sıkın
tılarımın bertaraf •edilmesini elbet gönülden ar
zu etmekteyiz. Meselâ elinde üç milyar lira bu
lunan Ziraat Bankası Umum Müdürünün 
- şüphesiz isim >mevzuubahis değildir - küçük 
bir maaşla bu üç milyar lirayı hüsnüistimal et
mesi çok zordur, onu her türlü geçim kaygıla
rından, azade kılmak ve geçim mevzuunda onun 
kafasını hiçbir suretle işgal etmemek ve onu 
yalnız vazifesine bağlamak mecburiyetindeyiz. 

Yalnız, arada bir fark var : Birinci zümrede 
bulunanlar yani maaşı çok dûn olan, ücretli 
memurların bugün geçim sıkıntısından belleri 
iki büklüm olmuştur. 

Arkadaşlar, bugün elli lira ile çalışan gar
diyanlar, hademeler vardır. 60 - 90 lira ile ça
lışan insanlar menrur ehramının kaidesinde 
mühim yekûnlara baliğ olmaktadır. Bunlara 
bu kanunla iki maaş ikramiye vereceğiz. Yani 

ı bir gardiyan senede yüz lira tahsisat alacaktır. 
Bu kışta kıyamette şu yüz liranın vatandaş ge
çiminde ne dereceye kadar tesir edeceğinin 

t takdirini vicdanlarınıza havale ediyorum. Elim
de birçok mektuplar var. Bugün her şeyin fi
yatı malûmdur. Piyasada hepimiz dolaşıyoruz. 
Etin, ekmeğin ve diğer maddelerin fiyatı ma
lûm. Kendisiyle beraber beş kişi olan bir gar
diyan ve .emsallerinin ailesinin bu para ile ge
çimlerini temin edeceklerine nasıl inanırız? 
Şu halde arkadaşlar, biz buna bir çare bulmak 
zorundayız. 'Maliye Vekili diyor ki, bugünün 
bütçe imkânları Hazineden daha fazla bir şey 
vermiye imkân bırakmamaktadır. 

Memleket geniş bir hamle içindedir. Baş-
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lanmış. yol, su ve diğer işleri aksatamayız. Bu 
itibarla Maliye Vekili ile aynı fikirdeyiz, - onun 
noktai nazarını kabul ediyoruz ve hakir buluyo
ruz. Şu halde ortalama bir yol bulmamız lâ
zımdır. .Düşünceme göre yüksek derecede bu
lunan salâhiyet sahibi memurlarımızın geçim 
sıkıntısı birinci zümrede bulunanlar kadar 
şiddetli değildirler. Küçük /maaşlı memurlar 
bugün hayat - memat mücadelesi yaparlarken 
yüksek maaşlı memurlar bâzı, lüks demiydim, 
amıa, ona yakın ihtiyaçlarının karşılanması için 
yardıma muhtaçtırlar. 

<Şu halde arkadaşlar, yapılacak iş, ıhadeuf
ki bu kanunla iki tahsisat vermek istiyoruz, 
bunların, mecmuu ne tutar, bendeniz bunu he
sap etmek istedim ama, memurların tam sayı
sını bilmediğim için bulamadım. Bilûmum me
murlara verebileceğimiz tahsisatın yekûnu ne 
ise bunu memur adedine taksim ederek her bi
risine müsavaten vermek ve hiç değilse o suret
le küçük maaşlıların geçim sıkıntısını bertaraf 
edebilecek bir sistem bulmaya doğru gitmek za
ruridir. 

Muhterem arkadaşlar, ancak bu sistem me
murların çalışma azmini kamçılıyacak bir sis
tem olacaktır. Binaenaleyh Yüksek Heyetinizin 
bu noktada israr etmesini rica ederim. 

Maliye Bakanı arkadaşımız, memur mahru-
tunun kaidesini büyük yekûnlar halinde küçük 
maaşlı memurlar teşkil etmektedir, yüksek ma
aşlı memurlardan alabileceğimiz büyük bir mik
tar yoktur diyebilirler. Fakat ne olursa olsun 
Hazineye külfet tahmil etmeden yapabileceğimiz 
en büyük ve âdil yardım bu suretle olanıdır. 
Bir müstahdeme vereceğimiz 50 - 60 lira onun 
yarasına merhem olmaktan çok uzaktır, hiçbir 
mana ifade etmez arkadaşlar. Birinci mâruzâ
tım budur. 

İkincisi ikramiye sistemidir. Muhterem ar-̂  
kadaşlar, prensip olarak bendeniz ikramiye sis
teminin lehindeyim. Ancak bugünün realiteleri 
ve tatbikatı karşısında; henüz objektif esasları 
bulunmamış ve tatbik edilmemiş olan ikramiye 
sisteminin verimli bir netice doğuracağına asla 
kaani değilim. Bugün hâlâ Devlet teşkilâtında 
mahrem sicil esası hâkimdir. Bugün yine şu% 
rası bir hakikattir ki - hiçbir kimseyi itham etmek 
aklımdan geçmez ,yüksek dereceli memurları
mızı bu çibi şaibelerden tenzih ederim - nabza 
göre şerbet veren birçok kimseler liyakati ol-
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sun olmasın, bundan faydalanacaklardır. Bâzı 
vali ve kaymakamların yakınları ve sempatik 
kimseler bu ikramiyeden ehliyet ve liyakat ka
zanmış gibi istifade edeceklerdir, buna muka
bil doğru sözlü ve özlüler sıra harici kalacak
lardır. 

Binaenaleyh, henüz objektif esasları tâyin 
ve tesbit edilmemiş olan ikramiye sistemi fay
da yerine zarar getirecek, memurlar arasında 
husumet tevlit edecek ve memurla âmirler ara
sında zıddiyet doğuracak ve böylece fayda yerine 
zarar meydana getirecektir. 

Sonra arkadaşlar, acaba bir imkânsızlık karşı
sında bulunmuyor muyuz? Metnin ikinci mad
desi diyor ki: (iki aylık tutarı geçmemek üzere, 
ehliyet ve liyakati sabit olanlara iki ikramiye ve
rilir, Ancak bu da dairesi maaşatmın % 8 ni 
geçmiyecektir.) Bu ifadeye göre % 8 12 ayda. 
12 X 8 = 96 eder. Yani % 8 ancak bir aylık 
maaş tutandır. 

Bir taraftan da deniyor ki: (Her memura eh
liyet ve liyakat gösterirse iki aylık ikramiye ye
rilir.) 

Asolan ehliyet ve liyakat olduğuna göre, 
geçim sıkıntısı dolayısiyle bütün memurları bu 
nimetten istifade ettirmek için bütün âmirlerin, 
bir acıma hissi ile, hepsi ehildir, ikramiyeye lâyık
tır diye tezkiye varakaları verirlerse bunun ica
bını nasıl yerine getirmek mümkün olacaktır? 
Maaşatm % 8 ine1 TI bir aylıktan fazla vermi-
yeceksiniz. Halbuki ikramiye talepleri % 18 i 
buluyor. Bu taksimi nasıl yapacak? Kanun mes-
kûttur. Bakanlıklar ne yapacaktır? metinle her 
hangi bir yol gösterilmemiştir. Kanaatimce bu 
mevzuda çıkar bir tek yol vardır: Mademki bütçe 
mülâhazaları itibariylp senede iki tahsisat ve bir 
de ikramiye vermek mümkündür, bu itibarla her 
türlü fenalıklara yol açan ikramiye sistemini kal
dıralım, üç maaş nispetinde tahsisat verelim. En 
doğru, en kestirme yol budur* (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar,. ikramiye ve tahsisat 
mevzuunda hususî muhasebe ve belediyelerde ça
lışanlar da istifade edeceklerdir. Ama buraya 
gelmiş olan birçok belediye reisleri ve özel idare 
memurlariyle temas ettim, diyorlar ki; «bütçemi
zin bütün imkânlarını sarfettik, o kadar ki, za
ruri olan tanzifat ve diğer işleri bile durdurduk, 
bu kanun çıktığı takdirde Maliye bize yardım 
etmezse biz bu ikramiyeyi veremeyi.» Mütaakıp 
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yıl için, yani 1954 yılı için arz ediyorum, Hu
susi muhasebe ve Belediyelerin vaziyeti ne ola
caktır? Bunların hiç birisi memur tahsisatını, me
mur ikramiyesini vermeye imkân bulamıyacak-
lardır. Bu itibarla Maliye ve Hazinenin borç 
vermek suretiyle, yahut bâzı formüllerle âcil ih
tiyaçlara cevap vermesi lâzımdır. Aksi takdirde 
memlekette ikilik doğacaktır. 

Sonra arkadaşlar; E cetveline giren memur
lar bundan istisna edilmektedir. Bugün vekâ
letlere gittiğimizde birçok kurslar görmekteyiz. 
Buna misal olarak nahiye müdürleri kursunu 
arzedeyim. Bu kurs bir sene devam eder ve bu 
müddetin hitamında onlar gider ve yerlerine 
yenileri gelir. Bunların yaptığı âmme hizme
tidir. ve devamlılık vasfını haizdir. Halbuki 
bunlar E cetvelinde oldukları için bu nimetten 
mahrum bırakılmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu ikramiye mevzuu
na kısaca tekrar temas etmek mecbriyetindeyim. 
Bu sistem muhtelif kanunlarla, muhtelif zaman
larda tecrübe edilmiş ve fakat çok zararları gö
rüldüğü için Emekli Sandığı ve Barem kanun-
lariyle lağvedilmiştir. Sıtma Mücadele teşkilâ
tında da bunların suiistimali görülmüştür. Son
ra arkadaşlar, ikramiye sistemi memurların re
fahı ile aynı noktada toplanan ve bu kanun için
de yer almasına ihtiyaç bulunmıyan bir mevzu
dur. Bunun, ariz ve amik tetkik edilerek, Ba
rem kanuniyle sevkedilmesi lâzımdır. Biz bu
gün memurların içinde bulundukları sıkıntıları 
be^araf etmek için tedbirler almaktayız ve bir 
kanun yapmaktayız. Bu işi de iyice düşüne
lim. İkramiye için verilmesi Hükümetçe taahhüt 
edilen üçüncü maaçı bu iki maaşa ilâve edelim. 
Bunları müsavat üzerine taksim edelim. Aksi 
takdirde birisi ayda 1 500 lira alacaktır, diğeri 
de elli lira alacaktır. Neresinde bunun adalet 
arkadaşlar? neresinde? 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet kadrolarında ça
lışan vatandaşların duymakta olduğu sıkıntıyı 
tahfif maksadına matuf olan bu kanunun ana 
prensibini kabul etmemek mümkün değildir. Bi" 
ihtiyaca cevap vermesi itibariyle bugün muhte
rem Meclisin huzurunda ve zamanında tetkik 
edilerek neticeye bağlanması icabeden mevzu
lardan biridir. 

Benden evvel konuşan muhterem hatipler 
uzun uzadıya izahat verdikleri için tasavvur et-
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tiğim konuşmayı mümkün mertebe -kısaltarak I 
sizleri yormamaya çalışacağım. 

Kanun tasarısı elbette mucip sebeplerine gö
re mânalandırılmalıdır. Hükümetle anlaşamadı
ğımız, bağdaşamadığımız bir nokta vardır . 
Hükümet, bu kanun tasarısını ^ ileri sürerken 

•t , 1 

memleketteki gelişmeye muvazi konjonktür in
kişafına memurların da intibak etmesi gibi ha
kikaten edebî bir izah tarzım çok güzel kullan
mış bulunmaktadır. Bendptrzee bunun iktisadi 
mânası, «hayat sıkıntısı vardır, vatandaşları de
rece derece tazyik etmektedir, Devlet kadrosunda 
çalışan memur ve müstahdemler bu sıkıntıdan 
müteessir olmaktadır, onlara huzur vermek için 
böyle bir tasarıyı Meclisi Âliye sevkediyorum» 
demektir. Bu, realiteye daha uygun bir ifade ve 
iktisadi anlayışa daha uygun bir izah olacaktır. 
Nitekim yine sayın iktidar milletvekilleri arka
daşlarımın benden evvel bu kürsüden yaptıkla
rı beyanat, hayat pahalılığı şeklindeki bir sıkın
tının memlekette mevcut olduğu hakikatim or
taya koymuştur. Memlekette istihsalin inkişafı 
geliri artırdığı, bunun da talebi çoğaltarak fi
yat seviyesine tesir ettiği, bu itibarla da geçim 
endekslerinin yükselmesini tabiî karşılamak 
lâzımdır. 

Ancak gelirler artarken bu gelirin memleket 
içindeki tevezzüü vatandaş kitlelerinde aynı de
recede olmadığı gibi bir kısım gelirlerin haki
katen arttığı ve fakat bir kısmı az artmakta 
veya hiç artmamakta olmasından ve fiyat sevi
yesinin yukarıya gitmesinden zarar gördükleri 
için hayat ve iktisadi şartların ağırlığını vatan
daşın bütçesinde hissetmesi kadar tabiî bir şey 
yoktur. Meseleyi bu zaviyeden ele alınca kanu
nun sevkedilmesi esbabı mucibesini başka bir 
esasa dayamak iktiza eder. Diğer zümrelerin 
gelirleri artıyor, Devlet memur ve hizmetlile
rinin geliri geride kalıyor, bunun için memura 
yardım yapalım demek mantıkidir. Ama mem
lekette hayat pahalılığı çoğalıyor, geliri daha 
az vatandaşın bir nispet dâhilinde bu sıkıntı
ya tahammüllerini artırmak başka mâna taşır. 
Memurun gelirini sırf, diğer gelirler arttığı için 
bir muvazilik kurmak istiyoruz demek başka 
mâna taşır. O itibarla »seyyanen Devlet memur
ları ve hizmetlilerine iki maaş tutarındaki öde
nek vermek veya bir başka şartla ikramiye ver
mek muayyen bir hedefe gitme yoludur, fakat 
adaletli değildir. 

Arkadaşlarımız buyurdular ki, bugün ge
çim mecburiyetleri ve tazyikleri altında bulu
nan vatandaşlar, aldıkları maaş ve ücretlerin 
dar malî sıkıntısı içinde çırpınmaktadırlar. 
Aşağıdan yukarı, ehramın kaidesini teşkil eden 
vatandaşların maaşlarına yapılacak iki tahsisat 
ilâvesi hakikaten sıkıntıları kısmen ve muvak
katen dindirilebilecektir ama, sizlerin bahşet
mek istediğiniz refah seviyesini buldurmıyacak-
lardır. Benden evvel izahatta bulunan kıymetli 
arkadaşlarımın görüşlerine iştirak için Hükü
metin bu noktayı ele alarak, ister istemez tah
sisatta ve malî *portede daha birçok fedakârlık
ları icabettireceği için, bendeniz şahsan bir tek
lif yapmaya lüzum görmedim. İsterim ki, bu 
noktayı, hatiplerin görüşlerine uygun olarak 
Sayın Maliye Vekili Hükümet adına tekabül 
buyursunlar ve geçim şartlarının sıkıntısını da
ha çok hisseden aşağı maaşlılara daha fazla ve
rilmesi suretiyle ve yukarıya doğru gittikçe 
daha az olmak üzere bu işi bir kademeye tâbi 
tutsunlar. 

Arkadaşlar, kısaca bu noktaya temas ettik
ten sonra ikramiye bahsine geliyorum : Bende-
nizce ikramiye müessesesi, hakikaten Devlet 
memurları statüsünü alâkadar eden objektif 
esaslar bulunduktan sonra, mevzuatta yer al
ması iktiza eder. Tasarıya ve esbabı mucibesine 
bakınız, ikramiye her memura iki maaş nispe
tinde verilmiyecektir; 2 maaş tufarını geçme
mek şartiyle bâzı memurlara verilecektir. 

Bunun için ölçü ne olacaktır? ölçü : Daire 
âmiri ile o vekâletin idare mesuliyetini üzerine 
almış bulunan vekil arkadaş arasında kararlaş
tırılacaktır. 

Arkadaşlar »bunun töhmeti altından icra 
organını kurtarmak kolay değildir. En objektif 
kıstasların ele alınacağını, en büyük bir hüsnü
niyetle hareket edileceğini bir an için kabul 
edelim, o halde dahi muhtelif ölçülerin mey
dana gelmesine ,aym vekâletin daireleri içeri
sinde bile muhtelif kıstasların doğmasına sebep 
olacaksınız. O halde memnun edelim derken, 
yanı başında gayrimemnun bir zümre meydana 
getirilmiş olacaktır. 

Bunu önlemenin yolu; Muhterem Başıbüyük 
ve Kâzım Arar arkadaşlarımızın teklif ettikleri 
gibi, mademki, iki maaş tutarındaki ikramiye
nin heyeti umumiyesi, Maliye Bakanlığının tah
min ve hesaplarına göre bütün memurların bir 
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maaş tutarına müsavidir, o halde sıkıntı içinde 
bulunan memurlara üç maaş tutarında tahsisat 
vecmek suretiyle bunu herkesi memnun edecek 
şekilde halletmek kabildir. Bizler de bu görüşe 
iştirak ediyoruz, arkadaşlarımızla beraber bir 
önerge .veriyoruz ya kabul edilmesini rica edi
yoruz. Karar Yüksek Meclisindir. 

REÎS — Ali Fahri işeri. 
ALÎ. FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Hükümetin bu teklifi şayanı 
takdir J se tde bugünün şartlarına ve bugünün 
hayat pahalılığına, paramızın da iştira kabili
yetine göre hhn bu kanunu tatmin edici görmü
yorum arkadaşlar. Çünkü bir taraftan hayat 
pahalılığı, mütemadiyen artarken geçim şartla
rı da o nispette zorlaşmaktayken bundan yal
nız devlet memurları değil işçiler, küçük çift
çiler, orta ve küçük esnaflar, seyyar satıcılar 
hulâsa; halkın % 80 i bundan müüştekidir. Bir 
memur bugün maaşının üçte birini ev kirasına 
vermek mecburiyetindedir. Bir misal; bir poli
sin eline ayda 170 liradan âzami 220 liraya ka
dardır, yine bir komiser muavininin ayda'maa
şı 220 liradır. Bir memur Ankara'da, İstanbul'
da, îzmir'de, Bursa'da, Adana'da, Eskişehir'
de, Balıkesir'de her hangi bir vilâyet merke
zinde ve kazalarda ikamet ettiğine göre mu
hakkak maaşının üçte birini ev kirası vermek 
mecburiyetindedir. Bundan sonra kendisine ne 
kalır? 140-lfiO lira gibi cüzi bir para ile bir ev 
idare edecek ve çoluk çocuk besliyecek, mem
lekete zürriyet yetiştirecek ve millete gece gün
düz vazife görecek, ve hizmet edecek, aynı 
zamanda memleketin emniyet teşkilâtında en 
mühim, bir vazifede çalışacak, hem idari hem 
siyasi hem asayişi temin gibi üç mühim vazife 
görmektedirler. Ankara'da gözümüzün Önün
de 55 bin nüfusu olan Yenimahalle'de kaç po
lis vardır? 24 saat hattâ 48 saat evine gidemi-
yen polisler komiser muavinlerini görmekteyiz. 
Uykusuzluktan gözleri kan içinde, vazifedeki 
feragate ve ağırlığa bakınız, bir de aldıkları 
paraya bakınız. Sırası ve münasebeti geldikçe, 
her zaman söylüyorum, az memur çok para, 
az lâf müspet ve çok iş. Bu memleket bu kad
ronun yarısı ile idare edilebilir. % 50 nispetin
de zam da yapılsa yine bütçe kârlıdır. Yoksa 
uzun uzun nutuklar, geniş kadrolar, memur sa
yıları ile yarı aç yarı tok iş de bu kadar olur. 
Hani memur kadrosu azalacaktı? Hayatı ucuz-
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batacaktık? Bilâkis bunun hilâfına olmuştuf. 
Misaller mi? Et ve Balık Kurumu dört sene ev
vel teşekkül ettirilmiş, yalnız Ankara'da 200 
kişilik memur kadrosu vardır. Bu şahsi teşeb
büslerde olsa 20 - 30 kişi ile idare edilir. D. De
miryollarında şirket zamanında kaç kişi ile 
idare ediliyordu? Devlete geçtikten sonra kaç 
misline çıkarıldı? Vapurculuk, Şirketi Hayriye 
ile Denizcilik Bankası, Osmanlı Bankası Ankara 
Şubesi ile Halk Bankası ile mukayese ediniz 
işini, cirosunu, kadrosunu Karacabey Harası 
Çiftliği. Sultan Hamit devrinde müdürü, muha
sibi, ambar memuru sığırtmacı, kâhyası, çoba
nı hepsi 20 - 25 kişi ile idare edilirken ve bu
günkü hayvan adedinin iki üç misli fazla mev
cutken bugün bu çiftlik 286 kişi ile idare edil
mektedir. Bunlar hepsi maaşlı, yevmiyeli, ay
lıklı olarak devamlı kadro mevcududur. 

Bir de Karabiga'da Fehim Beyin Çiftliği 
vardır. Hali hazır ziraati de, hayvancılığı da 
bunun fevkinde olduğu halde 30 - 40 kişi ile 
idare etmekte, daha çok istifade etmektedir. 

İstanbul îşçi Sigorta Müdürlüğündeki kad
ro bakanlık kadrosundan daha çoktur, hatırlı, 
iltimaslı doludur. Aynı zamanda bu yapılan 
zam yani iki maaş nispetindeki yardım ancak 
senelik maaşlarının yüzde on beş nispetini tut
maktadır-. Bugün hayat pahalılığı 1950 sene
sine nazaran bâzı maddelerde yüzde 50 - 60 hat
tâ daha fazla yükselme olduğu halde paramız 
altın ile mukayese edilirse düne nazaran bugün 
eski iştira kabiliyetini de kaybetmiş olmasına 
binaen hulâsa maaşlara vasati olarak yüzde 25 -
30 gibi bir zam yapılırsa belki âdil bir karar ve 
yerinde ve haklı bir yardım yapılmış olur. 

Bir- de gerek hususi şirketlerde ve gerek ik
tisadi teşekküllerde Devlet işletmelerindeki bi
lûmum maden ocaklarındaki işçilerin de du
rumları çok fecidir ve çok perişan bir halde
dirler. Birçok misaller de verebilirim. Vakti
nizi almamak için bunlardan da kısaca bir, iki 
misal vereceğim: 

Birisi, Balıkesir'de Susurlukta uzun seneler 
çalıştırılmakta olan Borasit Madeni. Pahalı olan 
ve çok ender bulunan hu madeni bir İngiliz şir
keti işletmektedir. Zamanına göre bin ameleye 
kadar çalıştığı çoktur. Halihazır yine 400, 500 
amele çalışmaktadır. Bunlar 90 metre yer al
tında ve 8 - 9 saat çalışırlar. 140 kuruştan, âza
mi 350 kuruş yevmiye almaktadırlar, akşam sa-
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bah da yürüyerek 2 ve 3 saatlik mesafelerdeki 
köylerine gidip gelirler. 

Yine Soma'da linyit kömür madenlerinde de 
ücretler, yevmiyeler çok azdır. Bu da Hükü
met eliyle işletilmektedir, bunların da yevmi
yeleri çok azdır, burada daha büyük haksız
lıklar da olmaktadır. Meselâ: 800.-1 000 ame
le açlıştığma göre 15-20 kişilik aşçı kadrosu 
vardır, bunlar mutfakta hizmet etmezler. Yal
nız aydan aya paralarını alırlar. Yer altlarında 
çalışanlar gibi ücret, yevmiye alırlar. Hatırlı, 
iltimaslı bunlar. 

Arkadaşlar, bu memlekette bugün için an
cak orta halli bir geçim için vasati 400 liraya 
ihtiyaç vardır. 

Bu hakikat meydanda iken bugün için me
murlarımızın yarısından fazlası bu rakamdan 
daha az bir maaşla maişetlerini temin etmek za
ruretinde ve mecburiyetindedirler. Binaenaleyh 
benim şahsi kanaatim maaşları ve aylık tutar
ları 400 lirayı bulmıyan memurlara hiç olmaz
sa 4 maaş nispetinde yardım yapılması. Bu da 
% 30 tutmaktadır. Yani % 30 nispetinde ma
aşlarına zam yapılması. 400 liradan yukarı, 600 
liraya kadar maaş alanlara bu teklif edilen ka
nunun tatbikini, yani senede iki aylık yardım 
yapılması veya yüzde 15 maaşlarına zam edil
mesi ve 600 liradan yukarı maaş alanlara da 
yine de bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, 
Meclisinizden ve Hükümetten rica ediyorum. 

BEİS — Bu mevzuîarla alâkası yoktur. 
' ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Var efen

dim. Misaller veriyorum, bunları da düşünmek 
lâzımdır. Hulâsa arkadaşlar, bu memlekette bir
de liyakat ve başarı gösteren memurlar içinde 
ayrıca iki maaş nispetinde ikramiye verileceği 
bu tasarıda zikredilmektedir. Yani bu gibileri de 
dört aylık ikramiye almış olacaklardır.. Ben 
bunun lehindeyim. Acaba bu da hakkiyle tatbik 
edilecek midir? Îşte bu çok mühim ve çok suiis
timallere yol açacaktır. Riya, tabasbus bir kat 
daha artacaktır. Çünki vazifesinde emsallerin
den üstün başarı ve muvaffakiyet gösterenler
den ziyade büyüklerine tabasbus ve dalkavuk
luk edenlere, daha doğrusu kula kulluk edenle
re de bu tatbik edileceğinden şimdiden şüphe 
ve tereddüt etmekteyim. Çünki misalleri pek 
çoktur. Meselâ Komiser Şevki Gürkaya, Emniyet 
Âmiri Zeki- Şahin gibi, hak edenlere verilse 
amenna, takdirle karşılarım. 
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Yine W1 *k*nc* 9***111 âmirlerinin memurları 

üzerinde ne ^eTeoB W r baskı mekanizması kur-
malarına da 7 ^ 7 ^ * ^ t™**** ^ ^ 
lerde bulunmak mtL ur* 

Birinci ikramiyeler **** ^ »&* f Efesinde 
Nisan veya Mayıs aylan f a r ı n d a tatbikata ge
çileceği muhakkaktır. Ve bn ^amıyelerm^verd-
mesi zamanını da Vekiller H e y ^ ü J®n^p e4feek-
tir. Ve memurların (ikinci iki aylu./ ^amıyeyi 
alabilmek için, âmirlerine karşı ne ka». a r m u t 6 " 
vazı vaziyette kalacaklarını da tahmin „ e t ı n e k 

güç değildir. 
Bu işin ikinci bir cephesi daha vardır ki, o 

da şudur. Memurlara dört aylık ikramiye bir
den verilse bunun da mânası maaşlara toptan* 
yüzde 30 nispetinde zam yapmak olacağına görey 
halbuki önümüzdeki senede ev kiralan serbest bı
rakılacağına göre ev sahiplerinin kiralara yapa
caktan zammı acaba bu yüzde 30 1ar karşılaya
bilecek midir? Şu halde ikramiyeler kadar hattâ 
daha ziyade hayat pahalılığını azaltıcı ve önleyici 
tedbirler almak lâzımdır. 

Memurlarımız bir taraftan aldıklarını öbür 
taraftan vermek durumunda kalırlarsa buna ne 
kadar müteessir olsalar bunda haklıdırlar. Esa
sen şînididen piyasadaki hareketler göze çarp
maktadır. 

Hulâsa; Hükümet hayatı ucuzlatabilir mi, pa
ramızın kıymetini eski haline getirebilir mi? O 
vakit mesele kalmaz. Bu gibi zamlara da ihtiyaç 
hâsıl olmaz. Zaten pahalılığın önüne geçilmezse 
bu zamların hiçbir kıymeti de kalmıyacaktır. Bir 
sene sonra yeni zamlar ve yeni kanunlarla karşı
laşılacaktır. Halk da, çiftçi de, müstahsil da, 
bunu istemektedir. Köylü diyor ki, ben buğda
yı 20 kuruşa satayım, fakat mukabilinde ihti
yaçlarımı da o nispette ucuza alayım. Şekeri 
100 kuruşa, basmayı, amerikanı da 100 kuruşa 
alalım ki, memleket dahilinde bundan her sınıf 
halk d§ istifade etsin demektedirler. Köylü de 
ekseriyetle pahalılıktan gayrimemnundur. 

Hülâsa arkadaşlar, ben bu zammı az görü
yorum. Bunun, belirttiğim şekilde, daha artırıl
masını teklif ediyorum. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) —Arka

daşlarım, Hükümet ve iktidar partisinin her za
man idare etmekte olduğu Devlet ve millet sefi
nesini arzuyi millîye uygun olarak hareket ettir-
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mekte olduğunun en büyük misallerinden biri de 
işte bu kanundur. Yalnız hususi bir kanıun 
olduğu için birçok müstesnaları da bu kanunun 
içine almıştır. Bu kanun memlekette dar gelirli, 
maaş, ücret ve yevmiyeye arzı iftikar ederek ha
yatını temîh eden insanların mâruz bulundukları 
darlığı biraz inkişaf ettirmek, açmak, onların ge
çim sıkıntılarını defetmek esasına müstenit oldu
ğu halde, maalesef Hükümet bu kanuna bâzı is
tisnalar koymuştur. Bu istisna edilenler içeri
sinde bu zamma, bu ödeneğe, bu ikramiyeye 
müstahak görülenlerden daha çok muhtaç olan
lar vardır. M'eselâ işçiler. 5 - 6 lira yevmiye ile 
(•alışan insanlar, evlerinde yarım kilo kömürü 
bulunmıyan isnanlar.. Bunların acaba istisna 
edilmesindeki sebep ve hikmet nedir? Bunlar 
Devlet fabrikalarında, Devletin istihsalini ar
tırmak için çalışan insanlar değil midir? 

Ben, Maliye Vekilini çok severim. Onun etra
fındaki insanlar da memurdurlar. Memurlar 
milletin ihtiyaçlarını ve onun işlerini görmekle 
mükellef insanlar olduklarına göre onların ma
lî sıkıntı ile sarsılmaması bn milletin ve bil
hassa bu Meclisin en büyük vazifesidir. 

Sonra bu kanunda emekli, dul ve yetimleri 
istisna etmişler, onlara bir maaş zammı yapa-
caklarmış. Neden onlar da sene başında ihti
yaç içinde bulunan insanlar olarak bundan isti
fade etmesinler? İçerisinde 40 lira, 50 lira, 60 
lira gibi az mr aş alan insanlar vardır. Bir oda
ya sığınmış, bir lokma ekmekle günlerini geçi
renler vardır. Maliye Vekili Hasan Polatkan, 
genç vekil senden rica ederim, bunlara mâni ol
mayın da hiç olmazsa 1953 senesinde verilecek 
olan ikramiyeden bunlar da istifade etsinler, 
bunların da gönülleri müsterih olsun. Şu Mecli
sin içinde genç mebuslar vardır, onlar hariç, 
bu s'ene seçimi kazanamazsak bizler de emekli 
katagorisine gireceğiz. (Gülüşmeler). Onun için 
emekli deyip geçmeyin, onlar bu millete zama
nında vazifesini, hizmetini ifa etmiş, milletin 
sinesinden çıkmış, ıstırap ve 'âlem çekmiş, aldığı 
maaşın bugün ancak yarısını alan insanlardır. 
Onların da çocukları vardır, onların da kocaya 
varacak kızları vardır, her şeyleri vardır: 

Arkadaşlar, Maliye Vekili Hasan Bey itiraz 
etmez, Bütçe Komisyonu da kabul ederse, hiç 
olmazsa bu seneki ikramiyeden bunlar da isti
fade eder. 
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Sonra, memurlarda neden acaba tefrik yapı

yoruz, anlamıyorum, matkaaıt nedir? 
Bu kanun hususi bir Ikanundur, maaşla ge

çinen insanların ıstırabını dindirecek değildir, 
onun için hiçbirisinin istisna edikmemesi lâzımı
dır. 

Yalnız, 100 lira, 150 lira .maaş veya 100 lira 
yevmiye alanlar belki istisna edilebilir. Ama 
10 lira yevmiye alam bir insan neden bundan is
tifade ettirilmiyor? 

Vaktiyle kadro darlığı hasebiyle (E) cet
veline alınan insanlar, memurkr vardır. Bun
larım vaziyetlerini de korumak lâzumgelir. Zira 
hata onların değildir, biz onları öyle almışız. 
Neden bunlar almıyorlar? Onların çocukları 
yok mudur, onlarım ıstırapları yok mudur? 
Onlar memur değil midirler? 

Arkadaşlar; kanunun maddeleri geldiği 'i&-
mıan bunu umumi bir şekilde temin edecek bir 
şekle koymazsak biz de vazifemizi yapmamış 
oluruz. 

FAHRİ KÖŞKEROÖLU (Niğde) - - Emekli 
milletvekillerine yok, o şartla. 

'SİNAN TEKELİOG-LU (Devamla) - Biz 
zaten alıyoruz onu. Emekli milletvekillerine 
vemniyeoeklennıiş. Bize venmesinler, az alan
lara versinler. 

REİS — Devanı buyurun efendim. Muhave
re şekline koymayın. 

SİNAN TEKELİOĞLü (Devamla) — Arka
daşlar. ikramiye meselesi hakikaten çok fena 
bir durum ihdas edecek mahiyettedir. Ben onu 
•tıpkı Emekli Kanununun 39 ucu mıaddesinin 
(B) fıkrasına benzetiyorum. Umum müdürün 
hoşuna gitmiyen memurları nasıl tekaüde sevk-
ediyorsak, bu sefer de hoşa gidenleri ikrami
ye ile taltif edeceğiz. 'Bu hiç doğru değildir. 
39 nen maddenin (B) fıkrası ile ikramiye anti
demokratik olmaktan kendisini kurtaramaz. 
Bundan sonra, her memur kendi müdürü veya 
umum müdürüne ikramiye almak için tekâpu 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. Biz memur
la rmıızın, müstakillen kendilerine verilen vazi
feyi kanun korkusu ile yapmalarını isteriz. 
Vicdanını kendisine hâkim kılmak için bu şe
vklide maddeler koymak hiçbir zaman demokra
tik sisteme sığmaz. 

Hayat pahalılığından bahsediliyor. 
Arkadaşlar, hayat pahalılığı yalnız Türki

ye'de değildir. Geçen gün bir arkadaşım Yu-
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nanistan'a gitti geldi, anlattı : Bizde 3 liraya 
yenen yemek Yunanistan'da 30 liraya yenebi-
liyormuş, bizdeki iki liralık otel orada 15 lira 
imiş, bir kilo et 6 liraya satılıyormuş. Yani bu 
pahalılık Türkiye'ye münhasır bir şey değildir. 
Fakat Devlet bunu düşünerek kendi dar gelir
lilerinin nispeten ihtiyaçlarını karşılasın diye 
bu kanunu getirmiştir. 

İkramiye meselesinde, ben de arkadaşları
mın fikir ve kanaatlerine uyarak, üçüncü bir 
aylık tahsisat olarak memurlara verilmesini is
tiyorum. 

Arkadaşlar, kürsüyü terkederken Maliye Ba
kanlığından ricam, yapılacak barem kanununda 
bütün memurlar için umumi bir formül bulun
ması olacaktır. Halen bâzı iktisadi Devlet Te
şekkülleri altışar maaş ikramiye almaktadırlar, 
hattâ kazanç olmadığı halde kazanç vardır di
ye Devletin kesesinden aldıkları bu tahsisatları, 
primleri ve ikramiyeleri nasıl karşıladıklarını 
hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh, arzettiğim gibi 
yapılacak yeni barem kanununda umumi bir 
formül yapılsın ve o formüle göre yok devlet, 
yok iktisadi devlet teşekkülü memuru, yok bil
mem ne memurları diye ayrı ayrı kategorilere 
ayrılmasın. Her memur kendi vazifesini gücü
nün yettiği kadar yapmaktadır, bunu hepimiz 
görüyoruz. Burada E cetveline dâhil olan me
murlara, işçilere, emekli, dul ve yetimlere verilmi-
yen tahsisat, ikramiye, temettü, kazanç diye birçok 
ikramiyeler iktisadi devlet teşekkülleri memur
larına lütfediliyor. Acaba onların vaizyetleri 
emeklilerden daha mı aşk ıd ı r? Acaba onların 
vaziyetleri E cetveline oâhil memurlardan da
ha mı aşağıdır? Acaba onların vaziyetleri gün
de beş lira alan işçilerden daha mı aşağıdır? 
Burada niçin müsavat esası nazarı dikkate alın
mamıştır? Vekil Beyden bunların da hakları
nın verilmesi hususunda hassasiyet göstermesi
ni çok rica ederim. Bu suretle bu kanun Demok
rat Partinin memurlara yapmış olduğu âdil bir 
yardımın tam bir timsali olur. 

REİS — Hikmet Fırat.. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; 

âmme hizmetini gören Devlet memurlarının ha-
yatlarmdaki ıstırabı bir an için geçim hususun
da tahfif bakımından huzurunuza gelmiş olan 
tasarıyı burada tenkidetmek ve bunu geciktir
mek doğru değildir. 

Devlet hizmetini gören bu güzide arkadaş-

2.19C3 O : 1 
ların geçim ıstırabını yakından bilen Meclisteki 

! arkadaşlarımız umarım ki, ittifakla bu işin bir 
ı an evvel intacına taraftar olacaklardır. Benim 
I burada yapacağım tenkidler bu tasarıyı istih

daf etmiyecektir, arkadaşlar, zira bu tasarı mu
vakkattir. Boğazı kurumuş bir insanın bir yu
dum su alması kabilinden kıymetsiz bir yar
dımdır. Memur arkadaşlarımızın selâmetle va
zife görebilmeleri için, onların geçimini huku-
kan teminat altına alacak bir kanunun elbette-
ki bir an evvel huzurunuza gelmesini candan 
gönülden istiyorum. Böyle bir kanunun gelme
si zaruri ve şarttır; Alâkadar Bakanlık hayli 
zamandan beri bu iş üzerinde çalışmaktadır, 
kendilerine minnettarım. İstirhamım o dur ki, 
bu kanunu biran evvel yeni barem kanunu 
namı ile bu Meclise getirsinler. 

Arkadaşlar, biz buradaki bu tasarı münase
betiyle bir pazarlığa girip de iki aylık mı olsun, 
senede üç aylık mı olsun hikâyesine varırsak 
Maliye Bakanlığı bunu esas tutarak gelecek 
barem kanunu için işte Meclisin temayülünü 
öğrendim diye, bu nispet dâhilinde bir tasarı 
gelir ki, bugünkü hayat seviyesi ile kabili te
lif değildir. 

Elimizdeki tasarıda bildirildiğine göre, 1953 
senesi için devlet kadrosundan maaş ve ücret 
alan memur ve müstahdemlere bir aylık nispe
tinde bir tahsisat verilecektir. Güle güle! Bir 
dakika dahi tehir etmek doğru bir iş değildir. 
Ama, 1954 yılındaki tahsisatlara gelince bu 

| işin ben taraftarı değilim. 
Sebebi, böyle bir kanun yapıp da Maliye 

Vekâletinin yetkisine verdiğimiz zaman Barem 
Kanununun ne zaman çıkacağını Allah bilir. 
Eğer bütün memurların geçimi ile alâkalı olan 
böyle bir kanun gecikecek olursa ve yıllar ve 
yıllarca uzıyacak olursa felâkettir. İki ay
lık zam, iki aylık tahsisat, ne dersek diyelim, 

- memurlara yüzde on beş nispetini aşmıyan bir 
yardımdır. İnsafınıza ve vicdanınıza terkede-
rim, bugün hayat endeksi bize yüzde on beş 
zamla doğru dürüst, rahat bir ekmek yemeği 
temin eder mi? Buna hiç birinizin vicdanının 
razi olmıyacağına göre ben burada bir katî for
mül olarak Maliye Vekâletine fikir beyanına 
yanaşmıyorum. Çünkü ne yüzde on beşi, ne 
yüzde otuzu, bugünkü gidişe göre hayat paha
lılığı ile kabili telif olmıyan bir yardım saya
rım. 
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ö halde ne yapılacak? Yapılacak şey, haya

tın icaplarına göre, geçim endeksine göre bir 
»ailenin geçimi neye mütevakkıf ise o günkü 
konjonktüre uyan elâstiki bir kanunla gelmek
tir. Yoksa bu nispete göre ayarlanacak bir 
barem kanunu dahi önümüzde kısa zamanda 
laçka olur. 

Mâruzâtımın, iki Maliye Bakanlığı bu işin 
üzerinde hassasiyetle durmaktadır, değerli ol
sun veya olmasın, bir fikir olarak elde tutma
larını rica ediyorum. Ancak bu şekilde tedvin 
olunacak bir kanun hayatiyetini uzatır ve isa
betli olur. 

Eğer biz bu şekilde ikramiye sistemine gi
dersek; çalışkan ve bilgili memurlara ikramiye 
verileceğine göre, esas ikidir: Birincisi çalışa
cak, ikincisi bilgili olacak! 

Rica ederim arkadaşlar, çalışmıyan ve bilgisi 
olmıyan bir memur memuriyet kadrosunda bu
lunabilir mi? Memurin Kanunu buna mânidir. 
Halihazırda yaşıyan Barem Kanunu da bunu 
meneder. Binaenaleyh her memur çalışmıya ve 
yine her memur almış olduğu vazifeyi bilgisi ile 
ifa etmeye mecburdur. Bu mecburiyetler kar
şısında ikramiyenin mesnedi olan çalışma ve bil
gide temayüz gösterme hususları bir takdir yet
kisine dayanır. însanız; takdirde de daima al-
danabiliriz. Bu takdirde isabet etmek de müm
kündür, hata etmek de olabilir. Fakat isabet 
vâki olduğu takdirde bundan hangi kimseler 
memnun olacaktır? Âmir isabet etmediği tak
dirde buna hata etti, deriz. Âmiri kurtarmak, 
alâkalı vekâletleri bu işten tenzih etmek için 
ikramiyeyi kaldırıp tahsisat meyanma sokmadan 
lütfederseniz buna muvakkat olmak üzere bir 
ömür verelim. Bir seneden fazla yaşamasın. 
Aksi takdirde bu tasarı uzun müddet kalacak
tır. Cidden gönülden isterim, Maliye Vekili 
uzun müddet orada kalsın fakat bakarsınız ki, 
politika âlemidir, değişir. Yani huzurunuza 
gelecek barem kanunu da yatabilir. Nitekim 
daha evvelki Barem Kanunu da ancak yıllar ve 
yıllar çalışılarak çıkabildi. Onun için bu ka
nunu bir sene için kabul edelim, Maliye Vekâ
leti mecbur kalsın, barem kanununu bir sene 
zarfında getirsin, ikramiyeden sureti katiyede 
içtinabedelim. tkramiye bahsi memurun hay
siyetiyle oynıyan bir mesele olur. Âmiri hatalı 
kılarız, memuru da bu yola sürüklemiyelim. Bu 
işin kurtuluş yolu budur, Feragatkâr olan, âm-
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me hizmetinde bugüne kadar göz kırpmadan 
kahramanlık derecesinde çok fedakârlık yapa
rak çalışan o elit zümre, o memurlarımız iki 
maaşa da razı, üç maaşa da razıdır; elverir ki, 
bir seneyi geçmemek üzere onların istikbalini 
emniyet altına alacak bir kanun getirilsin. 

Onun için Yüksek Heyetinizden hassaten is
tirhamım şudur ki ; bu kanuna bir senelik bir 
ömür verelim. Bu suretle kendisine çok itimat 
ettiğim Sayın Maliye Vekiline, itimatsızlık ol
masın, ama onu bu mevzuda çalışma bakımın
dan sıkboğaz edelim ve âzami bir sene zarfında 
hazırlıyarak barem kanununu Meclise getirsin. 

Yalnız arkadaşlar, 1953 yılı tahsisatı üzerin
de fazla konuşmıyalım, bu arkadaşlar hemen 
bir lokma ekmeklerini alsınlar. Bunun arka
sından memurlarımıza yapmış olduğumuz kifa
yetsiz ve az da olsa şu yardımdan işçilerimizi, 
malûl, dul ve yetimlerimizi de, ayrı bir kanunla 
tatmin edelim. Bunların ana kanunları ile ilgili 
tasarılar işittiğime ve gazetelerin yazdığına 
göre, Meclise gelmek üzereymiş. O geldikten 
sonra burada uzun uzun konuşuruz. 

Arkadaşlar; memurların hakkını geciktir-
miyelim. Lütfedin bu işi burada bitirmiş ola
lım. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; 1947 senesinde idi, İstanbul'
da bir gün otobüs ile giderken ,bir çocukluk ar
kadaşıma rastgeldim. Bu bir memurdu. Üstünün 
perişanlığı kadar yüzünde sezdiğim üzüntü de 
dikkatimi celbetti. Nedir arkadaş, dedim, nen 
var, bir ıstırabın mı var?. Derin derin düşündü 
ve cevap verdi; «evet, bayram geliyor» dedi. 
Ağır bir hastam var der gibi, hastayım, ameli
yat olacağım der gibi, kumarda büyük para kay
bettim der gibi «bayram geliyor» dedi. Evet 
arkadaşlar her hangi bir insan için neşe getiren 
saadet getiren bayram ve sayılı günler bir za
mandan beri memur için bir ıstırap sebebi ol
muştur. Bu arkadaşım izah etti : «O gün yak
laştıkça yoksulluğumuzu dajıa fazla hissediyo
ruz. Yolluklar kendini daha çok gösteriyor, ço
cuklar bazan alışkanlık, pişkinlik gösteriyorlar 
ama ben, bir baba sı fatiyle, bunun ıstırabının 
yükünü çekemiyecek hale geldim» dedi. 

Arkadaşlar, memurun bu ıstırabı 1947 ye 
nazaran bugün azalmamış, hattâ artmıştır. Se
bebi, bâzı arkadaşlarımın haklı olarak izah et
tikleri gibi, memlekette kendini gösteren bir 
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kalkınma hamlesi, bir nmvman, bir kaynaşma, 
bir iktisadi kalkınma vardır. Bu tabiat kanun
ları gibi, değişmiyen kanunların tabiî bir neti
cesidir. îçtimai bünye buna derhal intibak etti. 
Tüccar % 10, % 20, % 100 zam yaptı, kârını al
dı. Amele yevmiyesine zam yaptı, farkı kapattı. 
Çiftçi hububatını daha pahalıya sattı, aradaki 
farkı telâfi etti. Kala kala sabit gelirli dediği
miz zavallı memurlarımız kaldı arkadaşlar. 

İşte bugünkü kanun, bu yükü, imkânın mü
saadesi nispetinde, hafifletmeye matuf bir kanun 
olarak önümüze gelmiş bulunuyor. Ama bunun 
mahiyeti nedir, miktarı nedir? Elbette ki bugün 
kü memur ıstırabına, memur yoksulluğuna ce
vap verecek durumda değildir. Fakat memnuni
yetle hissettiğimize göre bu, ileride Meclise ve
rilecek olan Barem Kanununun, memuru terfih 
edecek tedbirlerin bir piştarı, bir müjdecisidir 
arkadaşlar. Ve nihayet işte bu tasarı; 1947 de 
tesadüf ettiğim, bayram geliyor diye inlediğin
den bahsettiğim arkadaşımın, yılbaşı geliyor di-
yo inlememesi için, geçen seneye nazaran bir 
misli kemiyetle bir denk bütçe hazırlıyan Hü
kümetin yaptığı, tatlı bir sürprizi, tatlı bir he
diyesi olarak önümüze gelmiş bulunuyor. 

Diyelim ki arkadaşlar, ikramiye kanunu, tah
sisat kanunu, nihayet memuru bugün kemiye-
ten tatmin edecek gibi görünen veyahut zanne
dilen Barem Kanunu çıktı geldi. 

Muhterem arkadaşlar; eğer memura yapıla
cak maddi zam tedbirleri yanı sıra, onun hayat 
Standardını tesbit edecek, ayarlıyacak tedbir
ler de gelmezse hiçbir kıymeti haiz değildir. 
Çünkü karaborsa denilen, göze görünmiyen ca
navar yok mu?... Hortumunu memurun damarı
nın içine sokmuş ve o şekilde ayarlamıştır ki, 
siz gelir valfını açtığınız nispette o da hortumu
nun çeken valfını o nispette açmayı ihmal etmez-
ve esasen bunu itiyadedinmiştir. Binaenaleyh 
eğer hayat standardını tesbit edecek tedbirler 
daha evvelâ alınmış olmazsa, bugün yaptığımız 
gibi, ileride memura vereceğimiz fazla tahsi
satla da memuru terfih etmiş olamıyacağız. Bu 
bir dairei fasidedir, bunu kırmak ve salim bir 
mecraya sevketmek lâzımdır. Hattâ diyebilirim 
ki arkadaşlar, biz memurlarımıza 10 maaş, 12 ı 
maaş nispetinde ikramiye vereceğimiz yerde ha
yatı onda bir ucuzlatmaya muvaffak olursak on
ları daha ziyade memnun etmiş oluruz; onların 
ıstırablarma daha çabuk, daha müspet şekilde I 
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I cevap vermiş bulunuruz. Bunun için* kanunlar 

yapmak, tedbirler almak, lâzımdır Bu mevzu
larda en geri kalmış bulunan maalesef Türkiye-
mizdir. Amerika'da İngiltere'de, Fransa'da; 
İtalya'da pahalılığı önlemek için çok ciddî ted
birler alınmıştır., 

Bugünkü Federal Almanya karaborsacılığa kar
şı idama giden hükümler vaz'etmiştir. Niçin va
zetmesin arkadaşlar? Yolda giden bir kamyonun 
önüne çıkan bir haydudu yol kesti diye mahke
meye göndeririz, hapse tıkarız da bütün Türk 
halkının bilhassa dar gelirinin, hasta çocu
ğun, lohusa, emzikli kadının, fakir fukaranın 
gırtlağından, o görünmiyen kara elleriyle ya
pışan, çalan şekavet yapan karaborsacıya acı
maya ne hakkımız vardır. 

Binaenaleyh arkadaşlar, memurun terfihini 
düşünürken daha evvel hayat standardını, fi
yat standardını tesbit edecek tedbirleri ele al
mayı gözden uzak tutmamalıdır. 

Şayanı teşekkürdür ki, arkadaşlar, Hükü
met yalnız memur maaşını değil, memur dâvası
nı da esaslı şekilde ele almıştır. Bu memur dâ
vası benim teşriî hayatımın ilk gününden be
ri üzerinde hassasiyetle durduğum bir mevzu 
olmuştur. Bakmayın, şimdiye kadar karşınıza 
yalnız üç sözlü soru ile çıktım, dördüncüsü de 
yoldadır; ben ancak sarpa sardığım zaman söz
lü soruya müracaat ederim. Ben memur dâva
sında, memurun terfihi dâvasında bundan bir 
ay evvel Maliye Vekilimizle konuştum. Ne dü
şünüyorsunuz, dedim, tıpkı sözlü soruda oldu
ğu gibi. Çok meşgul bir günü idi. Hattâ Genel
kurmay Başkanı ve Millî Savunma Vekili gel
mişler kendisini bekliyorlardı. Buna rağmen 
beni kabul etti, benimle tam kırk dakika meş
gul oldu, yaptığı tetkikatı, neşrettiği broşürle
ri açıkladı. Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'
nın memur sistemini tetkik etmiş, birer birer an
lattı. Ve müsterih olarak yanından çıktım. Ne 
yapayım sözlü soruyu. Bu kanunu hepimiz bila
istisna memnuniyetle kabul edeceğiz. Hattâ me
murun ıstırabı içimize okadar sinmiş ki, ben 
eminim, böyle bir günde her mebus evinden bi
raz daha erken çıkarak Meclise gelmişlerdir. 
Memur kardeşlerimizi sevindirecek, olan kanu
nu çıkaracağız diye hepimizin etekleri zil çalı
yordu. Bu kanunun bir an evvel çıkarılıp me
mur meselesinin de esaslı şekilde ele alınacağı
nı görmekle kürsüden bahtiyar iniyor, bu me-
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sut ânın tyir an evvel tecelli etmesini can ve gö
nülden temenni ediyorum. 

REMZÎ BÎRAND (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, kanunun tümü üzerinde arkadaşları
mın izahlarını dikkatle dinledim. Şu veya bu 
şekilde söylenen sözlerin hepsi muhteremdir, 
hepsine hürmet ederim; fakat kanunun şu veya 
bu şekilde zedelenmesine matuf bâzı kelime
lerden üzüntü duyduğumu arzederim. Hakika
ten Hükümeti ve Maliye Bakanını bu getirdiği 
tasarıdan dolayı içimden gelerek tebrik ede
rim. Bütçe Komisyonunun âzası olduğum halde, 
o gün bir vazifem dolayısiyle söyliyeceklerimi 
söylemek imkânını bulamadım, kıymetli komis
yon arkadaşlarım beni mazur görsünler, ufak 
bir eksiklik kalmıştır, onu arzedeceğim. Komis
yon arkadaşlarımın buna iştirak edeceğini ve 
Maliye Bakanı arkadaşımın büyük bir anlayış 
göstererek bu fikrime katılacağını kuvvetle 
ümidetmekteyim. Malatya Mebusu Hikmet Be
yin temennisi esasen bütçe dolayısiyle Bütçe 
Komisyonunda yapılmış olan temenninin ken
disidir. İnşallah gelecek senenin bütees'ni de 
bu kıymetli Maliye Vekili arkadaşımız Meclise 
sunmak bahtiyarlığına nail olacaktır. Elbette bu 
temenniye hep beraber katılırız. Yalnız sadece 
bunun içinde (E) cetvelinde çalışan ücretlile
rin unutulması bir ha+a olacaktır. Bu kanunun 
tatbik edileceği umumi maaşların tut arı 50 mil
yon liradır. E cetvelinde çalışanların miktarı 
6260 adeddir ve bunun aylık itibariyle tutarı 

600 bin liradır. 

Elli milyon liralık bir fedakârlık imkânını 
bulabilen Mal ive Vekilimizin bu 600 bin lirayı 
da halledeceği şüpheden azadedir ve bu müm
kündür. 

Ancak E cetvelinin tevekkül şekli bakımın
dan bunlar muvakkattir; iki aylık, üç aylık, on 
aylık hizmetlerdir. Bendeniz de 20 sene Hükü
met memurluğu etmiş bir arkadaşınız olarak şu
nu söyliyeyim; bu 10 aylık, 8 aylık diye dü
şündüğümüz muvakkat memurlar içinde 10 se
ne, 14 sene hizmet etmiş olanları biliyorum. Bi
naenaleyh bunlar da muvakkathktan çıkmış, 
daimî hale girmiştir. Kaldı ki, muvakkat du
rumu kabul etse'k ve bugünkü vaziyet ve umumi 
konjonktür içinde muvakkat dahi olsa bunlara 
da imkân vermek zaruridir. 

Sözü fazla uzatmıyacağım, komisyondaki ar
kadaşlar da katılırsa bu iş. olacaktır. Hüküme-

.1953 O : 1 
tin de başka türlü düşünmiyeceği kanaatinde
yim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Kâmil Gündeş, buyurun. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Kıymetli ar

kadaşlarım, fedakâr ve vefakâr memur arka
daşların, bugünkü iktisadi gelişme karşısındaki 
ihtiyaçlarına, kısmen dahi olsa, cevap verecek 
bu kanun teklifini hazırlıyan ve Yüksek Mec
lise sunan Hükümete ve Maliye Vekiline teşek
kürü bir borç bilirim. Gönül isterdi ki, bu gü
zel teklif, efradını cami ağyarını mâni olsun. 
Remzi Birand arkadaşımın üzerinde hassasiyet
le durduğu (E) cetvelindeki memur arkadaşla
rınım da evvel emirde istisna edilmemesi lâ
zımdı. Kendisini bütün gönlümle desteklerim. O 
takrir reyinize konduğu zaman bilhassa kabulü
nü rica ederim. Diğer taraftan bu kanunun 
şümulüne girmiyen iki husus üzerinde ehemmi
yetle duracağım: 

1. Emekli, dul ve yetimler bu kanunun şü
mulü içinde değildir. 

2. İşçiler bu kanunun şümulü dâhilinde de
ğildir. 

Eğer biz işçileri emekli, dul ve yetimleri de 
bu kanunun şümulü içinde mütalâa edecek olur
sak: bu kanun tam teşekküre değer bir kanun 
tasarısı olacaktır ki, bunu da Yüksek Meclisi
nizin bu hale getireceğine ben inanıyorum ve 
sizlerin de inanacağına emin olarak yetmişi mü
tecaviz imzalı bir takrirle huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Birinci maddenin tadiline dair 
olan bu takririmiz Yüksek Heyetinizce kabul 
edildiği takdirde (E) cetveline girip de istisna 
edilen emekli, dul ve yetimler ve bütün işçiler 
1953 senesinde bir maaş nispetinde, 1954 sene
sinde de iki maaş nispetinde ikramiye yahut 
tahsisat alacaklardır. 

Kıymetli arkadaşlarını, bu kanunun ikinci 
maddesine de gönlüm razı olmuyor. O da, ikra
miye meselesidir. Bunu hangi yönden ele alır
sak alalım, fayda yerine kısmen zarar vere
cektir. Binaenaleyh ufak dahi olsa, zarar ver
mesi muhtemel olan bir kanun maddesinin Yük
sek Meclisinizden çıkacağını sanmıyorum. In-
şaallah bu madde kanundan çıkarılacak, bizim 
takrirlerimiz kabul edilmek suretiyle yüksek 
reylerinizle bu tasarı kanuniyet kesbedecek 
olursa hepionü minnettar edeceksiniz, 
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İlâve olarak arzedeyim ki, ben ve arkadaş

larım bu maddeyi hazırlarken mebusları hariç 
bıraktık. Beiıki kelimelerin şu veya bu şeklin
den mebuslar da istifade eder korkusiyie birin
ci maddeyi, kanun tekniğine ne dereceye kadar 
uygundur bilmiyorum, «Mebuslar hariç» keli
melerini birinci maddeye ilâve suretiyle kale
me aldık, işçi, emekli, dul ve yetimlerin bu
günkü çıkacak kanunun şümulünde mütalâa 
edilmesi lâzımdır. 

Hükümet mümessilleri, mütekait dul ve ye
timler için yeni bir teklifin komisyonda oldu
ğunu ifade buyurdular. İşçiler için de Çalış
ma Bakanı, Hükümetçe yakında, işçilere ikra
miye verilmesi hakkında bir kanun getirilece
ğini ifade ettiler. Bu kanun hususi bir kanun 
olduğuna göre üç kanunu birden mütalâa et
mektense, maddeyi teklif ettiğimiz şekilde ka
bul edersek hem emekli, dul ve yetimleri, hem 
işçileri ve hem de (E) cetveline dâhil vatandaş
ları memnun etmiş oluruz. Hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. 

REtS — Tevfik İleri. (Vaz geçti, sesleri) 
Ekrem Alican. (Vazgeçti sesleri) 
Şimdi kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Mevzu üzerinde lüzumu kadar konuşulmuş

tur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif eyle
riz. 

Amasya Amasya 
Kemal Eren Hâmit Koray 

REİS — Daha söz alan arkadaşlar mevcut
tur. Fakat takriri okumaya ve reye koymaya 
mecburuz. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arzedi-
yorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSöz Maliye Vekilinindir. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —, Muhterem arkadaşlar, Hikmet 
Fırat, Kâzım Arar, Ali Fahri İşeri ve Ahmet 
Başıbüyük arkadaşl anımız mevzuu, söylenmesi 
asla lüzumlu ve zaruri olm.iy.an mecralara gö
türdüler. Söylenilenlere bakınız. Meselâ işte 
Hikmet Fırat : «Bu tahsisat boğazı kuruyan bir 
insanın «bir yudum su içmesi kadar kıymetsiz 
bir yardımdır» diyor. Kâzım Arar : «Bâzı ze
vat ve hempaları». Ahmet Başıbüyük : «Dev-
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letin itibarını yapan ve aynı zamanda yıkabile
cek olan memurlar». Ali Fahri İşeri ise keza... 

Şimdi, kabul buyurunuz ki bu mevzu konuş
maya çok müsait ve söze gelen bir mevzudur. 
Bâzı mevzular vardır üzerinde konuşmalk güç
tür, bu mevzu öyle mevzulardan değildir, ak
sine olarak büyük bir semahat duygusu içeri
sinde konuşulmaya çok müsait mevzulardandır. 
Ama bunun bir zor tarafı vardır : Bu konuşu
lan mevzu bâzı mânevi haklara ve mânevi men
faatlere değil paraya ait bir mevzudur. Bir 
tahsisat, para mevzuubahis oldu mu elbette ki 
karşılığını da düşünmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlarıımız harem mevzuuna temas et
tiler. Bu meseleyi kısaca arzedeyim : 

Arkadaşlar, eski iktidardan idareyi devral
dığımız zaman Barem mevzuu da perişanlık için
de idi: Beş barem kanunu onun ek ve tadilleri; 
çeşitli teşkilât kanunları onların ek ve tadilleri; 
çeşitli zam kanunları... Hulâsa yekûnu 130 a 
varan kanunlar... İşte bütün bunlar bu mevzuu 
karma karışık hale getirmişti. Adı (Teadül) ka
nunları olmakla beraber, tam bir teadülsüzlüğün 
içine düşülmüştü. Bu mevzuu Hükümetiniz, esa
sından halletmek için, ele aldı ve tetkikata gi
rişti. Ancak burada karşımıza tahsisat meselesi 
çıkıyordu. Sadece bir kanun yaparak, eski de
receleri aynen muhafaza ve kabul etmek sure
tiyle ve sağını solunu biraz düzelterek, mesele
yi halletmeye imkân yoktu. Onun için esaslı 
bir tetkika giriştik, yabancı memleketlerdeki 
bu hususa ait mevzuatı getirttik, tercüme ettir
dik, bir rapor hazırladık, alâkalı bakanlıklara, 
dairelere gönderdik, mütalâalarını sorduk ve 
ancak bundan sonra barem kanununun hazırlı
ğına giriştik. Bu kanun halen ikmal edilmek 
üzeredir, üç beş aylık bir mesaiye ihtiyaç var
dır. Fakat vaktin çok daralmış olması ve böyle 
bir kanunun komisyonlarda ve Mecliste esaslı 
bir şekilde tetkikten geçirilerek çıkması için 
lâzımgelen zamanın belki de kalmamış bulun
ması, bizi onun yerini muvakkaten alacak böyl'd 
bir kanunu getirmeye zorladığı için bu tasarıyı 
getirmiş bulunduk. Binaenaleyh Hikmet Fırat 
arkadaşımızın ifade ettiği tarzda, «Bu kanunun 
ömrünü mümkün olduğu kadar kısa tutalım, bir 
sene müddetle takyit edelim ve bu suretle Hü
kümet barem kanununu getirmeye mecbur ol
sun» gibi düşünce ve mütalâaları yerinde de
ğildir. Hükümet barem kanunu üzerinde çalış-
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maktadır ve üç beş ay sonra bu kanun tasarısı 
hazırlanmış olacaktır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, gerekçede de izah 
edildiği veçhile, iktidarımızın ve Hükümetinizin 
takibettiği politika sayesinde, yaratmış olduğu 
büyük iktisadi hareket, serbest iş sahasında ye
tişen insanlara olan ihtiyacı artırmıştır. Dev
let kadrolarında yetişmiş olan memurlar serbest 
sahadan cazip teklifler almaktadırlar; aynı za
manda serbest iş ve istihsal hayatında vukua 
gelen bu büyük hareket ve gelişme sayesinde 
serbest sahada çalışan vatandaşların gelirlerini 
çok artırmış, konjonktürü takip etmeleri müm
kün olmuştur. Konjonktürü takip edemiyen me
mur ve müstahdemlerin vaziyetlerini ise umumi 
konjonktür seviyesine göre ıslah etmek lâzım-
gelmiştir. Bu kanunu getirmemizin diğer sebe
bi de bu oldu. Bu mevzua, hayat pahalılığı 
vardır, yoktur diye, dolayısiyle, temaslar oldu. 
Server Somuncuoğlu arkadaşımıza teşekkür 
ederim. Kendisi muhalefet ileri gelenlerinin, ha-
kikattan uzak olarak ve demagojik bir eda ile 
söyliy e geldikleri bir mevzuda hakikati teslim 
etmektedir. Server Somuncuoğlu arkadaşımız 
vatandaşların gelir seviyesinin yükseldiğini ka
bul ediyor. Server Somuncuoğlu geliri artmış 
olan vatandaşların ,her cins eşyanın alıcısı ola
rak pazara girdiklerini kabul ve teslim ediyor. 
Fiyatlarda bir yükselme varsa, bunun arz ve 
talep kaidesi gereğince, artan talepten mütevel
lit olduğunu izah ediyor. Bunlar birer iktisadi 
hakikattir diyor. Biz bu mevzuları muhalefetin 
ağzından daima hayat pahalılığı şeklinde duy
duk. Dışardaki iktisadi hayatın canlanmasını, 
harekete gelmesini vatandaş gelirlerinin artmış 
olmasını, neticede vatandaşın eline para geçmiş 
olmasını ve bu suretle vatandaşın piyasaya dâ
hil olmasını, neticede talebin artmasını kabul 
etmesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. 
Çünkü, şimdiye kadar muhalefetin ağzından bu 
izah daima yanlış, ters ve hakikatin bir inkârı 
şeklinde olagelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sinan Tekelioğlu 
arkadaşım, Maliye Vekili buna razı olsun, Ma
liye Vekili bunu ka'Lııl etsin tarzında bâzı te
mennilerde bulundu. 

Maliye Vekilinin gönlü birçok şeylere razı
dır ve kabul eder. Ama Maliye Vekilinin de 
razı olduğu şeyleri rakamlara kabul ettirmesi 
lâzımdır. Muhterem arkadaşımın verilsin, Mali-
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ye Vekili razı olsun şeklinde ifade ettiği nok
taları şöyle bir hesapladım; altmış milyon lira
nın içindedir. 

Belki bâzı arkadaşlarımın henüz malûmatı 
yok zannediyorum, konuşmalarından bunu öğ
renmiş bulunuyorum. Emekliler ne olacaktır di
yorlar. Arkadaşlar; emeklilerin aylıklarına 
% 35 ten ı% 10 a kadar kademeli olmak üze
re, çok mağdur durumda olan eski emeklilere 
daha fazla, yenilere daha az olmak üzere ve 
daimî mahiyette zam icra eden bir kanun tasa
rısı Meclisin komisyonlrmdadır. Her halde önü
müzdeki toplantılarda huzurunuza gelmiş ola
cağını tahmin ederim. 

İşçilere gelince: işçiler hakkındaki kanun 
tasarısı ise bugün veya yarın komisyonlarda 
görüşülmeye başlanacaktır. Binaenaleyh top-
yekûn tasarıları şu elimizdekinin içinde hallet
meye imkân ve esasen lüzum da yoktur. Bunlar 
ayrı ayrı kanun tasarıları halinde Meclise ge
lecek ve en sonuncusu da yarın sabah gelmiş 
olacaktır. 

Yine arkadaşımız bu ikramiyelerin emekli
lere de teşmilini ileri sürüyorlar, öyle zanne
diyorum ki, bâzı arkadaşlar da bu yolda takrir 
vermişlerdir. Yıl başında vereceğimiz bir aylık 
ve 1954 malî yılı içinde verilmesi tasarıda yer 
alan iki tahsisat ve iki ikramiyeyi yekûn ettiği
miz zaman görürüz ki, emeklilere yapılmakta 
olan âzami % 35 zam daha fazla tutmaktadır. 
Yani emeklilerin aylıklarına daimî olarak yapıl
makta olan zam, ikramiye ve tahsisatların fev-
kında bulunmaktadır. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Bunun rakkamla 
ispatı lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Binaenaleyh bu ikramiyenin teş
miline ve emeklilere kadar gen işi el ilmesine imkân 
ve lüzum yotkur. Kaldı ki, ben şunu yüksek huzu
runuzda gayet samimî olarak ifade edeyim, Hü
kümet bu kanun tasarılarını getirmekle çok bü
yük bir fedakârlığa katlanmış ve bu fedakâr
lığı da âzami derecede yapabilmek için elindeki 
bütün imkânları son haddine kadar hesabetmiş-
tir. Bunu takrirlerle genişletmek işi gayet müş
kül noktalara götürebilir. Ben takrir veren 
muhterem arkadaşlarımdan mevzuun paraya 
taallûk ettiğini, bu parayı verebilmek için kar
şılığını aramamız lâzımgeldiğini göz Önünde tut
malarını çok rica ederim. 
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Konuşan bir kısım arkadaşlarımız ikramiye

ye temas ettiler. Arkadaşlar; zaman zaman bu 
kürsüden, çalışan memurla çalışmıyan memu
run müsavi tutulmasından şikâyet eden konuş
malar dinlemişizdir. 

Mesuliyet mevkiinde bulunan arkadaşları
mız da bir kısım memurların kendi uhdelerine 
düşen vazifeyi tam ve kâmil olarak yaptıklarına 
ve bir kısmının da yapmadıklarına şahit olmakta 
ve bunun eza ve sıkıntısını çekmektedirler. 

Bir kısım memurların mütemadiyen rapor 
göndermek suretiyle tâyin edildikleri vazifeye 
gitmediklerini, vakit geçirdiklerini görmekte 
ve şikâyetçi olmaktayız. Tâyin olundukları va
zifeye gitmiyen bu memurlarıı niçin vekâlet em
rine almıyorsunuz denebilir. Fakat tam teşki
lâtlı hastaneler raporlarına dayanan bu memur
ları vekâlet «emrine aldığınız zaman Devlet Şû
rasına gidiyorlar ve maalesef Devlet Şûrası da 
vekâlet emri kararını bozmaktadır. Bu tarzda 
dokuz ay vazifesine gitmiyerek ayrı ayrı hasta
nelerden raporlar gönderen ve gezen memurlar 
vardır. 

Çalışan, tâyin edildiği vazifeye giden, o 
vazifeyi halkkiyle gören bir memurla; vazifeden 
kaçan bir memuru müsavi tutmaya halkkıımrz 
yoktur .arkadaşlar. Bunlar arasında idareye 
bir takdir hakkı . tanımak, çalışanı çalışmıyan-
dan tefrik etmek doğru olur. Buna itiraz eden 
bâzı arkadaşlar diyor 'ki; bu 'takdir hakkı aca
ba doğru olarak: 'kullanılacak mıdır? Arka
daşlar; tâyin de bir takdirdir. Burada idare
nin takdiri, bir memuru şuraya veya buraya 
tâyin etmek şeklinde tecelli etmektedir. Terfi 
de bir takdirdir, tecziye de bir takdirdir. Bi
naenaleyh idareye takdir hakkı bu tasarıya gi-
ıren ikramiye ile tanınmıyor. Bugün esasen 
idarenin takdirî hakları ve muameleleri vardır. 
Olsa olsa, bunlara bir yenisi ilâve olunuyor de
mektir. Kaldı ki, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri bugün ikramiye, prim, temettü hissesi, fev
kalâde ikramiye verirler. Bu sistem Devlet teş-
ikilâtımıza ilk defa girmemektedir. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bu sistemden şikâyetçi de
ğillerdir. Onun için idareye bir bakımdan çalı̂  
şan memurla, çalışmıyan memur arasında bir 
talkdir hakkı tanımak, çalışanı çalışmıyandan 
ve az çalışanı çok çalışandan tefrik etmek doğ-
Tvt yol olur. 
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I Şunu da arzedeyim; bâzı arkadaşlarımız ta-

mamiyle takdire dayanan bu iki ikramiyeyi kal
dıralım, yerine birer aylık verelim, dediler. Bu 
hal, hazırlanmalkta olduğunu söylediğimiz Ba
rem Kanununu bağlıyacak bir hükümdür. Biz, 
onun için iki ikramiyenin üzerinde çok durup 
düşündük ve idarenin, çalışanla az çalışan me
mur arasında takdir hakkını kullanarak çok 
çalışanı daha çok taltif etmesi, az çalışanı da^ 
ha az mükâfatlandırması imkânını kendisine 
vermeyi lüzumlu ve zaruri gördük. 

Hulâsa olarak şu noktayı arzedeceğim : Bâ
zı muhterem arkadaşlarım »bunun iyi kullanıla-
ımıyacağı şeklinde bir tereddüt noktasından 
hareket ettiler. Devlet idaresinde umumi mu
vazene ve mülhak bütçeli dairelerde bu şekil-
de geniş mânada kullanılmış bir ikramiye şekli 
'şimdiye kadar yoktur; bu, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde tatbik olunmaktadır. Bir kısım 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetleri 
hakkında zaman zaman Yüksek Heyetiniz ve 
muhterem arkadaşlarım tarafından izhar olu
nan takdir duygularınım şahidi bulunmaktayım. 
Bu çalışmalar ve ıbu başarılanın âmilleri iarasın-
da bu ikramiyenin de rolü olduğunu kabul et
mek lâzımdır. 

Ben, son olarak, takrir veren muhterem ar
kadaşlarımdan ve Yüksek Heyetinizden tekrar 
rica ile şu noktanın göz önüne alınmasını temen
ni edeceğim: Hükümet bütün imkânlarını ve bu 
işe hasredebileceği âzami takatini tesbit etmiş 
ve 150 milyon lira memurlar için, 25 milyon li
ra da emekli, dul ve yetimler için ayırmayı ka
bul etmiş bulunmaktadır. Ayrıca yarın Meclise 
gelecek olan ve işçilere ikramiye verilmesi hak
kındaki kanunda mevcuttur. Gönlümüz daha 
fazlasının verilmesini arzu etse bile bunun im
kânını göz önünde bulundurmanızı da Yüksek 
Heyetinizden bilhassa rica ederim. Çünkü bu 
işin nihayet bir paraya bağlı olduğuna ve bu da 
ancak bâzı imkânlara mütevakkıf bulunduğuna 
göre, bunları da göz önünde tutmaya mecburuz. 
Bu itibarla gönlümüz şunu da ister, şunu da ve
relim şeklinde düşünmek doğru olmıyacaktır 
kanaatindeyim. 

REİS — Müsaade ederseniz, üç arkadaşın 
suali var. 

Buyurun Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen-

I dim; tasarının ikinci maddesinde, ikramiyelerin; 
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iki naaş nispetinde verileceği yazılıdır. Son fık
rasında ise bu miktarın, maaş faslmdaki tutarın 
yüzde sekizini geçemiyeceği kaydediliyor. 

RE IS — Ahmet Bey, müsaade buyurun, sual
leriniz tasarının tümü üzerinde olmuyor. Bunu, 
maddesi geldiği zaman irat buyurun.. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Gerek 
Meclisin tenviri ve gerek hakikatin anlaşılması 
bakımından suallerimi Maliye Vekili Beyefendi 
cevaplarlarsa icabında belki fikrimizden vaz da 
geçebiliriz. 

Şimdi, yüzde sekiz nispeti bir senenin ancak 
birer aylığına tekabül etmektedir. Halbuki yuka-
rıki fıkralarda iki aylık verileceği yazılıdır. 
Bütün memurların ikramiyeye lâyık oldukları 
kabul edilirse üst tarafını ne suretle tesviye ede
ceklerdir?. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN POLATKAN 
(Ekişehir) — Efendim, arkadaşımız birinci mad
denin birinci fıkrası ile ikinci maddenin son fık
rasına dikkat buyurmamışlardır. Birinci mad
denin birinci fıkrasının son kelimeleri : «Birer 
aylık tutarında iki defa tahsisat verilir» âmir 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

İkinci maddenin son fıkrası ise «bir yılda iki 
mislini geçmemek üzere ikramiye verilebilir» di
yor. Binaenaleyh çok çalışan bir memura, idaresi 
elbette ki birer maaştan iki maaş ikramiye vere
bilecektir. Daha az çalışıyor, fakat ikramiyeye de 
müstahak görüyorsa ona da % 75 nispetinde ve
rebilecektir. Daha az çalışıyorsa ona da % 50 
nispetinde verebilecektir. Tıpkı İktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki mmurlara tatbik edilen tevzi 
usulü gibi. 

REİS — Fahri Belen, sualinizi tevcih buyu
runuz. 

FAHRİ BELEN (Bolu) — Emekli, dul ve 
yetimlerin maaşlarına zammı derpiş eden kanun 
lâyihasının Bütçe Komisyonuna geldiğine işaret 
buyurdunuz. Bu kanunu gördüm, verilen 25 mil
yon lira hakikaten büyük bir fedakârlıktır, bunu 
tasdik ederim. Fakat bunun tarzı tevzii, kanu
nun yapılışı tamamiyle... («Bu kanunla ilgisi 
yok» sesleri, «o kanun geldiği zaman konuşursu
nuz» sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Emekli dul ve yetimlere ait ka
nun gelecektir, bunların hepsi o kanunda konu
şulabilir. 
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FAHRİ BELEN (Bolu) — Peki bunları o 

kanun geldiği zaman konuşuruz. Ama böyle bir 
kanun gelecektir, bunların hepisine cevap vere
cektir, şeklinde bir konuşma olmuştur, ben bu se
beple arzediyorum. 

Şimdi arzedeyim öyleyse. Bir kere kısaca bu 
kanun kâfi değildir. 

İkincisi, 1953 senesinde verilecek para me
murların âcil ihtiyaçlarını tehvin içindir. Yetim 
ve dulların âcil ihtiyaçları niçin düşünül müyor . 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, arkada
şımız yeni bir hazine bulmuş gibi konuşuyorlar. 
Hükümet sadece bu sahada değil, böyle bir ha
zine bulsa, 3 senedir yapılan muazzam kalkın
ma dâvasını daha yüzde yüz hızlandırmak ister. 
Elbette ki bütün bunların hepsi imkânlara bağ
lıdır. Arkadaşımızın temas ettikleri kanun ta
sarısı Meclise gelmiştir. Belki Maliye Komis
yonundadır, oradan çıkıp Bütçeye gidecektir. 
cuma günü belki huzurunuza gelecektir, o za
man konuşulabilirler. 

Şunu da ilâve edeyim : Bir arkadaşım şöy
le bir mütalâa ileri sürmüşlerdi : « Büyük me
murlara az miktarda, küçük memurlara da
ha çok miktarda bir zam yapalım » demişlerdi. 

Hakikaten böyle bir fikir ilk anda mülayim 
gelebilir. Ama rakamları tetkik ettiğimiz za
man böyle bir mütalâanın doğru olmadığını gö
rürüz. Umumi ve mülhak bütçeden bir ayda 
maaş, ücret olarak verilen miktar yuvarlak ra
kam olarak 50 küsur milyon liradır. Bu ye
kûndan birinci, ikinci ve üçüncü derecede olan
lara, yani 100 - 150 lira asli maaş alanlara isa
bet eden aylık miktarı 1 368 000 liradır. Dör
düncü dereceden yedinci dereceye kadar olan 
kısım yani 70, 80, 90 lira asli maaş alanlara isabet 
eden bir aylık tutarı 5 100 000 liradır. Seki
zinci ve ondan daha aşağı derecede memurların 
yani 15 lira asli maaştan 60 lira asli maaşa ka
dar olanların alacakları bir aylık maaşlar ye
kûnu ise 43 milyon 532 bin liradır. Üst kade
medeki memurların aldıklarını aşağı kademe^ 
deki memurlara tevzi edelim dendiğine göre, 
biz hesapladık, memur başına yedi lira fazla 
isabet etmektedir. 

Muhterem arkadaşların hatırlarına gelen 
bütün sualleri Hükümetiniz rakamlara vurmak 
suretiyle hesapladı, tesbit etti ve en uygun 
şekli bu tasarıda olduğu gibi mütalâa e t t i 
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Yüksek Heyetinizin de aynı şekilde mütalâa I 
edeceğinden emindir. 

REÎS — Fahri Köşkeroğlu'nun sualleri var
dır, lütfen. 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — İşçi
ler muhtelif gruplar halindedir. Gelecek kanun 
lâyihası şâmil olarak bütün işçileri içine alıyor-
mu? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız mevzu, 
bu husustaki kanun tasarısı geMiği zaman tet
kik edilecek ve üzerinde durulacak bir mevzu
dur. Bu noktayı o kanun tasarısının müza
keresi sırasında arzederim. 

REÎS — Biraz önce kifayet takrirleri kabul 
edilmişti, yalnız Hükümetten sonra bir milletve
kili arkadaşımıza söz vermek mecburiyeti var
dır, sıra itibariyle, söz Mehmet özdemir'indir. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Efen
dim, benim mâruzâtım ikramiye kanununda isçi
lerin bulunmamış olmasından, onlar hakkında 
konuşma şeklinde olacaktı. İsçilere ait kanun 
tasarısının Meclise geleceğini Sayın Maliye Ve
kili arkadaşımız ifade ettiklerinden mâruzâtımı 
o zaman arzedeceğim. Şimdi söyliyecek bir sö
züm yoktur. 

REÎS — Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyomm. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îvedilikle görüşülmesi istenmektedir. Reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim: 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat ve 
İkramiye Verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve hususi büt
çeli idarelerle, belediyeler ve bunlara bağlı ku
rum ve teşekküllerden maaş ve ücret alan me
mur ve hizmetlilere (Ovdu mensubu dâhil) her 
yıl icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek ta
rihlerde maaş veya ücretlerinin birer aylık tu
tarında iki defa tahsisat verilir. 

Verilecek tahsisatın hesabında, memur ve 
hizmetlilerin yalnız asıl vazifeleri dolayısiyle 
maaş ve ücret tertiplerinden bilfiil almakta ol
dukları miktarlar esas tutulup, bunun dışında 
her ne sebep ve nam ile olursa olsun kendilerine | 
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ödenmekte bulunan munzam istihkaklar nazara 
alınmaz. 

REİS — İsmet Olgaç, (Vazgeçti sesleri), 
Kâmil Gündeş! 

REİS — Kâmil Gündeş. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 

Sayın Maliye Vekilini dikkatle dinledim. Takrir
lerimize karşı elini kürsüye vurarak, bu takrir
ler paraya dayanmaktadır, para hususunu arka
daşlarımın düşünmesi icabederdi, dediler. 

Bizler de bu takriri hazırlarken bu lvısusu 
düşünmemiş değiliz. Emekli, dul ve yetim! ,%re bu 
kanun dairesinde tahsisat., yahut ikramiye veril
sin derken, kanunun ikinci maddesinin de yerin
de olmadığına işaret ettik. Orada iki maaş ikra
miye vardır. Bunun tutarı bu kanunla emekli, 
dul ve yetimlere verilecek olursa, menba kendi
liğinden eldo edilmiş olacaktır, nitekim kendile
ri de bunun tutarının emekli, dul ve yetimlere 
verilebilecek ikramiye veya tahsisattan daha faz
la olduğunu ifade ediyorlar. 

İkincisi, işçileri ele aldı ve kanun gelmekte
dir, o kânunda mütalâa edeceğiz, dediler. 

Biz, o kanun para mevzuunu ele almıştır di
yoruz ve ilâve ediyoruz, diyoruz ki: bir kanun 
çıkıyor, bu hususi bir kanundur, binaenaleyh 
efradını cami olsun,, işçisi de, emeklisi de, dul 
vo yetimleri de nazarı itibara alınsın. îstediği-
mİ2 budur. Para kısmım düşünmemiş değiliz. 

•Saniyen emekli, dul vo yetimlere ait kanun geldi, 
komisyonda konuşuluyor. Onda eski ve yeni te
kaütler arasmlaki ahenksizlikleri düzeltirken 
ufak bir nispette de zam yapılmaktadır. Eğer 
biz memurlara bugünkü iktisadi gelişme karşısın
da bir ikramiye vermek mecburiyetinde isek 
evvelemirde emekli, dul ve yetimleri de bu yön
den düşünmek mecburiyetindeyiz. İşçiler için ise 
yine kanun gelecektir diye bu kanun şümulüne 
ithaf etmemeklik edemeyiz. Eğer biz derde deva 
olmak istiyorsak sabit ve dar gelirlilerin topuna 
birden elimizi uzatmamız lâzımdır. Burada malî 
bir sıkıntı olmadığına kaniim. İkinci maddenin 
kabulüne ben şahsan taraftar değilim ve arka
daşlarım da taraftar değil. İkramiyenin aleyhin-
deyiz. Artık Vekil Bey bizi burada konuşmaya 
mecbur etmesin. İkramiyenin tevzii zordur. Bu
nu kabul etsinler. İsteriz, çalışan memur arka
daşlara ikramiye verilsin. Ama bunun kıstasını 
tâyin çok zordur. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Onun 

yeri başkadır. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Devamla) — Biz de âmir-

lik ve memurluk yapmış insanlarız. Hakikaten 
takdir zordur. Bu bakımdan ikinci maddenin 
aleyhinde konuşurken,, birinci madde ile verile
cek dul, yetim ve emeklilere ikinci maddede ay
rılan tahsisatı verelim diyoruz. Zaten işçilere ait 
mevzu ele alınmıştır. Şu hale göre tahsisat da 
vardır. Onu da bu kanunla düşünelim, bu yön
den takririmizin kabulünü rica ederiz. 

RElS — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSVEKlLÎ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
Biraz evvel Maliye Vekili variyeti izah etti. 
Mevzular ayrı ayrıdır. Görüyorsunuz ki, Yük
sek Heyetinize takdim edilen bu tasarı, münha
sıran maaş ve ücret alan memur ve müstahdem
lerle, ordu mensuplarını istihdaf ediyor. Bunlar 
hakkında barem kanunları çıkıncıya kadar bu 
kanun tasarısı muvakkat bir tedbir mahiyetin
dedir. Halbuki Yüksek Meclise tevdi edilmiş 
olan mütekaitler, dul ve yetimler hakkındaki 
kanun lâyihası muvakkat mahiyette değildir ve 
bu vatandaşların, eski ve yeni kanunlara göre, 
hak sahipleri oldukları nazarı dikkate alınarak, 
kendilerine dereceli, fakat devamlı mahiyet ta
şıyan bâzı zamlar teklif etmektedir. Bu itibarla 
ait oldukları kanunlara ek mahiyette veya o ka
nunların nispetlere ait hükümlerini tadil mahi
yetinde bulunmaktadır. Arkadaşkımızm tekli
fini bendeniz gördüm, Devlet bütçesinden ve 
sair bütçelerden maaş, ücret ve tahsisat alanlara 
yalnız senede fazladan bir maaş verilmesi mak
sadını taşımaktadır. Halbuki Hükümet tekli
finde zannediyorum Yüksek Meclisin temayülü 
de budur, mütekaitlere bir defaya mahsus ol
mak üzere maaş tediyesi değil, onların maaş
larına devamlı mahiyette ve yüzde nispetinde 
bir zam yapılması derpiş edilmektedir. Şimdi 
bu kanunla onları karıştırmak bendenizce doğru 
değildir. Esasen Bütçe Komisyonundadır lâyi
ha, bugün yarın Yüksek Heyetinize tevdi edi
lecektir. Onu kendi sahasında mütalâa etmek 
ve kanaat ve mütalâalarınızı ve reylerinizi kendi 
sahasında tecelli ettirmek daha isabetli olur 
kanaatindeyim. 

İşçiler hakkında da mevzu budur. Aylık 
alırlar, ücret alırlar, bazen parça bazen saat 
hesabiyle para alırlar. Kendi kanunlarında ta-
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dilât yapmak suretiyle bâzı hükümler sevke-
dilmiş bulunuyor, yahut bulunmak üzeredir. 
Bütün bunları elimizdeki lâyihada etrafiyle içe
risine alacak bir mahiyette mütalâa etmek, hem 
bu kanunun gecikmesini intaç edecektir, hem de 
o kanunların buraya sıkıştırılmasını zaruri kıla
caktır. Bütün bu takrirler encümene gelecek
tir. Encümende tetkik edilecektir. Esasen bu 
takrirler geleceğine o tasarılar encümendedir. 
Onları tetkik edip yakında takdim edeceğiz. Bi
naenaleyh takrirlerin değil, maddenin olduğu 
gibi kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Muhlis Tümay'm bir suali vardır. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Kanunun bi

rinci maddesinde (umumi, mülhak ve hususi 
bütçeli idarelerle belediyeler ve bunlara bağlı 
kurum ve teşekküllerden maaş ve ücret alan me
murların bu kanundan istifade edecekleri) yazı
lıdır. Memur tâbiri umumi mânasında alınma
sına rağmen, ayrı bir bareme tâbi ordu mensu-
bini kanunda tasrih edilmiştir. Hâkimler de hu
susi bir kanuna tâbidir. Bu maddenin şümulü 
içine hâkimler giriyor mu girmiyor mu? Bunu 
rica ediyorum. 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Efendim; 
müsaadenizle arkadaşımızın sualine cevap vere
yim. Hâkimler dâhildir. Bunların, diğer me
murlar gibi, yalnız maaşları nazarı itibara alın
mıştır, hâkim tazminatı dâhil değildir. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, bu para iyi bir şey değildir. Sayın 
Maliye Vekilimiz de parası çoğaldıkça sinirleni
yor. Temenni ederim ki, parası daha çoğalsın; 
daha fazla sinirlensin. Her sinirlenişi her hal
de cemiyetin faydasınadır. Ben bütün konuş
mamda kendisini elimden geldiği kadar, gücü
mün yettiği kadar, içimden doğan hislerle 
takdir ettim ve gücümün yettiği kadar ölçülü 
konuşmama rağmen, sinirli olarak iki noktada 
bana ilişti. 

REİS — Hikmet Bey, birinci madde hak
kında konuşun. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Madde üze-
rindeyim. Bu kanunun gelmesi ile elbette se
vindim. Mesele bitmiştir. 1953 yılında yapıla
cak yardımın kanununu bir an evvel çıkarmak 
elbette yerinde olur, fakat ben bunu az buldum. 
Ama vakit dardır, fazlasına da imkân yoktur, 
onun için hiçbir teklifte bulunmadım. Birinci 
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madde Üe ilgili husus, îdarei Umumiye, Mülhak ı 
Bütçeler ve mahallî idarelerin tahsisatını da 
kapsıyor. Mahallî idarelerin kendisine has oto
nomisini de incitiyor. Hiçbir belediye reisinden, 
hiçbir hususi idare âmirinden kendi bütçe du
rumları soruldu mu? Onların hal ve vaziyetle
ri Ölçüldü mü? Geçmişte de yapılmıştı. Şu ve 
bu kanunlarla, şu ve bu şekildeki tekliflerle be
lediyelerin gelirleri kesilmiş, buna mukabil âm
me hizmetleri, medeniyetin inkişafı nispetinde 
artmış ve artmakta da devam ediyor. Eğer be
lediyelerin, mahallî idarelerin gelirlerini, kendi 
rızalarına bakmadan, bu gibi yerlere sarfa ic
bar edersek, elbette ki, bu müeesseselerin me
deni âlemde eksik olmaması icabeden âmme 
hizmetleri de geri kalacaktır ve bunları kısın
tı suretiyle ödiyee^klerdir. Birinci madde, ma
hallî idarelerin de memur ve ücretlerine iki ay
lık tahsisat vermesini âmir bulunmaktadır. Bu 

• âmir hüküm karşısında bunun nereden temin 

edileceği düşünülmemiştir. Evet, alttaki her 
hangi bir maddede, bunun tasarrufattan temi
ni için Maliye Vekili bu kanunla kendisine ve
rilen salâhiyeti devir suretiyle, atıf yapıyor. 
Ama olmıyan bir şeye nasıl atıf yapacağız? 
Bütün mahallî idarelerin birçoğu son paraları
na yaklaşmış bir şekilde sarfiyat yapmış bu
lunmaktadırlar. Birinci konuşmamda da arz-
ettiğim gibi, bu tasarıya kıyamadığım için ne | 
bir teklif yapıyorum ve ne de bir takrir veri-
yoıum. Maksadım, umumi konuşmamda da orz-
ettiğim gibi; yeni Barem Kanununun tedvinin
de hassaten nazarı itibara alınması içia arzedi-
yorum. Böyle bir vazife , böyle bir mecburiyet 
mahallî idarelere tahmil edildiğine göre, bu
nun karşılığı, santimine kadar ölçülerek, Gelir 
Vergilerinden belediye payı olarak ayrılan yüz
de beşlerden düşünülmelidir. Bunun telâfisini 
Maliye Vekilinden hassaten rica ediyorum. Bir-
gün gelecek, o tasarıyı müzakere edecek olan 
arkadaşlara emanetim olsun, mahallî idareler 
gelirlerini, son santimine kadar âmme hizmetle
rine kadar sarfetmişlerdir, temennim, tamamen 
Maliye Vekiline aittir. Barem Kanununda, Ba
rem Kanununun tedvininde bu hususu nazara 
alsınlar, onlara bu kanun dolayısiyle tahmil 
edeceğimiz miktarı, mahallî idarelerin sarfiya
tını da nazara alsınlar. 

Her hangi bir surette tasarının geri kalma
ğını gönlüm, vicdanım arzu etmediği için bu | 
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hususta bir teklif yapmıyorum. Maliye Vekili, 
bu husustaki maruzatımı, Barem Kanununun 
tedvininde nazara alır ve o da faydalı olursa, 
vicdanım hakikaten müsterih olur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, vakıa, çok sevdiğim Maliye 
Vekilimiz takrir vermek suretiyle bu işd uzat
manın doğru olmadığını söyledi ve takrir ver
mek kolaydır, para bulmak zordur, şeklinde 
idarei kelam ederek âdeta takrir veren arka
daşları muahaze etti. Ben burada kendilerine 
bu şekilde konuşmalarının katiyen doğru olma
dığını söylemek istiyorum. Takrir vermek, Ana
yasa ve içtüzük hükümlerine göre milletvekili 
arkadaşlarımızın tabiî halklarıdır. Bu hakları 
kullanmalarından dolayı onları şu veya bu şe
kilde muahaze etmeleri katiyen doğru değildir. 
Biz takriri veririz, kabul edip etmemek Mecli
se aittir. Meclis kabul ettiği takdirde Maliye 
Vekiline düşen iş, iktidar partisi Maliye Vekili 
olarak, bunun tahsisatını, bulmaktan ibarettir. 
Bu noktaları işaret ettikten sonra bendeniz de 
verdiğim bu takrir hakkında birkaç kelime söy-
liyeceğim. Kanunun birinci maddesinde; umu
mi muvazene ve mülhak bütçelerden maaş ve 
ücret alanlar, tâbiri vardır. Bu tâbir doğrudan 
doğruya Devlet bütçesinden para almıyan, yal
nız masarifi muhakeme tertibinden ücret alan 
avukatları içdne almamaktadır. Halbuki kanun 
gerekçesi memurların hayat sıkıntılarını gider
meye mütedairdir. Hazine avukatları bu zam
dan istifade edeeekler, fakat aynı şekilde Hazi
ne işlerini göreeek olan fakat mukavele ile Ha
zine avukatlığını yapan ve ücretini masarifi mu
hakeme faslından alan avukatlar bundan isti-
tfade edemiyeceklerdir. Bu doğru olmadığı gi
bi kanunun sevk gerekçesine de uygun düşmez. 
Esasen bu gibi Hazine avukatlarının adedi de 
çok azdır. Bu itibarla bunların kanunun şümu
lü içine alınması için Fevzi Lûtfi Bey ve bâzı 
arkadaşlarla hazırladığımız bir takriri Yüksek 
Meclise sunmuş bulunuyoruz. Bumun kabulünü 
bilhassa istirham ederim. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh
terem arkadaşlar, Maliye Bakanını bendeniz 
de dikkatle dinledim. Bu birinci maddenin ta
diline ait olan önergemiz ki, elli imzayı tecavüz 
etmediği için reye konamıyacak, Ahmet Başı-
büyük arkadaşımızın önergesini imza etmek 
suretiyle iştirak ettim, esasını daha âdil bul-
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duğumuz bir terfih sistemidir. Bunun, ehramın 
kaidesine daha çok yayıldığını ifade etmek su-
retiyle, ehramın kaidesindeki memur arkadaş
ları daha çok terfih etmek suretiyle bir sistem 
tutulursa yedi liradan ibaret olan cüzi bir fark 
hâsıl olacağını söylediler. Bendeniz burada ko
nuşurken kasdim, 150 milyon içinde kalimak de
ğildi, yani bu bir âmme hizmeti ise, eğer ka
patılacak bir gedik varsa bunu elimizdeki im
kânlara göre değil, o hizmetin icabına göre ele 
almak lâzımdır. Nitekim 1953 senesinde ikra
miye vermek istiyen Hükümet gayet büyük bir 
maharetle, karşılık göstermeye lüzum hissetme
den kabul etmiştir. Binaenaleyh, 1953 Bütçesin
de karşılığını bulmak külfetini üzerine almadan 
memurlara ödenek vermeyi kabul ederek, ka
nun tasarısının içine koyan Hükümetten bu 
maharetini daha geniş bekliyerek, memur kit
lesini daha geniş terfih • edecek usulleri kendi
sinden beklemek hakkımızdır arkadaşlar. Bu 
sebepledir ki, mâruzâtımı bu noktada teksif et
mek istedim. 

Sonra arkadaşlar, ikramiyeyi tahsisata ak
tarmak için arkadaşlarla birlikte bir takrir ver
dik. ikramiye müsavi surette dağıtılmazsa, me
mur ve hizmetlilere üç maaş nispetinde ödenek 
ailacaklar. 50 milyon liralık ikramiyeyi, buna 
ihtiyacı daha fazla olan arkadaşlara taksim et
mek hususu zannederim ki, dertlerine bir çare 
olur. 

Mesele, hakikaten gelire göre ayarlama de
ğil, hayat pahalılığına göre memura, hizmet 
mukabili verilen meblâğı artırmak ve hattâ onu 
suyun üstünde tutmak davasıdır. 

Sayın Maliye Vekili parlâmento hayatında 
bendenizden çok eskidir ve şimdi de Devletin 
çok kıymetli bir mevkiini işgal etmektedirler, 
bu itibarla şahsıma tevcih ettikleri teşekkür 
benim için çok kıymetlidir, bendeniz, ilmî ha-
kikatları, memleket içinde yaşıyan realiteleri, 
ne pahasına olursa olsun, şahsım hesabına, men
sup olduğum parti hesabına bir prestij kırıklığı 
gelse dahi burada ve dışarda aynen söylemeyi 
bir vatan borcu bilirim. (Alkışlar) Bendeniz 
bunu yaparken iktidardaki arkadaşlarımdan ve 
Hükümetteki erkândan da aynı şeyi istemek 
hakkının bende «olduğuna kaaniim. O itibarla 
ilmî hakikatlârı beyan ederken Sayın Maliye 
Bakanından, bütün arkadaşların burada ifade 
ettikleri hayat pahalılığı ağırlığını kabul bu-
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yurmalarını ve bu suretle bana, kendilerine bu 
kürsüden teşekkür etmek imkânını vermelerini 
çok rica ederim. (Grülüşmeler) 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, bu kanunun birinci maddesi, kanunun 
esasını teşkil etmektedir. Kanunun birinci mad
desine şekil vermeyi düşünürken, maddi im
kânlar bakımından zaruri olarak kanunun ikin
ci maddesine de temas etmek mecburiyeti hâsıl 
oluyor, ikinci maddenin şümulüne girmek için 
ve birinci maddeyi, ikinci maddenin ruhu ve 
esası olarak mütalâa etmek mecburiyetinde ol
duğumuz için, bu sözleri söylemek zorunda ka
lıyorum. 

Şimdi, bu kanun esas itibariyle ana bir ka
nun değildir. Maliye Vekilinin burada ifade 
etmiş olduğu gibi, Barem Kanunu çıkıncaya 
kadar muvakkaten vazife görecek ve hâsıl ol
muş olan durumu bir nevi tedavi maksadına 
matuf, palyatif tâbirine lâyık 'bir kanundur. 

•Şimdi, böyle bir kanun mademki işi esas 
prensibinden ele almamakta ve mademki tehvi-
ni ihtiyaç esası üzerinden gitmektedir, o 'hal
de, ikinci madde ile sevk edilmiş olan ikramiye 
esasını acaba niçin ele almışlardır? Çünkü ik
ramiyenin, ana kanuna, ilerdeki Barem Ka
nununa girmesi ve bu meselenin orada mütalâa 
edilmesi lâzım gelen bir şeydir. 

Şimdi kendileri de burada izah ettiler, tas
vir ettiler, dediler ki : Barem Kanununun pe
rişan bir manzarası vardır. Bu perişan manza
ra, idareye tanıtmak lâzımgelen takdir hakkını 
hiçbir surette objektif, ve tatmin edici kıstas
lara bağlıyabilecek bir durumda değildir. Bi
naenaleyh kabul ettikleri ikramiye esası gayet 
sübjektif, ölçüsü hiçbir zamıan tatmin edemi-
yecek, aksine ikramiye alanlarla almıyanlar 
arasımda bir tefrik yapılmasına sebep olacak, 
enfüsi takdirlere bağlı olacak bir esastır. Bu 
itibarla memurun vicdanını tatmin edecek ada
letli ölçülerin bulunmasına kadar ikramiye esa
sına girilmesi, pisikolojik olarak memurlar 
bünyesi üzerinde derin ve menfi bir tesir bı
rakacaktır, bu bir. Şimdi, ikramiye esası böyle 
olduğuna göre, muhterem Maliye Vekilimizin 
söylediği gibi işi hiçbir zaman maddi imkânla
rın hududuna götürmek istemiyorum. Yalnız 
ikinci maddede kabul edilmiş olan bir % 8 var. 
Demek ki, Maliye Vekili esas itibariyle bu 
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% 8 i kabul ve gözden çıkarmıştır. O halde bu 
% 8 yukarı kademeden aşağı kademeye kadar 
bütün kademelere sâridir. Demek ki evvelce 
tasmim edildiği ve kendilerinin de ifade ettiği 
gibi, 50 milyon lirayı ikramiye olarak vermeyi 
kabul etmiştir. O halde acaba bu 50 milyonu, 
Hükümetin kabul ettiği imkânları zorlamadan 
ikramiye faslından tahsisat faslına nakletsek 
nasıl olur? 

Ben öyle zannediyorum ki, İkramiye ver
mekten hâsıl olacak memnuniyetsizliği ve ada
letli kıstaslar bulamamaktan hâsıl olacak dü
zensizliği, hem telâfi etmiş olur, hem de aşa
ğı dereceden maaş alan memurları bu şekilde 
nispeten tevfih ettirmiş oluruz. Bizim böylece 
bir teklifimiz olacaktır. Bu tekliifn birinci mad
denin müzakeresi sırasında nazarı dikkate alın
masını ayrıca rica ediyoruz. 

REÎS — Ahmet Başıbüyük. 
Yusuf Karslıoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen- I 

dim, bu kanun çok sıkıntı içinde olan memurla- I 
rın ihtiyaçlarını tehvin maksadiyle yapılmıştır. 
Onun için bendenizin bir teklifim var. 

Birinci maddenin sonuna «Asli maaşı ve üc
reti yüz lira ve daha fazla olanlara bu tahsisat 
verilemez» diye bir fıkranın ilâvesini arz ve tek
lif 'ediyorum. (Bravo sesleri). 

REÎS — Birinci madde hakkında teklifleri 
okuyalım, yahut islerseniz evvelâ Maliye Bakanı 
bey konuşsun. Takrir sahipleri sonra söz istiye-
cekler, veremiyeceğiz; çünkü oylama sırasında 
verilmez. 

Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efend'm, ilk önce Müfit Erku-
yumcu arkadaşımızın bir noktasına temas etme
den geçmiyeceğim. Bizi, takrir vermekten me
netmek istedi diyor. Hâşa. Böyle bir şey tabiî 
mevzuubahis olmaz ve olmıyacağmı kendileri de 
bilir, bendeniz de bilirim. 

Benim arzetmek istediğim nokta şudur: 
Takrirleri bir gözden geçirdim. Tahsisat artırıcı 
takrirleri gözd'en geçirmek Maliye Vekilinin 
korkulu bir vazifesidir. Sebebi takrir veren 
muhterem arkadaşlar belki de onun mali porte
sini hesaplamamış olabilirler. Eğer imkân varsa 
bu takrire iştirak etmek, lehinde konuşmak 
zevkli bir vazifedir. Ama takrir ile teklif olunan | 
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miktarı kabul etmeye maddeten imkân yoksa bu 
takririn kabul edilmemesini Yüksek Heyetten 
rica etmek de vazifedir. Aksi takdirde bir çık
maza doğru gitmiş oluruz. Muhterem arkadaşı
mın vermiş olduğu takrire ben temas edeyim. 
Müfit Erkuyıımcu arkadaşımız mukaveleli avu
katlardan bahsettiler. Burada vaziyet başkadır 
ve mesele maddi imkânsızlık meselesi değildir. 

Arkadaşlar; bir defa getirilen kanun tasarı
larının iki mesnedi vardır. Birincisi, serbest ça
lışanların gelirlerinin, umumi konjonktürü ta-
kibedebilmesine mukabil, aylık veya ücret alan 
memur ve müstahdemlerin bu maaş ve ücretleri
nin konjonktürü takibedememiş olması keyfiye-
tidir.Mııkaveleli avukatlar ise tamamen bunun 
dışında kalır. 

Mukaveleli avukat iki şekilde tutulur. Birin
cisi, muayyen bir meselenin takip veya intacı 
için bir avukatla bir mukavele yapılır. 

İkincisi de, yıllık olarak mukavele yapılır ve 
bu mukavele yapılırken şüphesiz o kaza veya şe
hirde bu ücrete razı olan bir avukat tutulur. 
Dışarda daha fazla bir ücret almak, kazanç te
min etmek imkânını bulan bir avukat elbetteki 
buna razı olmaz. Buna razı olmak için dışardaki 
kazancına muvazi bir ücret teklif edilmiş olması 
lâzımdır. Umumi konjonktürü takip edemiyor 
noktai nazarı mukaveleli avukatlarda mevzuu
bahis olmaz. Bu işin portesi değil prensibi mü
himdir. Mukaveleli avukatların miktarı çok 
azdır, verilecek para birşey tutmaz diye düşün
memeli. 

Bahadır Dülger, ikramiyenin aleyhinde bu
lundu. Muhterem arkadaşlar tekrar kısaca ar-
zedeyim, ilk nazarda uygun düşmez gibi görü
nen bu sistem, yani takdir hakkını kullanmak 
suretiyle çok çalışanı az çalışandan tefrik ede
rek mükâfatlandırmak sistemi iyi bir yoldur, iyi 
kullanmak şartiyle iyi bir sistemdir. Hepiniz, 
testiyi kıranla suyu dolduran bir oluyor şeklinde 
zaman zaman ortaya atılan tenkidleri duymuşu-
nuzdur. Burada olsa* olsa, âmir takdir hakkını 
iyi kullanacak mı1? endişesi varit olabilir. Hal
buki geniş bir şekilde ve umumi olarak tatbikat 
görmüş bir sistem olmadığı için elimizde aksine 
bir misal yoktur. Aranızda memuriyetin çeşitli 
kademlerinde ve on üst mevkide vazife görmüş 
birçok değerli arkadaşlarımız vardır. Maiyetin
de çalışan memurlardan bâzısının hakkiyle va
zifesini ifa ettiğinden memnun olmuşlar, bâzı-
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smın ise bu vazifeyi hakkiyle görmediğinden 
şikâyetçi olmuşlardır. Memuriyet hayatında 
bunu tecrübe etmişler, bu sevinç veya acıyı içle
rinde duymuşlardır. İdareye bu takdir hakkını 
veriniz arkadaşlarım, iyi çalışan memuru daha 
çok mükâfatlandırmak hakkını idareye tanıyı
nız. Bu, iyi bir sistemdir. Bu, az çalışanla çok 
çalışanı tefrik edecek bir sistemdir. 

Yusuf Karslıoğlu arkadaşım da bir teklifte 
bulunarak dediler k i ; yüksek maaşlılardan ya
pacağımız tasarrufu, 70 liranın altında olanlara 
serpiştirelim. Bunun için demin de verdiğim 
rakkamları tekrar Yüksek Heyetinize arzetmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 50 milyon liralık bir 
maaştan 43 milyon lirası 15 - 60 lira asli maaş
lıların aylığını teşkil etmektedir. Üst kademe
lerden kısmak suretiyle aşağı kademelere yapa
cağımız bir tevzi hiçbir zaman düşündüğümüz 
neticeyi vermiyecektir. Arkadaşlarımız, yüksek 
derecelilerin fazla para almalarında pisikolojik 
mahzurlar olduğunu ileri sürüyorlar. Fakat ar-
zettiğim gibi, siyanen vermemekle hem alt kade
meleri tatmin edemiyeceğiz, hem de arkadaşla
rımızın düşündüğü pisikolojik mahzur doğacak
tır. Bunu bir fikir olarak arzetmiyorum, ra
kamlar bunu bize açıkça göstermektedir. Bu 
itibarla ben, muhterem arkadaş'.arınım kanunu 
asıl hedefinden çevirecek uzaklaştıracak bir 
tarzda verilmiş olan takririn reddi ile birinci 
maddenin aynen kabulünde ısrar ediyor ve bunu 
Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

Çünkü bu, üzerinde çok durulmuş, rakam
ları inceden inceye hesap edilmiş bir maddedir. 
Aynen kabulünü rica ederim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Bu kanu
nun birinci maddesi, belediyelere ve hususi ida
relere bir külfet yüklediğine göre, maddi du
rumları müsait olmıyan bu idarelere Maliye Ve
kâleti bir yardım yapmayı düşünmekte midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim; , biliyorsunuz, demin 
Hikmet Fırat arkadaşım da aynı mevzua temas 
etti ; iktidarımızın özel idarelere ne büyük yar
dımlar yaptığını hepiniz her yıl bütçelerinde 
görmektesiniz, rakamlarını müzakere etmek
tesiniz ve kabul etmektesiniz. Köy içme suları, 
il ve köy yolları, hastaneler, bütün özel idare
lerin bu külfeti hemen hemen umumi muvazene
ye naklolunmuş ve bu idarelere çok büyük yar
dımlar yapılagelmiştir. 
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Mahallî idarelerin ve belediyelerin asıl yüzle

ri iktidarımız zamanında gülmüştür. Hepiniz 
mensup olduğunuz seçim bölgelerinde belediye 
bütçelerinin, üç sene öncesine nazaran ne seviye
ye gelmiş olduğunu bilirsiniz. Bunu rakamlar ha
linde görmektesiniz. Bu müzakeresi yapılan ka
nunlarla memur ve müstahdemlere verilecek tah
sisatı özel idare ve belediyeler kendi bütçeleri ve 
kendi imkânları ile tediye edeceklerdir. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, birçok kıymetli arkadaşlarımız 
ikramiyenin aleyhinde bulundular. Kendilerine 
esas bakımından iştirak etmeye imkân yoktur. 
Çünkü elimizde hakiki bir kıstas yoktur. Fakat 
arkadaşlar işi daha bitarafane tetkik ettiğimiz 
zaman görürüz ki; kötü çalışan memurları, az 
verimli memurları, iyi tezkiye etmemek, iyi si
cil vermemek suretiyle âmirleri, onları terfiden 
alıkoymak yetkisini haizdirler. Fakat bunun 
yanında soruyorum arkadaşlara, bir çoğumuz 
memuriyetten geldik, iyi çalışan memurları, bu
gün için, terfih edecek elimizde ne gibi bir müey
yide vardır?. 

Şimdi arkadaşlarım iki de bir takılıyorlar, ba
rem kanunu gelsin, o ana kanunda bu hususu 
düşünelim diye. Arkadaşlar, bir o kanunun iki 
senede geleceğini kabul edersek, çalışkan memur
ların bir an evvel terfih edilmeleri, onların ikra
miye ile taltif edilmeleri, ne zaman çıkacağı bel
li olmıyan Barem Kanununa talik edebilir mi?. 
Bunu nasıl izah edebiliriz?. İktisadi Devlet Te
şekküllerinde, Devlet idaresi kadar geniş bir 
kadroya malik bu teşekküllerde bu ikramiye ve
rilmektedir. Bunların hepsinin haksız ve malî 
bünyelerinin fevkmda verilmiş olduğunu kabul 
edebilir misiniz?. Binaenaleyh, arkadaşlardan 
çok rica ederim, birinci madde ile, memura ikra
miye verilmesi esasını vaz'eden ikinci maddenin 
aynen kabul edilmelerini istirham ediyorum. 

REİS — Müzakerenin selâmeti için bir husu
su izah etmek lüzumunu hissediyorum. 

Birinci madde hakkında söz alan arkadaşla
rımız kalmamıştır. Yalnız birinci madde hakkın
da verilen tadil takrirleri vardır. Bunlar, usulen 
bir defa okuttuktan sonra reylerinize arzedilme-
den evvel ikinci bir defa okunacaktır. İçtüzük 
mucibince takrir sahiplerinin, takrirlerini izah 
sadedinde söz istemek hakları mevcuttur, ama kı
sa olmak şartiyle. 

Birinci madde hakkında söz alan arkadaşlar 
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konuştular. Takrir verip de söz almamış olanlar 
varsa takrirleri okunduğu zaman söz istesinler, 
reye konmadan evvel, kısa konuşmak şartiyle 
kendilerine söz vereyim. 

Şimdi tadil tekliflerini okutuyorum : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Umumi ve hususi mülhak bütçelerle, ikti

sadi devlet teşekküllerinde çalışan ve bir iç 
yönetmelikle durumlan mukayyet bulunan saat 
ücretli işçilerimizin de ikramiye kanunundan 
diğer memur, müstahdem ve ücretliler misillû 
faydalanmalarının temini için ilgili komisyon
larca mezkur kanuna bir madde ilâvesini arz 
ve teklif eyleriz. 

İzmir İstanbul 
Abidin Tekön Ahmet Topçu 

Kayseri Maraş 
Mehmet özdemir Mazhar özsoy 

Kocaeli İzmir 
Ziya Atığ Necdet Incekara 
İstanbul Erzurum 

Ahilya Moshos Enver Karan 
Maraş Kütahya 

Ahmet Bozdağ li'ecdet Alkin 
Niğde İstanbul 

Hüseyin Ülkü Nazlı Tlabar 
Aydın Erzurum 

Nail Geveei Emrullah Nutku 
İzmir Urfa 

Sadık Giz Celâl öncel 
Bolu Kütahya 

Fahri Belen Ahmet Kavuncu 
Bitlis Balıkesir 

Salâhaddin İnan Müfit Erkuyumcu 
Çoruh Kayseri 

Zihni Ural İsmail Berkok 
Niğde Denizli 

F . Köşkeroğlu Baha Akşit 
Ankara Tokad 

Fuad Seyhun Mustafa özdemir 
Denizli Denizli 

Refet Tavaslıoğlu Fikret Başaran 
Bilecik Tunceli 

Talât Oran H. Remzi Kulu 
Mardin Siird 

Abdü'lkadir Kalav Cemil Yardım 
Kayseri Burdur 

Emin Develioğlu M. özbey 
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Sivas 

Hüseyin Yüksel 
Niğde 

Süreyya Dellaloğlu 
Yozgad 

Faik Erbaş 
Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 

Kütahya ^ 
Yusuf Aysal 

Ankara 
Ömer Bilen 

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri 

Niğde 
Ferid Ecer 

Sivas 
İbrahim Duygun 

T. B. M. M..Reisliğine 
Şifahen arzettiğim üzere 2. maddenin tay-

yı ile birinci maddenin aşağıdaki şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Çankın Mebusu 
Kâzım Arar 

Madde 1 — Umumi, mülhak ve hususi büt
çeli idarelerle, Belediye ve bunlara bağlı kurum 
ve teşekküllerden maaş ve ücret alan memur 
ve hizmetlilere (ordu mensubu dâhil) her yıl 
İcra Vekilleri Heyetince tensip edilecek talih
lerde maaş veya ücretlilerin birer aylık tuta
rında üç defa tahsisat verilir. 

Yüksek Reisliğe 
1. Eline 50 liradan 400 liraya kadar aylık 

geçen memurlar için 4 aylık tutarı ikramiye 
verilir veya % 30 zam yapılır. 

2. 400 liradan 600 liraya kadar eline aylık 
geçen memurlar için de 2 aylık tutarı ikramiye 
verilir veya % 15 nispetinde zam yapılır. 

3. Eline 600 liradan fazla para geçen me
murlar için de % 10 nispetinde maaşlarına 
zam yapılır veya bir maaş ikramiye verilir.. 

Balıkesir Mebusu 
Alı Fahri İşeri 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuubahjs kanun tasarısının birinci mad

desinin birinci fıkrasının sonuna : 
«Emekliler ve yetim ve dullar hakkında da 

aynı hüküm uygulanır.» hükmünün ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen kanu

nun birinci maddesindeki (ordu mensupları dâ
hil) ibaresine (mensubu) kelimesinden sonra 
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(ve masarifi muhakeme tertibinden ücret alan
lar dâhil) kaydının ilâvesine karar verilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir istanbul 
M. Erkuyumcu N. R. Belnrer 

Manisa istanbul 
F. L. Karaosmanoğlu C. Turıcgeldi 

Yüksek Reisliğe 
1 nci maddenin birinci fıkra ve geçici mad

denin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve rica ede
riz. 

Madde 1. — Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerle, belediyelerden ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinden, kanunla kurulu idare, teşekkül 
ve bankalardan ve bunlara bağlı idare ve mües
seselerden istihkaklarını aylık, ücret, günde
lik, gibi namlarla alanlara (Mebuslar hariç) her 
yıl bir aylık istihkaklarının iki misli nispetinde 
ve icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek ta
rihlerde tahsisat ödenir. 

Geçici madde : 1953 Malî Yılı içinde 1 nci 
maddede yazılı tahsisatın bir misli ödenir. 

Kayseri Kayseri Erzurum 
K. Gündeş I. Kirazoğlu M. Yazıcı 
Samsun Balıkesir Kars 

M. özkefeli A. Kocabıyıkoğlu A. Çetin 
Ankara Gazianteb Konya 

•H. Ş. ince M. Başkurt H. Aydmer 
içel Tokad Rize 

H. Fırat S. Atanç A. Morgil 
Urfa içel Çankırı 

C. öncel S. Inankur A. C. Yöntem 
Çoruh izmir Urfa 

Z. Ural A. Başman F . Ayalp 
Urfa Zonguldak Edirne 

H. Oral C. Kıpçak II. Osma 
Çoruh izmir Erzurum 

A. R. Sağlar V. Menteş ,F. Çobanoğlu 
içel Afyon içel 

H. Atalay B. Oynaganlı Şahap Tol 
Erzurum Bitlis Afyon 
M. Zeren N. Barut A. Güler 

Afyon Afyon Antalya 
S. Torfilli Avni Tan F. Dalaman 
Antalya ' Maraş Gümüşane 

A. Teke'ioğlu M. özsoy C. Baybura 
Çanakkale Çorum Çorum 
H. Bingül H. A. Vural A. Başıbüyük 
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Sivas Bitlis 

N. Ağacıkoğlu S. inan 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
ikramiye sisteminin tamamen kaldırılarak 

yerine senede üç defa olmak üzere tahsisat veril
mesi hususunu arz ve teklif ederiz. 

Çorum Kütahya Bilecik 
A. Başıbüyük Y. Aysal K. M. Kurkut 

Çorum Kütahya Ankara 
H. Ortakcıoğlu R. Koçak F . Seyhun' 

Sivas Kocaeli Çorum 
Ş. Ecevit E. Alican H. Yemeniciler 
Yozgad Çanakkale Kocaeli 
I I Üçöz B. Enüstün M. Yılmaz 

Tokad Çoruh Kastamonu 
M. özdemir A. Gigin H. Türe 
Çoruh Afyon Giresun . 

M. Güney G. Yiğitbaşı H. Bozbağ 
Çoruh Tokad Erzurum 

M. Bumin A. Gürkan E. Çobanoğlu 
Trabzon Kastamonu Kayseri 

S. A. Alperen M. Â. Mühto E. Develioğlu 
İsparta Kayseri Kayseri 

R. Turgut I. Berkok Y. Z. Turgut 
Kırşehir Muğla Bursa 

E. Kaman Y. Başer N. Yılmaz 
Muğla Bursa Kayseri 

Z. Mandalinci S. Karacabey A. R. Kılıçkale 
Seyhan Ankara Niğde 
S. Serçe ö. Bilen S. Dellaloğlu 

Manisa Trabzon Sivas 
S. Mıhçıoğlu M. Goloğlu R. öçten 

Sivas Bilecik Malatya 
B. Taner T. Oran H. Fırat 
Malatya Manisa Manisa 

L. Savman M. Tümay N. Körez 
Balıkesir Malatya Malatva 

A. Kocabıyıkoğlu M. Kartal M. S. Eti 
Kars Çankırı Mardin 

E. Oktay K. Arar K. Türkoğlu 
Sinob Tunceli Mardin 

S. Somuncuoğlu H. Aydın A. Uras 
Sinob 

N. Sertoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Memurlara verilecek tahsisatın maaşlarına 

veya ücretlerine ,gayrimüsavi olmasından sarfı
nazar edilerek, geçim yardımı olmak üzere bü
tün memur ve ücretlilere müsavi miktarda tah-

414 



B : 21 23.12 
sisat verilmesi 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Kütahya 
Y. Aysal 

Sivas 
H. Yüksel 
Çanakkale 
B. Enüstün 
Gümüşane 
H. Zarbun 

Çoruh 
A. Gigin 
Giresun 

H. Bozbağ 
Kırşehir 

E. Kaman 
Kayseri 

î. Berkok 
Kayseri 

A. R. Kılıçkale 
Sivas 

E. Damalı 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Malatya 
M. Kulu 

Bolu 
V. Yöntem 

Çankırı 
K. Atakurt 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

hususunu arz ve teklif ederiz. 
Konya 

M. Obuz 
Kütahya 
R. Koçak 

Çorum 
H. Yemeniciler 

Kocaeli 
E. Alican 

Bilecik 
T. Oran 
Çoruh 

M. Bumin 
Kayseri 

E. Develioğlu 
A. Karahisar 
G. Yiğitbaşı 

Trabzon 
H. Orhon 

Seyhan 
S. Serçe 

Sivas 
î. Duygun 

Giresun 
A. H. Pamukoğlu 

Urra 
H. Oral 

Tokad 
S. Atanç 

Sivas 
(Okunamadı) 

Malatya 
H. Fırat 

Sivas 
S. Z. ö r s 

Bilecik 
K. M. Korkut 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Tokad 
M. Özdemir 
Kastasıionu 

• Z. Termen 
A. Karahisar 

A. Tan 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Bursa 

S. Karacabey 
Erzurum 

S. Erduman 
Bursa 

N. Yılmaz 
Çankırı 
K. Arar 

Van 
î. Akın 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Burdur 
M. özbey 

Siird 
C. Yardım 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni bir Barem Kanunu yapılıncaya kadar 

Devlet memur ve hizmetlilerine ödenek ve ik
ramiye verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
ikinci maddesinde ikramiye müessesesi derpiş 
edilmiştir. 

Memur statüsünü ilgilendiren ana mevzu
atta objektif esaslariyle beraber yer alması ge
reken ikramiyenin, şartlar tesbit edilmeden 
bir tahsisat kanununda ortaya atılması pren
sip bakımından doğru değildir. 

Diğer taraftan her vekâletin mesuliyetini 
kabul etmiş Vekil ile daire âmirleri tarafm-
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dan kararlaştırılacak ehliyet, vekâletler ve 
hattâ aynı vekâlet daireleri arasında müteca
nis olmıyan kıstasların doğmasına ve Devlet 
kadrolarında çalışan vatandaşı tatmin etmiye-
cek yolun açılmasına sebep olacaktır. 

Yüksek Meclise sunulacağı bildirilen Barem 
Kanununda bu cihetin nazarı dikkate alınma
sına intizaren ikramiyeyi derpiş eden ikinci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını, 

Buna mukabil birinci maddeye iki aylık 
yerine üç aylık maaş veya ücretin ilâvesini, 

Ve bu suretle Hükümetin derpiş ettiği malî 
külfet içinde kalmak şartiyle Devlet kadrosun
da çalışan vatandaşın terfih edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sinob 
Server Somuncuoğlu 

Mardin 
Kâmil Boran 

Trabzon 
N. Altuğ 

Kars 
M. Bahadır 

Kars 
Esat Oktay 

Sinob 
Muhit Tüm erkan 

Malatya 
Sadık Eti 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Çankırı 
Kemal Atakurt 

Erzurum 
Fehmi Çobanoğlu 

Okunamadı 

Kars 
Sırrı Atalay 

Kütahya 
A. Gündüz 

Kars 
F. Aktaş 
Malatya 

Mehmet Kulu 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
ıSinob 

Ali Şavlı 
Kocaeli 

M. Kavalcıoğlu 
Sinob 

Muhtar Acar 
Samsun 

Naci Berkman 
Malatya 

L. Sayman 
Erzincan 

Ziya Soylu 

Yüksek Başkanlığa 
1. maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 

rica ederiz: 
Madde 1. — Umumi mülhak ve hususi büt

çelerle belediyelerden ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinden ve bunlara bağlı idare ve müessese
lerden istihkaklarını aylık, ücret ve tahsisat 
gibi namlarla alanlara her yıl bir aylık istihkak
larının iki misli nispetinde ve îcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek tarihlerde tahsisat 
ödenir. 

Geçici madde — 1953 malî yılı içinde 1 nci 
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maddede yazılı tahsisatın bir misli ödenir. 

Erzurum Ankara Bitlis 
M. Yazıcı H. Ş. ince N. Barut 
Gümüşane Tokad imza 

H. Tokdemir A. Gürkan Okunamadı 
Samsun Urfa Afyon 

M. özkefeci H. Oral A. Güler 
Çanakkale Muş imza 
H. Bingül H. Dayı Okunamadı 
Çankırı Denizli Elâzığ 

.C. Otman B. Akşit - H. A. Yöney 
Manisa Niğde Balıkesir 

N. Körez H. N. Yurdakul V. Asena 
Kayseri Kastamonu İstanbul 

M. özdemir F. Keçecioğlu M. Benker 
Trabzon İsparta Bitlis 

M. R. Tarakçıoğlu S. Bilgiç S. inan 
Çorum Siird Çanakkale 

H. A. Vural Ş. Türdoğan I. Karasioğlu 
İsparta Seyhan İsparta 

R. Turgut A. N. Asya F. Tola 
Bolu Denizli Tokad 

M. Dayıoğlu F. Başaran S. Atanç 
Malatya Yozgad Konya 

N. Ocakcıoğlu Y. Karslıoğlu H. ölçmen 
Gümüşane Bursa Denizli 

V. M. Kocatürk N. Yılmaz M. Gülcügil 
Gazianteb Samsun içel 
C. San N. Berkman H. Fırat 

Kastamonu Malatya Erzurum 
H. Tosunoğlu M. Sayman E. Karan 
Çorum Erzurum Erzurum 

H. Ortakcıoğlu R. Topçuoğlu F. Çobanoğlıı 
Maraş imza 

M. özsoy Okunamadı 

Yüksek Reisliğe 
Afzeylediğim sebepten dolayı birinci mad

denin sonuna ayrı olarak (aslî maaş ve ücreti 
100 lira ve daha fazla olanlara bu tahsisat veril
mez) diye bir fıkranın eklenmesini teklif eyle
rim. 

Saygılarımla... 
Yozgad 

Yusuf Karslıoğlu 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, halen Yük
sek Heyetinizde müzakere feonusu olan kanun 
lâyihası, Barem Kanunu ve buna ek kanunlar 
içinde olan memur ve müstahdemlere taallûk et-
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mektedir. Bunun dışında Umumi Bütçe de bu
lunan bâzı dairelerle hususi ve mülhak bütçeli 
dairelerde veyahut iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde, iş yeri sayılan, bütün müesseselerde çalı
şan işçiler için ayrıca bir lâyiha hazırladık ve 
bunlara, yalnız bir seneye mahsus değil, aynı 
zamanda o müesseselerin senelik kârlarından 
istifade edebilecek hükümleriyle beraber, 1953 
yılında da, tıpkı müzakere etmekte olduğumuz 
bu kanun hükümleri dahilindeki memur arka
daşlar gibi,"bir ayda aldıkları yevmiye tutarın
da ikramiye verilmesiini kabul etmiş bulunmak
tayız. Arkadaşların verdikleri takriri okudum; 
o hepsini ihtiva etmemektedir. Bizim hazırladı
ğımız lâyiha ise bilaistisna, devlet hususi muha
sebe veya mülhak bütçelere tâbi olan ve işçi sı
fatını haiz olan vatandaşlara şâmil hükümleri 
ihtiva etmektedir. Sizden ricam, yarın Yük
sek Heyetinize gelecek olan o lâyiha üzerinde bu 
bahsi daha esaslı konuşmaktır, mütalâalarımızı 
'o lâyihanın mukayesesine bırakalım. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir sual, 
efendim, işçilerede ikramiye verileceği hakkın
daki kanun tasarımının yarın geleceğini şimdi 
işletmeler Vekili arkadaşımız müjdelediler. Bu 
ikramiyeler, 1954 ve ondan sonraki senelere de 
sâri olacak mıdır? 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, temettü hissesi daimî 
bir hükümdür, 3460 numaralı kanun baki kal
dıkça daimîdir. Binaenaleyh, bu arkadaşlar bü
tün bu haklardan istifade edeceklerdir. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bu kanun 
hükümlerine girmiyen işçiler vardır, bütün işçi
lere teşmil edilecek mi? 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Bütün işçilere şâmildir ve hepsi 
de bu kanunun şümulüne girmektedir. Hattâ 
Tayyare fabrikalarında ve dikim evlerinde çalı
şanlarla Devlet Üretme Çiftliklerindeki bütün 
işçiler de bunun içine girmektedirler. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — O halde tak-
ririmdeki işçiler kısmını geri alıyorum. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim; Yük
sek Başkanlık demin Yüksek Heyetinize be
yanda bulundular. Takrirler hakkında ancak 
takrir sahipleri söz alacaktır ve kısa konuşacak
lardır dediler. Sayın Sıtkı Yırcalı'nm takrir 
sahiplerinden birisi sıfatiyle buraya geldiğini 
zannediyordum. •" 
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REİS — Hükümet adına konuştu. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Sıtkı Yırcalı 

diye çağırdınız da... İşletmeler Bakanı deme
diniz. 

Esasen izahatlarından Hükümet adına ko
nuştukları anlaşıldı. Ben, kendilerinin bu me
sele hakkında bu suretle beyanatta bulunmala
rını , Meclis usulüne bir teamül haline gelmesi
nin doğru olamıyacağı kanaatindeyim. Hükü
met uzuvlarından birisinin Meclise gelerek bir 
kanun tasarısını daha evvel hoparlöre koyması, 
teşri bakımdan iyi değildir. Bu münasebetle 
Sayın Bakana... (Gürültüler). Sözümü bitirme
den inmem, merak, buyurmayın, kendilerinin bir 

' siyasi metotla yaptıkları bu propaganda tebli
ğini Elmadağ kahvesinden naklen gazetelerde 
okumaktayız. Bunun bu kürsüden naklinin, 
Büyük Millet Meclisi teşri orgarona usul olarak 
girmesini mahzurlu görmekteyim ve kendile
rine millet huzurunda esef etmekteyim. (Kaçma 
sesleri). 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, biraz evvel 
burada verilmiş olan takrirler konuşuldu ve 
bu takrirler meyanmda bilhassa işçilerin de bu 
kanundan istifade etmeleri memurlar gibi veri
lecek tahsisattan istifade etmeleri teklif edildi. 
Hattâ benden evvel sayın Maliye Vekilimiz de 
sarih olarak bu hususun hususi bir kanun mev
zuu olabileceğini ve bunun için de Hükümet ta
rafından Yüksek Heyetinize bir kanun lâyihası 
tevdi edileceğini ifade ettiler. Bendeniz de bu
nu beyan ettim. Bundan bilistifade şahsım veya 
muayyen bir zümrenin politikasını yapmak kay-
gusu ile yapılan itirazlara, biraz evvel tezahura-

- tmızla, cevap vermiş bulunuyorsunuz. Ben 
teessüf için değil, sadece bunu tebarüz ettirmek 
için arzetmiş bulunuyorum. (Bravo sesleri). 

REİS — Efendim; Riyaset makamından be
yanatta bulunurken, İçtüzük hükümlerine ay
kırı bir hususu Heyeti Celilenize arzetmedik. 
Nizamname hükümlerinden bahisle ve müzake
relerin selâmeti namına kaydiyle arz ettim ki; 
takrir sahipleri takrirlerinin izahı sadedinde 
söz alabilirler. Nizamnamede bu kayıt vardır. 
Onun haricinde, birinci madde hakkında kifa
yet takriri bulunmadığına göre arkadaşlar da 
söz alabilirler. Ancak birinci okunmadan son
ra takrirlerin ikinci defa okunması, reylerinize 
müracaat demek olacağına göre, oylama sıra-
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smda söz verilmiyeceğTne binaen, böyle bir ka
rışıklığa meydan verilmesin diye takrir sahip
lerinin, lüzum hissediyorlarsa takrirlerini izah 
sadedinde söz almaları hususunu ikaz şeklinde 
arzettim. Cezmi Türk arkadaşımız usul hak
kında söz istedikleri için söz vermek mecburi
yetinde kaldım. Fakat beyanları tamamiyle 
usulsüz oldu. 

Memiş Bey, takririniz hakkında izahat vere-
öekmisiniz ? 

MEMİŞ YAZICI (Erzurum) — Evet. 
REİS — Buyurun, (reye sesleri). 
MEMİŞ YAZICI (Devamla) — Durun ko

nuşayım, müsaade edin... (Reye, reye sesleri). 
REİS — Takrirleri okuyup ayrı ayrı reyle

rinize arzedeceğiz. 
ABİDİN TEKÖN (İzmir) — İşçiler için de 

bir kanun geleceği için ben takririmi geri alıyo
rum. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Tak-
rirlerdeki fikirler aleyhinde konuşacağım... 

REİS — Muhtelif fikir, muhtelif imza, muh
telif şeyler vardır. Biz tefrik edemiyoruz ki, han
gisinin aleyhinde konuşacaksınız?. Siz nasıl tef
rik edeceksiniz? Kanaatinizi reyinizle izhar bu
yurursunuz, mesele hallolur, sizden rica ediyo
rum. 

REİS — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm takriri tek

rar okundu). 
REİS — Bu takrir tek imzalıdır, tahsisatın 

senede üce çıkarılması için bütçeye bir zam yapıl
ması teklif edilmektedir. Elli imzalı olmadığı için 
okumakla iktifa edeceğiz. 

(Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Ali Fahri İşeri arkadaşımızın tak
rirleri de aynı mahiyettedir, yüksek reyinize ar-
zedemiyoruz. 

(Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'-
nun takriri tekrar okundu). 

REİS — Bunu da İçtüzük gereğince reyleri
nize arzedemiyoruz. 

(Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu ve ar
kadaşlarının takriri tekrar okundu). 

REİS — Aynı sebeple bunu da reyinize ar
zedemiyoruz. 

(Kâmil Gündeş ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 
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KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Arkadaşla

rım; İşletmeler Bakanını dinledikten sonra işçi
ler hakkındaki talebimi geri alıyorum. Ancak, 
emekli, dul ve yetimler hakkındaki teklifimi geri 
alamıyorum. Bunun karşılığı vardır. Bunda ıs
rar ediyoruz. 

EEİS — Heyeti eelilenizden özür dilerim. 
Burhanettin Onot'a da söz vermek mecburiyetin
de kaldım. Çünkü oylama sırasında Kâmil Gün
deş'e söz verdiğim için, bir yanlışlık olmasın di
ye Burhanettin Onat arkadaşımıza da söz veri
yorum. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka-' 
daşlar, bugün dar bir gelirin tevlidettiği hayat 
sıkıntısı içinde çarpman yetimlere, mütekaitlere 
değil, Birinci Dünya Harbinde bacağı kırılmış 
bir vatandaşın terfihi için burada size yalvarmış 
bir arkadaşınızım. Fakat ortada başka bir mevzu 
var. Meselenin başka bir şekli var. Hükümet, dar 
gelirli olan memurları terfih etmek için bir ba
rem kanunu hazırlamaktadır. Fakat buna takad
düm etmek üzere o kanun hazırlanıncaya kadar 
düşünmüş, taşınmış bir ikramiye kanunu getir
miştir. Barem kanunu çıkıncaya kadar memurun 
başka türlü terfihine imkân yoktur. Dullara, 
emeklilere gelince vaziyet böyle değildir... 

Dullara ve emeklilere gelince, vaziyet böyle 
değildir arkadaşlar. Barem kanunundan evvel 
Hükümet, bunu düşünmüş, yarın veyahut öbür 
gün huzurunuza gelecek olan bu kanunu Mecli
se sunmuştur. Bu kanunda % 10 dan % 30 .1 
kadarvzam yapılmaktadır. % 10 zam yapılırsa, 
bir emekli, senede 1 ve 1,5 maaş kadar bir zam 
almış olacaktır. % 30 zam yapılırsa o zaman bir 
dul veya emekli senede 3,5 maaş nispetinde bir 
fazlalığa sahibolmuş olacaktır. 

Şimdi memurun durumu bu suretle telâfi edi
liyor, fakat emeklilerin terfihi yapılmıyor, emek
lilere de ikramiye verilsin demek adalet ruhuyle 
bir hareket, adalet ruhiyle bir maişet tevzii de
mek olmaz. Bu, bir ulufe değildir arkadaşlar. Biz 
adalet ruhuna uyarak memurları müsavi şekilde, 
âdilâne bir şekilde terfih mi ediyoruz, yoksa bir 
salta'nat değişikliği oldu da ulufe mi dağıtıyoruz? 
Eğer öyle ise haber verin, yalınız ulufe değil, 
yüz bin pare de top atalım. 

REİS — Efendim, Kâmil Gündeş ve arka
daşlarının takririni dikkatinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar... (Takriri geri aldı sesleri) Geri 
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almamıştır efendim, yalnız işçiler kısmını tayye
diyor, yanlışlık olmasın. (Doğru sesleri) 

Kâmil Gündeş ve arkadaşlarının takririni re
yinize arzediyorum: Dikkate alanlar.. Almıyan-
lar... Dikkate alınmamıştır. 

(İzmir Mebusu Abidin Tekön'ün takriri tek
rar okundu). (Geri aldı sesleri) 

REİS — Abidin Tekön, takririnden yalnız 
kendi imzasını geri almıştır, daha yetmiş arka
daşın imzası vardır, bu arkadaşlar da imzalarını 
geri almadıklarına göre reye arzctmek mecburi
yetindeyim: Takriri dikkate alanlar.. Dikkate al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

(Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük ve arka
daşlarının, ikramiye sisteminin tamamen kaldı
rılması hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

TEVFİ İLERİ (Samsun) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efendim, ik

ramiye meselesi, kanunun ikinci maddesinde-
dir. Birinci madde üzerinde görüşmeler oldu, 
biz, kendi hesabımıza, ikramiye hakkındaki gö
rüşlerimizi ikinci maddeye sakladık. Böyle bir 
teklifin ikinci madde görüşülmeden mevzuuba-
his edilmesi ve bu yo'a gidiş yanlış ve usulsüz
dür. Bu itibarla ikinci madde görüşülmeden 
takririn reye konumlamasını bilhassa rica ede
rim. 

REİS — Müsaade buyurun, takrirde birin
ci madde ile ilgili olarak üç tahsisat verilmesi tek
lifi vardır. Birinci maddedeki iki tahsisatın üçe 
çıkarılması teklif olunmaktadır. Bu itibarla 
okuyup reylerinize arzedeceğim. Üç tahsisat 
teklif ediliyor. Bu teklif, birinci madde ile il
gilidir. Bu itibarla ikinci madde hakkında yi
ne görüşmeler olacak ve müzakere açacpğız. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Takrirde ik
ramiye maddesinin kaldırılması, oradan tasar
ruf edilmesi teklifi vardır. 

REİS — İkinci madde görüşülmediğine gö
re, ikinci madde hakkındaki teklifi esa.sen reye 
arzetmiyoruz. Birinci madde ile ilgili olarak 
senede üç tahsisat verilmesi teklif edildi. Bu 
kısmı dikkate alanlar işaret versinler... (Gü
rültüler). Çok rica ederim. Müsaade buyurun 
efendim. Burada hepimizin bir yanlışlığa ma
hal vermemesi için bütün sıkıntılara katlandı
ğımız aşikârdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bütçe imkânı nazara alınmadan 
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bu teklif nasıl kabul olunabilir, rica ederim? 

REÎS — Heyeti Celilenin henüz kararını is
tihsal etmediğimize göre ikramiyenin kalkacağı 
telâkkisi ile bu teklife verilecek reylerin mut
laka lehte kullanılması icabet mez. Hükümet 
gereken ikazı yaptı. İkinci maddeyi henüz gö
rüşmedik, üzerinde henüz müzakere açmadık, 
ikinci madde hakkındaki teklifler gelmedi. Ben
deniz arzediyorum ki, Ahmet Başıbüyük ve ar
kadaşlarının, ikramiye sisteminin tamamen kal
dırılarak - yani ikinci maddeden bahsediyor -
yerine senede üç defa olmak üzere tahsisat ve
rilmesi hususunu teklif ediyorlar. (Reye, reye 
sesleri) (Gürültüler). 

Efendim, bütün hususları, bütün müşkülle
ri reylerinizle halletmek durumundasınız. Bi
naenaleyh bunun ilerisinde daha başka bir hu
sus tasavvura imkân olmadığına göre işe bir 
yanlış şekil vermemek için yapılan izahı bu 
türlü reaksiyonla karşılamak doğru olmasa,ge
rektir. Şimdi oylama sırasındayız. Ne usul, ne 
de her hangi bir şey mevzuubahis olabilir. Rey
ler, sizindir, ikinci maddenin tayyı, yani ikra
miye sisteminin tamamen kaldırılması ki, bu
nunla ikinci maddeyi arkadaşımız kastediyor. 
Bendeniz bunu nazara almadan... (Gürültüler) 

Kabul edip etmemek size aitlir. Tahsisatın 
üçe iblâğını dikkate almak hususunu kabul edip 
etmemek reylerinizle halledilecek bir meseledir. 
Bu itibarla tahsisatın üç defa verilmesi husu
suna ait olan teklifi dikkatinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar lütfen ayağa kalksın... Otu
run efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU REİSVEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Teklifi tefsir et
meye Riyasetin hakkı yoktur. 

REİS — Takriri dikkate almıyanlar, lâtfen 
ayağa kalksın... Takrir dikkate alınmıştır. (Al
kışlar). 

Efendim, yaptığımız izahata rağmen heyeti 
celile reyini izhar buyurdu. Bu vaziyete göre 
dikkate alman takriri ikinci madde ile birlik
te komisyona tevdi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
(İkinci madde ayrı sesleri). 

Efendim izah ettim, Heyeti Celile kahir bir 
ekseriyetle takriri kabul etti. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. Efendim, daha evvelki 
konuşmamda noktai nazarımı arzettim ve bu-
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nun bu şekilde reye konmasının usule aykırı 
olduğunu söyledim. 

Reis Bey, ikinci madde ile alâkalı olmadan 
yani ikramiye mevzuubahis olmadan üç maaş 
nispetinde tahsisat verilip verilmiyeceğini reye 
koydu. Bu da kabul edildi. Komisyona gider. 

Şimdi sıra ikinci maddeye geldi. Ayrıca ko
nuşacağız ^onu göndermeye bence mahal yojktur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, henüz ikinci madde konuşul
madı. Riyaset makamı, nazara alman takrirle 
beraber ikinci maddenin de komisyona gönderi
leceğini, ifade buyurdu. Bu, doğru değildir. 
İkinci madde hakkında müzakere cereyan et
meden ,bu madde hakkındaki Yüksek Meclisin 
noktai nazarı anlaşılmadan ikinci maddeyi de 
komisyona göndermeye Riyasetin hakları yok
tur. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, doğru söylü
yor. Ben yanlış izah ettim. Başka takrir olma
dığı zanniyle söyledim. Esasen demin ikinci 
madde hakkında, Tevfik İleri'nin dediği gibi, 
müzakere açmadığımızı beyan etmiştim. Şimdi 
Divandan öğrendiğime göre birinci madde hak
kında ayrıca takrirler varmış. Bu itibarla ikin
ci madde hakkında ayrıca müzakere açacağız. 
Metni okuycağız. Tavzihan ve yanlış söylediği
mi tashihen arzediyorum .(Bravo sesleri). 

Şimdi birinci madde hakkında ayrıca tak
rirler var, okuyoruz. 

(Çorum M d: usu Ahmet Başıbüyük ve ar
kadaşlarınım, memurlar geçim yardımı olarak 
müsavi miktarda geçim yardımı yapılmasına 
dair takriri tekrar okundu). 

REİS — Dikkate alanlar lütfen işaret ver
sinler... Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

(Sinob Mebusu ve arkadaşlarının Server So-
muncuoğlu'nun önergesi tekrar okundu). 

(Aynı mahiyette sesleri). 
REİS — Efendim esasen 50 imzayı taşımadı

ğı için reye arzetmiyeceğim. 
(Memiş Yazıcı ve 51 arkadaşının takriri tek

rar okundu). 
REİS — Dikkate alanlar lütfen işaret ver

sinler... (Anlaşılmadı sesleri). 
Efendim; bu kadar el kaldıran arkadaşlar ara

sında iki arkadaş da anlamamışsa bizi mazur 
görsünler, bu şekilde idare etmek çok güç olu
yor, anlamıyan rey vermez. 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Aleyhin

de konuşmak istiyorum. 
RElS — Oylama sırasında olmaz efendim. 

Rica ederim. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Mebus

ların tahsisatına ilâve yapan bir takririn aley
hinde konuşacağım. 

(Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı ve 51 arka
daşının önergesi bir daha okundu). 

RE t S — Teklifi, dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sadece 
mebusların ödeneğine zam yapan bir takrirdir. 

REÎS — Teklifi dikkate almıyanlar lütfen 
ayağa kalksınlar... Efendim; teklif dikkate alın
mıştır. Komisyona tevdi ediyoruz. 

Yusuf Karslıoğlu'nun takririni okutuyorum. 
(Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun tak

riri tekrar okundu). 
REÎS — Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın 

teklifini dikkate alanlar... Almıyanlar... Teklif 
reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul edilen takrirle bir
likte komisyona veriyoruz. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Emsallerine nazaran üstün 
gayret, bilgi ve verimli çalışmalariyle temayüz 
eden memur ve hizmetlilere (Ordu mensupları 
dahil) tcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
esaslara göre, birinci maddeye tevfikan tesbit 
edilen bir aylık tahsisatın bir yılda iki mis
lini geçmemek üzere ikramiye verilebilir. 

Ancak, verilecek (bu ikramiyelerin yıllık tu
tarı, her daire ve müessesenin bu kanun gere
ğince tahsisata müstahak memur ve hizmetli
lerinin maaş ve ücretleri için bütçelerine mev
zu tahsisatın % 8 ini geçemez. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, şimdi huzurunuzda okunan 
ikinci madde, memurlara ikramiye verilmesi 
hakkındaki hükmü ihtiva etmektedir. Muhterem 
Maliye Vekilinin, kanunun tümü üzerinde ver
diği izahatı dikkatle dinledik, Vazifesini lâyi-
kiyle yapan memurla vazifesinde ihmal ve te-
rahi gösteren ve vazifesini iyi yapmıyan me
mur arasında bir fark gösterilmesi hakkındaki 
esbabı mucibeye tamamiyle iştirak etmekteyim. 
Ancak, böyle bir hüküm, umumi mevzuatımız 
İçine değil, Memurin Kanununa ve bilhassa Ba-

. 1953 O : İ 
rem Kanununa girmesi icabeden ve daimî ola
rak tatbiki lâzımgelen bir hükümdür. Halbuki, 
şimdi Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulunan 
kanun lâyihası, hayat pahalılığının biraz daha 
hafifletilmesi, hayat pahalılığının memur üze
rindeki tesirini biraz daha azaltması ve daha 
ilmî bir tâbirle konjonktüre tevafuk ettirilmesi 
maksadiyle hazırlanmış bir tasarıdan ibarettir 
ve muvakkat bir mahiyet taşımaktadır. Esasen 
Hükümet dahi buna «barem kanunu çıkınca
ya kadar» ibareli bir başlık koymuştur. Fakat 
bu tâbir kanun tekniğine uygun olmadığı için 
bu başlık çıkarılmış olmakla beraber, kanun, 
hakikatta muvakkat bir kanundur. Muhterem 
Maliye Vekilinin bahsettiği gibi, ilerde daha 
şümullü bir kanun Meclis huzuruna gelecektir. 
Bu itibarla kanun ,muvakkat bir kanundur. Bu 
tasarının daimî bir mahiyet taşıyan hükmü ih
tiva etmesi doğru değildir. 

îkinei nokta; memurlara verilecek tahsisat 
birinci madde ile ikiden üçe çıkarılırken, bu ik
ramiyelerin kaldırılması nazarı itibara alına
rak arkadaşlar tarafından oy verilmiştir. Bu da, 
yine birinci maddede kabul edilmiş bir takri
rin zaruri bir neticesidir. Onun için her iki ba
kımdan ikinci maddenin tasarıdan çıkarılması 
icabeder. Bu hususta bir takrir takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Tevfik îleri. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Efendim, ben

ce bu madde münasebetiyle görüşeceğimiz şey, 
prensip meselesi olmalıdır. Bu memlekette me
murları daha çok çalışmaya, daha verimli hale 
getirmeye ve çok çalışan verimli olan, zekâsiy-
le, kabiliyetiyle ,mesaisinin neticeleriyle memle
kete faydalı hizmetler ifa eden insanı teşvik et
mek, teşekkür kabilinden ona bir şeyler ver
mek icabeder veya etmez meselesini bir pren
sip olarak ele almak lâzımdır. Burada konuşan 
arkadaşları, dinledim. Kimse, bu noktaya mu
halefet etmiyor. Yani çalışanları mükâfatlan
dırmak lâzımdır deniyor. Yalnız tatbikat kötü 
olur diye bir noktaya saplanıp kalıyoruz. 

Arkadaşlar, tatbikat kötü olur mülâhazasiy-
le bir dâvayı çürütmeye hakkımız yoktur, ka
naatindeyim. Her hangi bir ilâcı ,bir doktor, 
kötü tatbik edebilir, her hangi bir mühendis, 
kendisine verilen takdir hakkını kötüye kulla
nabilir ,diye bunların elinden takdir hakkını alı
yor muyuz? 
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Bir kısım arkadaşımız burada, büyük me- I 

murların, yani takdir hakkını kullanacak mev-
kidıe olanların, müt'tefîkan bu hakları kötüye 
kullanacakları hakkında bir temayülde bulun
dular, biz buna katiyen taraftar değiliz. Ev
velâ büyük memur, meımur sınıfı içinde bulun
maktadır, memurun bütün haklarına sahiptir
ler. Ondan sonra muayyen bir menşeden baş-
lıyarak senelerin kendisime vıerdiği birtakım 
tecrübelerden istifade ederek büyük memur ol
mak vasfını kazanmışlardır. Hiçbir memur, 
damdan düşer gibi, büyük memur olmamıştır. 
Niçin takdir hakkı mevzuubahis olduğu zaman 
maiyeti üzerinde ve onların çalışmasında mües
sir ve onların mesailerinden mesul olan büyük 
memurların bu takdir hakkını kötüye kulla
nacakları şeklinde bir ithama sapıyoruz? Arka
daşlar, dairelerde, hakikaten her memur, çalı
şır. Hikmet Fırat'ın dediği gibi, memur, zaten 
çalışmak mecburiyetindedir. Fakat fazla çalı
şan, fazla başarı elde eden memur, her dairede 
vardır. Ve daire âmirleri sıkıştıikliarı zaman, 
büyük işlerle ve acele işlerle karşılaştıkları za
man işte bu çok çalışkan, kabiliyeti ile, zekâsı 
ile, dirayeti ile muvaffak olabilen insanlara yük 
yüklerler. Her dairede bu fazla yükü taşıyan 
bir kısım memur arkadaşlarımız, vardır. Bir 
daire âmiri olarak sıkıştığınız zaman kendisin
den fazla bir iş istediğiniz bir memura ne ya
parsınız? Rica edersiniz, sadece teşekkür eder
siniz. 

Buna mukabil birtakım memur vardır ki, 
sabah dokuzda gelir, beşe kadar zor bekler, sa
at 'beş olur olimaz, kanunum verdiği haktan is
tifade ederek hemen gider. Ama altı veya se
kiz saat sizinle beraber çalışan ve icabında evi
ne götürerek evinde çalışan memur da vardır. 
Ona ne vereceksiniz? 

Arkadaşlar, bu memlekette yıkılacak bir zih
niyeti de testiyi dolduran da bir, kıran da bir, 
düsturudur. 

Testiyi kıran ile dolduranın bir olmadığını 
ispat etmek mevkiindeyiz. Binaenaleyh, bugü
ne kadar yalnız İktisadi Devlet Teşekküllerin
de mevcut bir zihniyeti, bir sistemi Devlet teş
kilâtı içerisine getirmektedir. Ve önümüze ge
lecek olan Barem Kanunu, Hükümet mümes
sillerinin Bütçe Komisyonunda söylediklerine 
nazaran kopmuş bir yaprak gibidir, gelmekte- I 
dir ve gelmesi zaruridir. Arzettiğim zaruretler | 
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karşısında, biz, filân memur suiistimal eder mi, 
etmez mi, büyük memurlar takdir haklarını kö
tüye kullanırlar mı gibi şüphelerle bugünkü 
durumu devam ettirmeye hakkımız var mı ? 

Maliye Vekili arkadaşımızın dedikleri gibi, 
ufacık bir baş ağrısından vazifesine gelmiyen, 
sıkıştırınca rapor gönderen, vazifeye gelmi
yen, buna mukabil 38 derece hararet içinde va
zifesinden ayrılamıyan, işini, meslekini bir 
iman halinde kabul etmiş bir mümin gibi çalı
şanla bir tutmamıza imkân var mı? Tutmadığı
mıza göre ne yapacak? Daire âmiri veya vekâ
let çok çalışan, mütemayiz, muvaffak olimuş me
mura iki maaşı geçmemek şartiyle ikramiye ve
recek. Bu hak, kendisinin olacak. Bunu çok 
görmemeliyiz arkadaşlar. 

Takdir hakkını memur üzerinde fena kulla
nabilecek bir âmir varsa, bu âmir, kötü âmir
dir. Hele çalışan bir memur dururken, şu, bu 
sebeple çalışmıyan bir memuru tercih eden âmir 
varsa bu âmir, çok kötü bir âmirdir. Vicdan
sızlığa kadar giden bir vasıf taşıyan âmirdir. 
Bi'z böyle bir âmire, değil memuru üzerinde 
takdir hakkını kullanmak meselesini, geniş bir 
eshabı mesalih işini dahi tevdi edemeyiz. O tak
dirde mesele, öyle bir âmiri, amirlik mevkiinde 
tutmamak meselesidir. Bu itibarla arkadaşlar, 
bence, bu bir sistem meselesidir, zaruri bir sis
tem meselesidir, dünyanın her tarafında tatbik 
edilegelen bir sistem meselesidir. Bu sistemi 
mutlaka kabul edelim. Bunu kabul ettiğimiz 
takdirde birinci maddenin kabul edilen takrir 
dolayısiyle icabettireecği parayı nasıl bulurlar, 
onu komisyon tetkik eder. Fakat buradaki me
sele, para meselesi değildir, bir sistem mesele
sidir. Bu sisteme kıymıyalım, bunu bilhassa 
rica ediyorum arkadaşlar. 

REİS — Komisyon adına Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADJNA REİSVE-

KİLİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 
maalesef noktai nazarımızı izah edemedik. Bi
raz evvel kabul buyurduğunuz teklif, iki nok
tayı ihtiva ediyordu : 

Birisi; ikinci maddedeki ikramiye mevzuu-
nun kaldırılması, 

İkincisi; birinci maddedeki iki aylık tahsi
satın üç aylığa iblâğı idi. 

Benim şahsi anlayışıma göre oradan indiri
lerek buraya zam şeklinde idi. Başkan, bunları 
ayırdı. Evvelâ zammı reye koydu. Ondan sou-
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ra da ikinci madde üzerinde ve ikramiye hak- ı 
kında müzakereye geçt'i. Bunun üzerinde dura
cak değilim; zira bu reye iktiran etmiştir. Şim
di şöyle bir vaziyet hâsıl oluyor; birinci mad
de münasebetiyle kabul edilen takrir, hazine
ye elli milyon l'iralık bir külfet tahmil etmiş
tir. Zannediyorum ki; gerek Ahmet Başıbüyük 
gerekse kendisine iltihak eden arkadaşlarımız 
devlet bütçesine, hükümet teklifinin fevkmda 
bir elli milyon daha zammı istihdaf etmemiş
lerdir. İkinci maddedeki ikramiyenin tenziliy
le buraya zammını teklif etmişlerdir. Bu dahi 
gösteriyor ki sayın başkanımızın takriri ayır
ması zannediyorum ki haksızdı. Onun için mü
saadenizle bu maddeyi komisyona alalım Yük
sek Heyetin tecelli eden noktai nazarı muci
bince veziyeti b'ir kere dara mütalâa edelim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşımız Ahmet 
Başıbüyük'ün takriri, 50 milyon liralık bir 
külfeti ortaya koydu, bütün ısrarımıza rağmen 
bu, oldu. 

Memiş Yazıcı arkadaşımızın takriri, nasıl 
bir külfet ortaya attı, bunu pek iyi kavraya
madım ve hesaplıyamadım. Çünkü takrirde 
zikredild'iği veçhile her türlü tahsisat deyive
rince buna neler girmez... işte bunları bir 
kere iyice arayıp tarıyalım ve tesbit edelim. 
Bunun külfetini bilmemekteyim. 

Bu itibarla komisyonun talebinin kabulünü 
rica ederim. 

R E İ S — Efendim, İçtüzük gereğince ve ko
misyonun maddeyi istemesi üzerine maddenin 
değiştirgelerle birlikte komisyona iadesi gerek
mektedir. Bu itibarla ikinci maddeyi de komis
yona veriyoruz. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3. — Aşağıda gösterilenler bu ka
nun hükümlerinden faydalanamazlar. 

a) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesine göre 
ücret a b n sanatkâr ve stajyerler hariç olmak 
üzere sözleşme ile çalıştırılanlar; 

b) Devletçe iaşe edilip bir hizmet karşılığı 
olmaksızın harçlık olarak kendilerine maaş veri
lenler, 

c) Daimî vazife ile yabancı memleketlerde 
bulunup 4991 sayılı Kanun hükümlerine göre | 
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aylık alanlarla aynı yerlerde istihdam olunan 
hizmetliler, 

ç) 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Bütçe kanunlarına bağlı (E) işaretli 
cetvellerdeki tertiplerden alman kadrolarda ça
lışanlarla mümasili muvakkat mahiyetteki kad
rolarda çalıştırılanlar, 

d) ödemenin yapıldığı tarihlerde eli işten 
çektirilmiş veya açığa alınmış olanlar, 

Bunlardan Men'i muhakeme veya beraet ka
rarı alanlarla haklarındaki takibat umumi Af 
Kanunu ile kaldırılmış olanlara, müstahak ol
dukları açık maaşları nispetinde tahsisat verilir. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka
daşlar, ben, yalnız bu maddenin bir fıkrasına 
taallûk eden husus hakkında konuşmak istiyo
rum. Bu ikramiyeden (E) cetveline dâhil olan
lar, istisna edilmiştir. Her Bakanlığın kadosun-
da bu cetvele tâbi olanlar mevcuttur. Fakat bu 
cetvele dâhil olanların bilhassa benim konumu 
teşkil eden kısmı, Bayındırlık Vekâletine taal
lûk edendir. Bugün Bayındırlık Vekâletinde 
eskisine nazaran iş hacmi üç misli, dört misli 
artmış bulunduğu için vazife görmekte olan ar
kadaşların birçokları (E) c'etveline dâhil edil
mişlerdir. Bunların halen almış oldukları maaş 
da tatmin edici mahiyette değildir. (E) cetveli 
deyince bizim hatırımıza muazzam bir rakamla 
tesbit 'edilmiş bir maaş veya ücret gelmesin. 
Bu işi belirtmek maksadiyle Bayındırlık Ba
kanlığının durumundan bâzı misaller vereceğim. 

Evvelâ bunun miktarı, çok cüzi bir rakam
dır. Yekûn itibariyle yüzdeye vuracak olursak 
1,2 nispetinde bir fark meydana getirecektir. 

Sonra yatırım bütçesi itibariyle nazara aldı
ğımız takdirde yatırım, üç, dört misli artmış ol
duğu halde ücret olarak verilen miktar, yüzde 
20 artmıştır. Bu itibarla bilhassa teknik 'eleman 
kadrosu sıkıntısı çektiğimiz bir zamanda (E) 
cetveline dâhil olanları bu ikramiyeden istisna 
etmemiz, yerinde değildir. 

Personeli, Maliye Vekâletinin muvafakatiyle 
ve Vekiller Heyetinden alman kadrolardan üc
ret almaktadır. Bu tertipten ücret alanlara tek-
nisiyen, şoför, daktilo, sürveyyan, odacılar da 
dâhildir. Kadroları senelerden beri değişraıiyen 
ve terfih imkânı bulunaımıyan bu personelin al
dıkları ücretler de mübalâğalı değildir. Nite
kim ; bir misal olarak arzedeyim : Bayındırlık 
Vekâleti (E) cetvelini ele alırsak; 115 ile 200 
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lira arasımda ücret alanların adedi 320 dir, ye
kûna nazaran % nispeti 51,1, 200 ilâ 500 lira 
arasında ücret alanlar 175, yüzde nispeti 28,1, 
500 - 750 lira arasında ücret alanların adedi 
122 ve yüzde nispeti 19,5 tur. 875 lira ücret 
alanların adedi ise 8 dir ve yüzde nispeti de 
1,3 tür. Burada en yüksek ücret kadrosu 875 
lira ve bu ücretten para alanlar ancak sekiz 
aded olup umumi kadroya nazaran % 1,3 
raddesindedir. 

Maaş baremi imkânsızlrkla.rı ile (E) cetve
lindeki bu ücret tahdidi dolayi'siyle veikaletten 
birçok istifalar vukua gelmektedir. Nitekim 
son senelerdeki istifa adedi, 1953 te 126 dır. 

Ücret kadrolarının âzami 875 lira olarak 
teshirinde (ki ancak 1953 yılında buna muva
fakat edilmiştir.) Baremin 125 lira asli maaşı
na tekabül eden baliği esas alınmaktadır. Bi
naenaleyh Barem Kanunu tadil edilip her asli 
maaşa tekabül eden baliğler yükseltildiği tak
dirde mütenazuran (E) cetveli kadrolarının da 
yükseltilm'esi icabedecektir. 

ıSon senelerde bilhassa mühendis kadrosun
da, teknisiyen kadrosunda elemansızlık yüzün
den çekilen sıkıntı göz önünde bulundurula
cak olursa bu arkadaşlarımıza verilecek ikrami
yenin yerinde olarak (E) cetveline dâhil olan
lara da verilmesi, bunların istisna edilmemesi 
icabeder. Bilhassa arzettiğim kadrolardan 115 -
200 lira arasında ücret alanların geçim sıkın
tısı içinde bulunmadığını, sanıyorum ki, hiçbir 
arkadaşımız iddia edemez. 

Umumi yekûn muvacehesinde tutan mikta
rı da 617 bin liradır. 

FERİT ECER (Niğde) — (E) cetveline dâ
hil olan başka yok mu? 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Vardır. 617 
bin lira diye hesapladık. 

REÎS — Devam edin. 
(BAHA AKŞÎT (Devamla) — Burada mev

cut olan miktar, nazarı itibara •aldıklarımızla 
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birlikte mütalâa «dildi. (E) cetveline dâhil 
olanlara ödenen miktarın yekûnu, 617 bin li
ra tutmaktadır. Hal böyle olduğuna göre, ma
demki (E) cetveline dâhil, bilhassa Bayındır
lık cephesinden olanları -misal olarak arzettim, 
diğerlerinin durumu da bundan farklı olmadı^ 
ğıma göre (Ç) fıkrasının maddeden çıkarılması 
ve (E) cetveline dâhil olan arkadaşların da is
tifade etmelerinin teminini istirham ediyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinize aittir, kabul 'edilme
sini rica ediyorum. 

REÎS — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bende

niz, usul hakkında söz istemiştim. Yüksek Mec
lisiniz, birinci ve ikinci maddeleri Bütçe Ko
misyonuna iade etti. Onu takibeden bütün mad
deler bu birinci ve ikinci maddelerle ilgilidir. 
Meselâ 4 ncü maddede, (bu kanunun birinci 
maddesiyle verilen tahsisat) deniyor. 5 ve 6 ncı 
maddeler de aynı mahiyettedir. 9 ncu madde, 
ikramiye verilmesine dair hükümleri bütün 
Türk mevzuatından kaldırıyor. Bu itibarla bir 
karışıklığa sebebiyet verilmemesi için ya Bütçe 
Komisyonunun bu kanun lâyihasını tamamen 
komisyona almasını ve yahut Yüksek Başkanlı
ğın, esasen ekseriyet de yok, vakit geçmiştir 
diye, celseyi tatil etmesini rica ediyorum ki, di
ğer maddelerle insicamsız bir hal olmasın. 

BÜTÇE KOMİSYONU REÎSVEKÎLÎ HÂDl 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; esasen ka
nunun birinci ve ikinci maddeleri, komisyona 
verilmiştir. Gerçi diğer maddeler görüşülebi
lir. Fakat birinci ve ikinci maddeyi, komisyon
da verilecek yeni şekle göre, tertibetmek lüzu
mu hâsıl olacaktır. Onun için müsaade ederse
niz tasarının tümünü komisyona alalım. 

REİS — Tasarı, teklif üzerine, Bütçe Komis
yonuna verilmiştir. 

25 Aralık 1953 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
ziraatte kullanılan alet ve nıakinâlara ait ye
dek parçaların karaborsaya düşmesinin önlen
mesi hususunda Hükümetçe ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Tdearet 
Vekili Fethi Çeilikbaş ve Tarım Vekili Nedim Ök-
men'in yazdı cevapları (6/Î164) 

2 .IX. 1953 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Ticaret ve Tarım ba
kanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

1. Motor, traktör, biçer - döğer gibi ziraat
te ve her türlü nakliyatta kullanılan alet ve ma
kinelerin yedek parçalarını tedarikte vatandaş
ların büyük güçlükler çektikleri ve karaborsa
dan değerlerinin çok üstünde bir bedelle temin 
zorunda kaldıkları. 

2. Ziraatte kullanılan bir kısım traktör ve 
biçer - döğerlerin çabukça kullanılmaz bir ha
le geldiği ve işe yaramadığı ve bir kısımları
nın yedek parçalarının hiç temin edilememekte 
olduğu, vatandaşların vâki müracaatlarından 
anlaşılmaktadır. 

3. Bu haller ziraatte kullanılan her türlü 
makjnaların ve gerekli yedek parçalarının itha
li hususunda icabeden tedbirlerin ve tertiple
rin alınmadığını ve karaborsaya intikalini ön-
liyecek çarelere baş vurulmadığını göstermek
tedir. 

4. Ziraat alet ve makinelerinin fiyatların
daki artış, akar yakıta yapılan zamlar esasen 
istihsal maliyetini çok yükseltmiştir. Bir de 
yedek parçayı karaborsadan değerinin fev
kinde bir bedelle temin zorunda kalan çiftçi 
vatandaşın durumunu daha da güçleştirmekte
dir. Milyonlarca dövize mal olan ziraat alet ve 
makinelerinin memleketimizin şartlarına en uy
gun gelen tiplerden seçilmesi ve kâfi miktar
da yedek parça ithaliyle karaborsaya düşme
sinin önlenmesi ve önümüzdeki yıllar içinde ge
çen yıllardaki hale meydan verilmemesi için 

Hükümet ne düşünmekte ve ne tedbirler almak
tadır? Bu cihetlerin açıkça izahını rica ederim. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Genel : 75593 
Özel : 1/633 

23. X I I . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
10. I X . 1953 tarihli ve 6-1164/5690, 12907 

sayılı yazılarına cevap : 
Ziraatte kullanılan alet ve makinelere ait 

yedek parçaların karaborsaya düşmesinin ön
lenmesi için Hükümetçe ne gibi tedbirler düşü
nüldüğü hakkında Kırşehir Mebusu Halil Sezai 
Erkut tarafından verilen yazılı soru önergesi 
mütalâa olunmuş ve bu hususa dair cevabımız 
aşağıda arzedilmiştir. 

Mevzuubahs öneırge 2 kısmı ihtiva etmekte
dir : 

1. Ziraatte ve her türlü nakliyatta kullanı
lan alet ve makinelerin yedek parçalarına ait 
kısım; 

2. Bizatihi bu alet ve makinelerin vasıfla-
riyle tiplerine taallûk eden kısım. 

a) Ziraatte ve her türlü nakliyatta kullanı
lan alet ve makinelerin yedek parçaları mese
lesi : 

22. I X . 1952 tarihine kadar liberasyon sis
temi dâhilinde ithal edilen ziraatte ve her türlü 
nakliyatta kullanılan alet ve makinelere ait ye
dek parçaların, bu tarihte tescillerin Vekâleti-
mizce yapılması kararma uygun olarak memle
ketin zirai kalkınma hamleleri ile ahenkleştiril-
mek suretiyle yapılan tesciller ve tahsislerle nor
mal olarak ithaline devam edilmiştir. 

Nitekim yazılı soru önergesine mlevzu teşkil 
eden muhtelif yedek parçaların ithal ve tescil 
vaziyetleri, aşağıda belirtildiği üzere, tescil ve 
tahsislerde her hangi bir kısıntı yapılmadığım, 
bilâkis bu maddelerin bol miktarda ithaline ma
tuf tedbirlerin zamanında alınmış olduğunu gös
termektedir. 

Ziraat alet ve makineleri yedek parçaları : 
Ziraat âlet ve makineleri yedek parçaları it-

424 — 



B : 2İ 23. 
İıaİı maksadiyle, 22 . IX. 1952 tarihinden Ekim 
ayma kadar yapılan tesciller 13 358 800 liraya 
baliğ olmaktadır. 

Ekim, Kasım, Aralık 1952 aylarında yapılan 
tescillere mevzu teşkil eden yedek parçaların it
halât ve piyasaya arzı hareketi 1953 yılma inikas 
etmiş olduğundan, bu yılın içinde bulunduğu
muz devresine kadar ithal edilen malların mem
leket yedek parça ihtiyaçlarını karşılıyacak öl
çüde oldukları kabul edilmektedir. 

Zira, bu maddelerin 1952 yılının liberasyon 
rejimi dâhilinde yapılmış olan fiilî ithalâtı 
16 315, 000 lira olup, 1953 yılında yapılan ve
ya mevzuları bu yıla intikal eden tesciller ise, 
yukarda işaret edildiği veçhile, Ekim ayına ka
dar 13 358 800 liraya baliğ olmuştur. 

Sene sonuna kadar yapılacak diğer teslciller-
le, bu kıymetin 1952 yılının fiilî ithalâtını geçe
ceği hesaplanmaktadır. 

Diğer taraftan aynı maddeler üzerindeki 1952 
yılı ilk yedi ayı ile 1953 yılı ilk yedi ayının fiilî 
ithalât rakamları mukayese edildiği takdirde, 
her iki devrede 9 000 000 lira tutarında ithalât 
yapıldığı görülmektedir. 

Yapılan normal tescillere ilâveten, Vekâleti-
mizce hazırlanıp ilgililere duyurulmuş bulunan 
$8 . IV . 1953 tarihli ve 440 sayılı sirkülerle 
ziraat makine ve aletleri yedek parçalan itha
liyle meşgul olan firmalarımıza, lüzumlu yedek 
parçanın mevcudu bulunmaması veyahut da ha
riçten süratle ithal edilememesi neticesi ziraat 
makine ve aletlerinin muattal kalmalarına mey
dan verilmemek üzere, Avrupa İktisadi îş Bir
liği teşkilâtına dâhil memleketlerden aylık kıy
meti 500 liraya kadar serbest ithalât hakkı da 
tanınmıştır. 

Yeni hazırlanmış bulunan dış ticaret re
jimimizde ziraat âlet ve makineleri yedek par
çaları 3 sayılı liberasyon listesine alınmış olup, 
bu sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte itha
lâtı tamamen serbestleşecek dan'yedek parçala
rın temininde en ufak müşkülât çekilmiyeceği 
tabiîdir. 

Diğer taraftan, ziraatimizin makineleşme
sinde kullanılan alet ve makinelerin çiftçilere 
âzami fayda sağlıyacak şekilde çalışmasını te
min etmek lâzımgeldiği de aşikârdır. Bunun 
için Tarım Vekâleti teşkilatındaki ziraat maki
neleri mütehassıslarının mesaileri daha ziyade 
köyler ve çiftçiler arasında teksif ettirilmek su-
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retiyle, bilgi bakımından çiftçilerin yetiştirilme
sine çalışılmaktadır. Bunun dışında Tarım Ve
kâletince yurdun 21 yerinde her yıl açılmakta 
olan 3,5 aylık traktör ve ziraat makineleri sürü
cü yetiştirme kurslarının tertiplenmesi de, bu 
maksada matuftur. 

Bununla beraber, köyündeki işlerini takibe-
decek kimsesi bulunmıyan çiftçilerimizin bu 
kurslara iştirak edememeleri göz önünde tutula
rak, en müsait zamanlarda, köylerde 143 günlük 
kısa süreli kurslar açılmak suretiyle ziraat alet 
ve makinelerinin kullanılması ve bakılması öğ
retilmektedir. 

Nakliye vasıtaları yedek parçalan : 
Nakliye vasıtaları yedek parçaları ithali 

maksadiyle, 22 . IX . 1952 tarihinden Ekim 
ayma kadar Vekâletimizce yapılan tesciller 
7 553 208 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu meblâğ ve tekabül ettiği miktar, 1952 
yılının 5 065 000 liralık fiilî ithalât kıymetinden 
fazla olup, sen sonuna kadar yapılacak tescil ve 
tahsislerde nazara alınırsa, Hükümetin zaman ve 
ihtiyaç bakımından gerekli tedbirleri almış ol
duğu görülür. 

Diğer taraftan 1952 yılı ilk yedi aylık fiilî it
halât miktar ve kıymetiyle 1953 yılı ilk yedi ay
lık fiilî ithalât miktar ve kıymetinin mukayese
sinden, 1953 yılı lehine 1 847 000 liralık bir it
halât fazlası da tesbit edilebilir. 

Ayrıca halen yürürlükte bulunan 28 . IV . 
195̂ 3 tarihli ve 440 sayılı sirküler hükümleri çer
çevesinde aylık 500 liraya kadar yapılacak ser
best ithalât sisteminde, nakliye! vasıtaları ye
dek parçaları da dâhil bulunmaktadır. 

Yeni hazırlanmış bulunan dış ticaret rejimi
mizde nakliye vasıtaları yedek parçaları da 3 
sayılı liberasyon listesine alınmış olduğuna gö
re, bu sistemin yürürlüğe girmesiyle beraber ser-
serbest ithalâtın temin edeceği rekabet sayesin
de bu mevzudaki ihtiyaçlar bol ve ucuz olarak 
karşılanmış olacaktır. 

Spekülatif hareketlerin önlenmesi mevzuun
da, Vekâletimiz, K/908 sayılı kararla verilen 
salâhiyetlerini kullanmakta tereddüt etmemek
te ve muktazasınm icrasını yerine getirmek hu
susunda âzami dikkat ve itina göstermektedir. 

b) Vasıfları itibariyle memleketimiz şartla
rına en uygun gelen marka ve tertiplerdeki zi
raat âlet ve makinelerine daha fazla ithal imkâ-
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nı vermek suretiyle, evvelki liberasyondan fay
dalanarak yurda girmek imkânını bulmuş olan 
ve müsait olmadığı anlaşılan âlet ve makinelerin 
peyderpey tasfiyesi cihetine gidilmesi tertiplen
mektedir. 

Bu mevzuda; Vekâletimiz, tiplerin tasdik 
mercii olan Tarım Vekâleti ile iş birliği halinde 
çalışmaktadır. 

Soru sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

4 . X I . 1953 
T. C. 

Tarım Vekâleti 
Ziraat tş. U. Müdürlüğü 

ö. Sayı : 3251 
G. Sayı Şube :4 

özü : Kırşehir Mebusu Halil Sezai 
Erkut 'un yazılı sorusu II. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10 . IX . 1953 gün ve Kanunlar Md. lüğü 

6/1164 sayılı yazılarınıza K. : 
Kırşehir Mebusu Sayın Halil Sezai Erkut 'un, 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ile Vekâletimizi 
ilgilendiren yazılı sorusuna cevaben hazırlanan 
notun ilişikte takdim kalındığını saygiyle arz-
ederim. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

özü : Kırşehir Mebusu Halil Sezai 
Erkut 'un yazılı önergesi Hk. 

Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut tarafın
dan «ziraatte kullanılan alet ve makinelere ait 
yedek parçaların karaborsaya düşmemesi» hu
susunda verilen yazılı soru önergesinin tetki-
kmdan, mezkûr önergenin iki kısmı ihtiva et
tiği anlaşılmaktadır. 

1. Ziraatte ve her türlü nakliyatta kullanı
lan alet ve makinelerin yedek parçaları mese
lesi, 

2. Bizatihi bu alet ve makinelerin vasıfla-
riyle tiplerine taallûk eden hnsusat, 

1. Ziraatte ve her türlü nakliyatta kullanı
lan alet ve makinelerin yedek parçaları mese
lesi : 

1952 yılı Eylül sonuna kadar liberasyon sis-
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temi dâhilinde ithal edilen ziraatte ve her tür
lü nakliyatta kullanılan alet ve makinelerin ye
dek parçaları, 22 Eylül 1952 tarihinde tescille
rin Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılması 
kararına uygun olarak memleketin zirai kal
kınma hamleleriyle ahenkleştirilmek suretiyle 
geniş ölçüde yapılan tesciller ve tahsislerle nor
mal olarak ithal edilegelmektedir. 

Nitekim yazılı soru önergesine mevzu teşkil 
eden muhtelif maddelerin ithalât ve tescil va
ziyetleri ,tescü ve tahsislerde her hangi bir kı
sıntı yapılmadığını, bilâkis bu maddelerin bol 
miktarda ithaline matuf tedbirlerin zamanında 
alınmış olduğunu göstermektedir. 

A) Ziraat alet ve makineleri yedek parça
ları : 

Ziraat aletleri yedek parçaları ithali maksa-
diyle 22 Eylül 1952 tarihinden bugüne kadar 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan tescil
ler 13 358 801 liraya baliğ olmaktadır. Ekim, 
Kasım, Aralık 1952 aylarında yapılan tescille
re mevzu teşkil eden malların ithalât ve piya
saya arzı hareketi 1953 yılma inikas etmiş ol
duğundan, bu yılın içinde bulunduğumuz 
devresine kadar ithal edilen malların 
memleket yedek parça ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak ölçüde oldukları kabul edilmekte
dir. Zira 1952 yılının liberasyon rejimi dâhilin
de yapılmış fiilî ithalâtı 16 315 000 lira olup, 
1953 yılında yapılan veya mevzuları bu yıla in
tikal eden tesciller ise şimdiden 13 358 801 lira
ya baliğ olmuştur. Sene sonuna kadar yapılacak 
diğer tesciller sayesinde bu kıymet 1952 yılının 
fiilî ithalâtını fazlasiyle geçecektir. 

Diğer taraftan aynı maddeler üzerindeki 
1952 senesi yedi ayı ile 1953 senesi ilk yedi ayı
nın fiilî ithalât rakamları mukayese edildiği 
takdirde ,her iki devrede de 9 000 000 lira tu
tarında ithalât yapıldığı görülmektedir. 

Yapılan normal tescillere ilâveten, Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince hazırlanıp ilgililere du
yurulmuş bulunan 28 . I V . 1953 tarih 440 sayılı 
sirkülerle ziraat makine ve âletleri yedekleri 
ithaliyle meşgul olan firmalarımıza lüzumlu ye
dek parçanın mevcudu bulunmaması veyahutta 
hariçten süratle ithal edilememesi neticesi zira
at makine ve vasıtalarının muattal kalmalarına 
meydan verilmemek üzere, Avrupa iktisadi iş 
Birliği Teşkilâtına dâhil memleketlerden aylık 
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kıymeti 500 liraya kadar serbest ithalât hakkı-
da tanınmıştır. 

Yeni hazırlanmış bulunan dış ticaret rejimi
mizde ziraat âlet ve makine yedekleri III sayılı 
liberasyon listesine alınmış olup. bu sistemin 
yürürlüğe girmesi ile birlikte ithalâtı tamamen 
serbestleşecek olan yedek parçaların temininde 
en ufak müşkülât çekilmiyeceği tabiîdir. Diğer 
taraftan, ziraatimizin makineleşmesinde kullanı
lan âlet ve makinelerin çiftçilere âzami fayda 
sağlıyacak şekilde çalışmasını temin etmek tabiî 
olarak mühim meselelerden biridir. Bunun için 
Tarım Vekâleti teşkilatındaki ziraat makineleri 
mütehassısları mesailerini mütemadiyen köyler 
ve çiftçiler arasında geçirmek suretiyle bilgi 
bakımından çiftçilerin yetiştirilmesine çalışmak
tadırlar. Bunun dışında Tarım Vekâletince 
yurdun yirmi yerinde her sene açılmakta olan 
3.5 aylık traktör ve ziraat makineleri sürücü ye
tiştirme kurslarının gayeside budur. Bununla 
beraber köyündeki işlerini takip edecek kimsesi 
bulunmıyan çiftçilerimizin bu kurslara iltihak 
edememeleri göz önünde bulundurularak en mü
sait zamanlarında köylerde 1 - 3 günlük kısa sü
reli kurslar açılmak suretiyle ziraat makinele
rinin kullanılma ve bakımı öğretilmektedir. 

B) Nakliye vasıtaları yedek parçaları : 
Nakliye vesaiti yedekleri ithal maksadiyle 

22 Evlûl 1952 tarihinden bugüne kadar Ekonom^ 
ve Ticaret Vekâletince yapılan tesciller 7 553 208 
liraya baliğ olmaktadır. Bu meblâğ ve tekabül 
e+tiği miktar 1952 yılının 5 065 000 liralık fiilî 
ithalât kıymetinden fazla olun, ^ene sonuna ka
dar yapılacak tescil ve tahsislerde nazara alınırsa 
Hükümetin zaman ve ihtiyaç bakımından gerekli 
tedbirleri almış olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan 1952 yılı ilk yedi aylık fiil* 
ithalât miktar ve kıymetiyle 1953 yılı ilk yedi 
ayı fiilî ithalât miktar ve kıvmetinin mukayese
sinden, 1953 yılı lehine 1 847 000 liralık bir it
halât fazlası da tesbit edilmektedir. 

Ayrıca halen yürürlükte bulunan 28 . IV . 
1953 tarih 440 sayılı sirküler hükümleri çerçeve
sinde aylık 500 liraya kadar yapılacak serbest it
halât sisteminde nakliye vasıtaları yedekleride 
dâhil bulunmaktadır. 

Yeni hazırlanmış bulunan Dış Ticaret Reji
mimizde nakliye vesaiti yedekleri I I I sayılı libe
rasyon listesine alınmış olup, sistemin yürürlüğe i 
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girmesiyle beraber serbest ithalâtın temin edecoği 
rekabet sayesinde müstehlik ihtiyaçları bol ve 
ucuz olarak karşılanmış olacaktır. 

Yukarda verilen izahattan mevcut ziraat ma
kine ve aletleri ile nakliye vesaiti yedeklerinin 
memleket ihtiyacını karşılıyacak şekilde temini 
için lüzumlu tescil ve tahsislerin gerek zaman ve 
gerekse kıymet itibariyle | n uygun şekilde ya
pılacağı anlaşılmaktadır. 

Bu maddelerin halen kara borsadan ve yük
sek fiatlarla temin edildiğine dair münferit şi
kâyetler kısmen spekülatif hareketlerden doğ
duğu gibi, esas itibariyle içinde bulunduğumuz 
istihsal mevsiminin arz piyasası üzerindeki kısa 
zamana münhasır tazyikından husule gelmek
tedir. 

Spekülatif hareketlerin önlenmesi zımnında 
Hükümet K/908 sayılı Karamla Ekonomi ve Ti
caret Vekâletine verilen salâhiyetleri kullan
makta tereddüt etmiyecek ve yeni liberasyon 
sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte önümüz
deki devrelerde hiçbir şikâyet mevzuu kalmıya-
caktır. 

2. Vasıfları itibariyle memleketimiz şart
larına en uygun gelen marka ve tiplere daha 
fazla ithal imkânı vermek suretiyle evvelki li
berasyondan faydalanarak yurda girmek imkâ
nını bulmuş olanların tasfiyesine gidilmektedir. 
Bu mevzuda Ekonomi ve Ticaret Vekâletiyle 
Tarım Vekâleti iş birliği halinde çalışmakta
dırlar. 

2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
değerlerinden çok üstün bir bedelle temininde 
müşkülât çekilen her türlü taşıt lâstikleri sıkın
tısı karşısında Hükümetçe ne gibi âcil tedbirler 
düşünüldüşjüne dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Vekili Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(6/1166) 

2 . IX . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazrîı hususların Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini saygılarımla rica edenim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

(Son gürlerde her türlü taşi't lâstiklerinin 
tedariki güç1 eştiği ve karaborsadan değerleri
nin çok üstünde bir ibedelLe temin zorunda ka-
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lımdığı gerek birçok vatandaşlarım şikâyet ve 
müracaatlarımdan ve gerekse matbuatta çılkan 
yazlılardan am'laşrlmaktadır. Nakliyatım en faal 
bir devresinde iktisadi hayatıımız üzerimde mü
him tesirler yapacak oılan bu hal karşısında Hü
kümetin ne gibi âcil tedbirler düşündüğünüm ve 
aldığınım açiklanmasıın] rica ederim. 

.1953 O : 1 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Genel : 75594 

Özel : 1/634 

23 . X I I . 1953 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
10. I X . 1953 tarihli ve 6 - 1166/5692, 12909 

sayılı yazılarına C. 
Değerlerinden çok üstün bir bedelle teminin

de müşkülât çekilen her türlü taşıt lâstikleri sı
kıntısı karşısında Hükümetçe ne gibi âcil tedbir
ler düşünüldüğü hakkında Kırşehir Mebusu Ha
lil Sezai Erkut tarafından verilen yazılı soru 
önergesi mütalâa olunmuş ve bu hususa dair ce
vabımız aşağıda arzedilmiştir : 

1. 22 . I X . 1952 tarihine kadar liberasyon 
sistemi altında yapılmış olan lâstik ithalâtı, 1952 
yılının fiilî ithalâtını tam bir serbesti içinde ve 
mememleket ihtiyaçları ile ayarlı olarak 
31 145 873 lirada tahakkuk ettirmiştir. 

2. 22 . IX . 1952 tarihinde tescillerin vekâle
timiz uhdesine alınması kararma muvazi olarak, 
içinde bulunduğumuz devreye kadar yapılan tes
cil ve tahsisler memleket ihtiyacına uygun suret
te yürütülmüş ve Ekim ayına kadar bu tescillerin 
tutarı 43 595 940 liraya baliğ olmuştur. 

3. Nakliye vesaiti lâstiklerinin halen kara
borsadan ve yüksek fiyatlarla temin edildiğine 
dair vukubulan münferit şikâyetler üzerine key
fiyet incelenmiş ve bu durumun daha ziyade spe
külatif hareketlerden meydana geldiği neticesine 
varılmıştır. 

Son zamanlarda verilen geniş transfer müsa
adeleriyle bu halin zail olacağı beklenmekle bera
ber, vekâletimiz spekülatif hareketlere karşı ge
rekli tedbirler de almış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, Türkiye lâstik it
halâtçılarını temsil eden Kolad (Kamyon, Oto
mobil, Lâstik Acenteleri Derneği) ile varılan 
mutabakat gereğince, gümrüklerden çekilecek bi
lûmum lâstiklerin % 75 nin meslek gruplarına 

dağıtılmasını teminen Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonu emrine tahsisi ve % 25 
nin de resmî müesseselerle amatörlere ait motorlu 
vasıtalara tercihan satılmak üzere ithalâtçı fir
malara bırakılması kararlaştırılmıştır. 

4. Diğer taraftan, âzami kâr haddi esasen 
K/644 sayılı Koordinasyon karariyle tesbit edil
miş bulunan lâstiklerin normal fiyat dışında sa
tıldığı hakkındaki şikâyetler vekâletimizce has
sasiyetle tetkik edilmekte ve müsebbipleri Millî 
Korunma Kanununa muhalefetten takibata tâbi 
tutulmaktadır. 

5. Esas itibariyle, vekâletimiz, nakil vasıta
ları için büyük meblâğlar ödenmiş olduğunu göz 
önünde tutarak, bunların işletilmesinde ve do-
layısiyle nakil işlerimizin düzenli yürütülmesinde 
lüzumlu lâstiklerin ihtiyacı karşılıyacak şekilde 
sağlanması lâzımgeldiği üzerinde ehemmiyetle 
durmakta ve tahsislerin yapılmasında bu hususa 
ön plânda yer vermektedir. 

Soru sahibine bu yolda cevap verilmesine mü
saadelerini saygı ile rica ederim. 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F . Çelikbaş 

3. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüb-
oğlu'nun, 3 Eylül 1953 t e yürürlüğe giren yeni 
Dış Ticaret rejimi ile üzüm için kabul edilen 
prim hadlerinde bir değişiklik yapıhn yapılmı-
yacalına dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Te
kili Fethi Çelikbaş'tn yazılı cevabı (6/1171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlılma 
Aşalıdaki hususların Ekonomi ve Ticaret Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

1. 3 Eylül 1953 te yürürlüğe giren yeni Dış 
Ticaret rejimi ile üzüm için ihraç edilecekleri 
memleketlere göre 4, 8 ve 10 kuruş prim kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

3 Eylüle tekaddüm eden günlerde piyasaları
mızda 60 - 63 kuruş arasında muamele gören 9 
numaralı üzümün fiyatı halen 50 - 53 kuruşa 
düşmüş bulunmaktadır. 

Bu düşüş, prim hadlerinin iç ve dış piyasa 
arasındaki fiyat farkına tekabül etmemekte ol
duğunu göstermektedir. 
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Eğe Bölgesinin geniş müstahsil kitlesini ilgi

lendirmesi itibariyle hâdisenin tetkikında fayda 
vardır. 

Henüz mahsulün mühim kısmı müstahsil 
elinden çıkmamış bulunduğundan bu tet-
kikatın süratle yapılması ve prim hadlerinde 
bir değişiklik yapılacaksa bunun vakit geçirme
den tahakkuk ettirilmesi zaruretine kaniim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bu husus
taki mütalâası nedir? 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 23 . X I I . 1953 
Sayı : Genel : 75093 

özel : 1/635 

Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
24. IX . 1953 - 6/1171/5704/12973 yazı ceva

bıdır : 
'Trabzon M'ebusu Cemal Reşit Eyüboğlu ta

rafından üzüm hakkında verilen yazılı sorunun 
cevabı ilişikte takdim kılındığını üstün saygı
larımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
F . Çelikbaş 

Birleşik Amerika'nın birkaç yıldan beri 
üzüm ihracatına prim vermesi, Yunanistan'in 
bu sene parasını devalüe etmesi ve iranlılar 
dış pazarlara düşük fiyatla üzüm arz eylemele
ri keyfiyeti göz önünde tutularak 1953/1954 
mevsiminde ihraç edilecek üzümlere muayyen 
nispette fiyat farkı tediyesi kabul edilmiştir. 

1953/1954 mevsimi başlarında E. P. U. mem
leketlerine ihraç olunacak 9 numara üzümün 
beher kilosuna 8 kuruş verilmeısi K. 907 kara-

- riyle tatbik mevkiine konulmuştu. Bü'âhara 
bu fankm müstahsili tatmin edemiyeceği naza
ra alınarak K. 917 sayılı karariyle 2 1 . I X . 1953 
ten itibaren E. P. U. memleketlerine ihraç edi
lecek 9 numara üzümün beher kilosuna 16 ku
ruş. fiyat farkı tediyesi kabul olunmuş ve diğer 
kalitedeki üzümlere verilecek farklar ona göre 
ayarlanmıştır, izmir Kuru Meyva İhracatçıları 
Birliğince de aynı numara üzüme ait Fob ihraç 
fiyatı 200 dolar, yani kilosu 56 kuruştan tesbdt 
edilmiştir. 

. Soru sahibi 3 Eylüle takaddüm eden günler
de piyasamızda 9 numara üzümün 60 - 63 kuruş 
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arasında muamele gördüğünü ifade etmektedir. 
Vekâletimizde mevcut malûmata göre 3 Eylül
den evvel izmir Borsasında 8 Ağustosta 9 nu
mara üzüm 57 kuruştan, 10 Ağustosta 57 ku
ruştan satılmış ve 1 Eylülde hususi şartlarla ay
nı numara üzüm 58 kuruştan muamele görmüş
tür. Bu vaziyete göre, 9 numara üzümün 60 - 63 
kuruştan satıldığına dair olan iddia hakikata 
tevafuk etmemektedir. 

3 Eylülden itibaren izmir Borsasında satı
lan 9 numara üzümün fiyatı aşağıda gösteril
miştir : 

3 Eylül 
5 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
16 » 
19 » 
29 » 
30 » 
2 Ekîm 
8 » 

15 » 
20 » 
28 » 

5 Kasım 
8 » 

10 » 
16 » 
21 » 
23 » 
28 » 

3 Aralık 
4 » 
9 » 

11 » 
17 » 
18 » ' 
21 » 

1953 
» 
» 
» 
» « 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kg. Kuruş 

56 — 
54,75 
54,75 

54,75 - 55— 
54,75 - 55,— 
54,75 - 55 — 
53,— - 53,25 
52,25 - 52,50 
56,— — 
56,25 - 57,— 
57,— - 57,25 
54 — - 54,25 
55,— — 
54 _ . 54,50 
5 4 - -
53,50 - 54,25 
5 3 — — 
5 3 — — 
53,50 — 
53,75 — 
54,50 — 
57,25 — 
56,— — 
56— — 
55— — 
5 7 - -
55,50 — 
55,50 — 
5 7 - -

Halihazırdaki borsa fiyatı 55,5 - 57 kuruş 
etrafında olup satışlar arz ve talep kaidesine 
göre cereyan etmelktedir. Diğer taraftan Izm'ir 
üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ortak
larından 12 bin ton üzümü 2 1 . I X . 1953 tari
hinden itibaren 60 kuruştan mubayaa etmiştir. 
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Ayrıca üzüm müstahsıllarım himaye için Ziraat 
Bankası, zirai kredi borçlarını tecil etmiş, bun
dan maada Tekel idaresi, izmir Borsasından 
şimdiye kadar takriben 10 bin ton üzüm almak 
suretiyle müstahsilin yükünü hafifletmiştir. 

Piyasa icaplarına göre teessüs etmiş bulunan 
fiyatların, serbest ticaretin seyrini değiştdrecek 
suni müdahalelerle tutulmasının mahzurları göz 
önünde bulundurularak yukarda izah olunan
lar dışında Vekâletimizce ayrıca tedbir alınma
sının fayda sağlamıyacağı mütalâa edilmekte
dir. 

4. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu'nun, köylü vatandaşlara Marshall Yardı
mından veya uzun vadeli kredilerle motorlu 
değirmen verilmesi hakkındaki sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş ve Tarım 
Vekili Nedim ökmen'in yazılı cevapları (6/1198) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Köylü vatandaşlara Marshall Yardımından 

veya uzun vadeli kredilerle motorlu değirmen 
verilmesi huşuna ait önergemin Tarım ve Eko
nomi ve Ticaret bakanlıklarınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasına yüksek delâletlerini rica 
ederim. 

Bingöl Milletvekili 
M. Nuri Okeuoğlu 

Köylülerimizin çektiği ıstırap!anın başında 
yiyecek buğdaylarını öğütmek keyfiyeti gel
mektedir. öyle kazalarımız vardır ki su değir
menlerinden mahrumdur. Hemen hemen bütün 
'köylerimiz ise senelik yiyeceklerini öğütmek 
için en az iki, üç ay gibi uzun bir zamanını de
ğirmene gidip gelmeye hasretmek mecburiye
tindedir. Bu zamanın ekmede ve istihsalde 'köy
lülerimiz için ne kadar mühim bir kayıp oldu
ğunu izaha lüzum görmüyorum. 

'Gittiğimiz ve gezdiğimiz yerlerde köylü va
tandaşların ıstıraplarının başında değirmen der
dini görmekteyiz. 

'Mahsulâttan istifade ve zira-atten gaye yal
nız, elde edilece'k mahsulâtı satıp para kazan
mak değildir. Bu gayenin başında köylü vatan
daşların ailesi efradına hasrettiği ürün kısmı
nı da rahatça ve kolayca yemesi hususu da 
'gelmektedir. Bu itibarla öğütmek işi de istih
salin ıbir mütemmimi ve neticesidir. 

Yukarda izah ettiğim sebeplere ve ziraatın 

inkişafı ve bol istihsalin elde edilmesi de zama
na bağlı olduğuna ve köylü vatandaşların en 
çok zamanını değinmen işine hasretmek: mecbu
riyetinde kalmalarına göre kolaylıikla fazla 
mahsulâtı elde etme'k fırsat ve imkânını vermek 
için köylü vatandaşlara, Marshall Yardımından 
veya uzun vadeli kredilerden seyyar ve sabit 
motorlu değirmenlerin verilmesi zaruri bir hal 
almıştır. 

Bu yardım yapılmadığı takdirde köylüleri
mizin ıstırabına son vermeye ve fazla ekip biç
meleri için vakit bulmalarına imkân olmıya-
ea'ktur. 

Binaenaleyh; köylü vatandaşlarımıza Mar
shall Yardımından veya uzun vadeli kredi ile 
motorlu değirmen verilmesi hususunun temini
ni ve yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 23.12.1953 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Genel : 75592 

b a y i Özel : 1/G32 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
3.11.1953 tarih ve 6-1198/5772/13249 sayılı 

yazılarına C : 
Köylü vatandaşlara Marşal Yardımından 

veya uzun vadeli kredilerle motorlu değirmen 
verilmesi hakkında Bingöl Mebusu Mustafa 
Nuri Okeuoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve bu hususa dair cevabı
mız aşağıda arzedilmiştir : 

1. Vekâletimizce, gida sanayiine ait bil
cümle makineler ve bu meyanda un değirmen
lerinin ithalâtında âzami kolaylık göstcrilmek-
tediı*. 

Eski yıllarda bu nevi makinelerin yıllık 
'ithalâtı tutarı 1 milyon lirayı geçmezken, sıra-
siyle 1950 yılında 3 milyon 1951 yılında 6 
milyon ve 1952 yılında 10 milyon liralık itha
lât yapılmıştır. 

Mevzuubahis ithalât, daha ziyade şehirleri
miz ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmıştır. 

2. Motorlu değirmenlerin uzun vadeli kre
dilerle köylülerimize temini işine gelince : 

T. C. Ziraat Bankası Kanununun 17 nci ve 
Tüzüğünün 31 nci madde ve fıkraları esasları
na tevfikan, iptidai maddeleri memleket içinde 
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yetişen mahsullerin piyasaya sürümünden önce 
şekil değiştirmelerini sağlamak maksad'iyle ku
rulacak tesislerle, kuruldukları yerler bakımın
dan doğrudan doğruya ziraat bölgeleri içinde 
bulunan ve çevrelerindeki zirai gelişmeye hîz-
met edip iptidai maddelerin daha geniş ölçüde 
istihsallerini ve kıymetlendirilmesini sağlıyan 
sanatlar için mevzuat dâhilinde gerekli krediler 
açılmaktadır. 

Bu duruma göre değirmen tesis edecek mü
teşebbislere kredi verilmekte olduğu gibi diğer 
zirai sanat konusu ile ilgili tesisleri vücuda ge
tirecek müteşebbislere de lüzumlu ikrazat ya
pılmaktadır. 

Marşal plânına göre yurdumuza ithal olunan 
traktör, ekipmanlar ve biçerdöverler gibi zirai 
al At, ve vasıtaların Marşal dâhili ve harici kre
dilerinden faydalandırılmaları Marşal Makam-
lariyle evvelce hazırlanmış bir program dâhi
linde yürütülmektedir. Bu program dışında za
man zaman yaptığımız teklifler ise, yeni bir 
envestisman mevzuu sayılarak mezkûr makam
larca reddolundugundan, bahis mevzuu motor
lu değirmen taleplerinin Marşal plânı dairesin
de tetk'ik ve tervici mümkün görülmemektedir. 

Sora sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerini saygı ile 4rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çeİikbaş 

T. C. 
Tarım Vekâleti 

Ziraat tş.'Ü.' Müdürlüğü 28 . İ l . 1953 
Umumi No. 3571, 76592 

Husûsi No. Şube : 4 

Hülâsa : 
Bingöl Mebusu Nuri Ok-

• • - r . • .. cuoğlu'nun değirmen te
darikine dair yazılı so
rusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 11 . 1953' gün ve Kanunlar Md. 5772/ 

13249 sayılı yazılarınıza K: 
Yüksek malumları olduğu veçhile Vekâleti

miz çiftçilerimizin bilfiil Zirai istihsal ameliye
lerinde kullandıkları ziraat alet ve makineleri
nin temin ve tedariki mevzuunda vazifeler de
ruhte etmiştir. 
'*'• Zirai mahsullerin kıymetlendirilmesi ve do-

a I layısiyle önergede mevzuubahis edilen un de
ğirmenleri konusu Ekonomi ve Ticaret Vekâ-

- • l'ötinin iştigal mevzuuna taallûk etmektedir. 
î Bu itibarla yazılarınız ve ekinin yukarda adı 

geçen vekâlete gönderilmiş bullnduğunu saygı-
î larımla arzederim . 
ı Tarım Vekili 
: N. ökmen 

5. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Kars'ta 
vilâyet bakımından olan, bozuk yol ve köprülerin 
işler bir hale gelmesi için ne düşünüldüğüne da
ir sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun yazık cevabı (6/1215) 

i \ 12 . XI . 1953 
l Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yarım milyona yakın nüfusu, on bir kazası 
olan Kars'ın (1200) kilometre şosesi vardır. Bu 

. I şoselerin (581) kilometresi vilâyet emrinde, ge-

. I ri kalanı da devlet bakımındadır. 
Vilâyet emrinde olan yollar : 

Ardahan - Posof 
Göle - Ardahan 
Mezraa - Arpaçay 
Arpaçay - Çıldır 
Çıldır - Gölebert 
Mezraa köprüsü - Kızıçaçak 
Kars - Digor 
Digor - Tuzluca 
Kağızman - Horasan 
Karakurt - Sarıkamış 
İğdır - Başköy 
Markara - Köprüsü 

Yekûn 

Kilometre 

77 
39 
30 
41 
33 
66 
40 
35 

100 
50 
65 
5 

581 
Devlet bakımında olan yolların durumları 

Kars - Göle şasesi hariç, oldukça iyi bir vazi
yettedir. Ancak vilâyet bakımında olan şose
ler umumiyetle, bozuk, bâzı kısımları geçilmez 
bir vaziyette olup birçok köprüleri de yıkık ve 
bozukturlar. 

Bu yüzden halk mahsulünü pazarlara sev-
ketmekte, ihtiyaçlarını teminde, hastaların nak
linde, mahkemelere gidip gelmede, posta nakli
yatında ve sairede büyük zorluk, müşkülât ve 
sıkıntı çekmektedir. 

Bu itibarla aşağıda yerlerini ayrı ayrı arz-
edeceğim bozuk yolların ve köprülerin ıslahı 
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ve işler bir hale gelmesi için Sayın Bayındır
lık Bakanının ne düşündüğünü yazılı olarak ce
vaplandırmasına delâletinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Kars Mebusu 
Dr. Esat Oktay 

1. Ehemmiyeti itibariyle devlet bakımına 
alınmış olan 80 kilometrelik Kars - Göle yolu 
çok bozulmuştur. Bu yoldaki son tamir ve ba-* 
kim faaliyeti bir tek kamyonun senenin çalış
ma imkânı olan takriben beş aydaki taşıyabil
diği kum dökülmesinden ibarettir. 

2. Göle - Ardahan şosesi 39 kilometredir. 
Bu yol heyeti umumiyesiyle bakımsız ve çok bo
zuktur. Bilhassa Sarmi ve Kınalı adlarındaki 
iki büyük köprü yıkılmış ve geçilmez bir va
ziyettedirler. Yazın ve kurak havalarda ve an
cak senenin pek mahdut zamanlarında bu şose 
dışındaki ham köy yollarından münakale temin 
edilebilmektedir. 

3. Çıldır -Ardahan şosesinin 33 kilometre
lik çıldır - Gölebert arası bugünkü durumu ile 
motorlu vasıtaların geçmesine pek müsait de
ğildir. Bu yüzden Çıldır Kazasının adlî teşki
lât bakımından Ardahan'a bağlı bulunduğu ci
hetle münakale bozukluğundan dolayı halk ağır 
müşkülâta mâruz kalmaktadır. 

4. Kârn - Digor arası 40 kilometre olup yo-
hm çok bozuk olması itibariyle münakale imkân
sız denecek kadar müşküldür. 

5. İğdır Kazasiyle Başköy Nahiyesi arasın
daki 65 kilometre yol ele alınmış ise de ça
lışma temposu çok ağır olduğundan iş uzamak
tadır, muvasala ve irtibat müşkülâtla temin 
edilmektedir. 

6. Vilâyet emrinde olan 581 kilometrenin 
bakımı mahallen temin edilemediği aşikâr ol
makla bu yollardan 104 kilometrelik Kars - Ar-
jpâçay, Çılbır - Ardahan kısmının devlet bakı
mına alınması ve vilâyet bakımına 477 kilo
metrelik yol bırakılması zarureti vardır. 

T. C. 21. XII . 1953 
Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kplem Müdürlüğü 

Sayı : 730 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

14.XI . 1953 gün ve 6/1215-5824/13357 sa-
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yılı yazı karşılığıdır : 

Kars'ta vilâyet bakımından olan bozuk yol ve 
köprülerin işler bir hale gelmesi için ne düşünül
düğüne dair Kars Mebusu Esat Oktay tarafından 
verilen yazılı soru önergesine hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Kars Mebusu Esat Oktay'ın Kars'ta vilâyet 
bakımında olan bozuk yol ve köprülerin işler bir 
hale gelmesi için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştir: 

1. Kars - Göle yolunun ilk kısmı olan Kars 
- Çamçavuş arasına Kars - Artvin ekibi tarafın
dan bakılmaktadır. Bu yolda ekip vaziyeti : 

2 Aded Kamyon 
1 » Küçük sanat yapılan postası 
1 » Ahşap köprüler postası 
3 » Amele postası 
Yolun bakım tahsisatı 33 371,38 liradır. 
Kars - Çamçavuş arası 15 kilometre olduğuna 

nazaran takriben bu ekiplerin ve tahsisatın onda 
biri bu kısma isabet etmektedir. 

Çamçavuş - Göle kısmının ekibi ise •: 
2 Aded Kamyon 
1 > Küçük sanat yapılar postası 
1 » Amele postası 
Yolun bakım tahsisatı ise 16 721,38 liradır. 
2. Ardahan - Göle yolu elli sene evvel yapıl

mış olup esaslı bakıma tâbi tutulmadığından ta
mamen harap olmuş durumdadır. Yolun onarı
mı ve işletmeye açılabilmesi için evvelâ Sarma 
ve Kınalı köprülerinin yapıhmasma ihtiyaç 
vardır. 

iki köprünün etüdü ve keşfi Vekâletçe ha
zırlanmakta olup ihalesi yakında yanılıacaktır. 
Ortalama olarak bu köprülerin maliyet bedeli 
150 000 liradır. Yol harap olduğundan yeniden 
yapılmalına lüzum vardır. Bunun için de takriben 
220 000 liraya ihtiyaç vardır. 

3. Çıldır - Ardahan yolu da eski şose olup 
bu<rün için tamamen harap olmuş durumdadır. 
yeniden inşasına lüzum vardır. Yaz günleri ge
çit verir, senenin yağmurlu mevsimlerinde ge
çit zorlaşır, yol yakınında stablize malzeme ol
madığından yol bovunca mevcut olan moloz ta
şından istifade edilmek suretiyle yolun maka
dam şose olarak yapılması uygun olur. Bunun 
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için de ortalama olarak 300 000 liraya ihtiyaç 
vardır. Sınai imalât mevcut olmakla beraber 
bâzı menfezlerin onanlıması gerekmektedir. 

4. Kars - Digor yolunda zamanla hâsıl olan 
çöküntülerden mütevellit kısımların toprak tes
viyesi yapılması suretiyle plâtformun tanzimi ge
rekmektedir. 

Yolda kum ve çakıl bulunmadığından yolun 
toplama taşla makadam şose olarak 320 000 li
ra ile yapımı mümkün olabilecektir. 

Sınai imalâtı ikmal edilmiş bulunan 41 kilo
metre tulûndeki bu yolun 3 kilometrelik kısmın
da blokaj üzerine stabilize malzeme döşenmesi 
suretiyle onarımı yapılmıştır. 

Bu yol üzerinde 1954 de ikmal edilmek üze
re yol tesviyesi ve blokaj inşaatı olmak üzere 
50 000 liralık ihale yapılmıştır. 

5. İğdır - Başköyü yolunun 0 + 000 — 
12 + 000 — arası 1953 de smai imalâtı yapıla
rak stabilize malzeme ile yol ikmal edilmiştir. 
12 + 000 — 50 + 000 arasındaki kısım ovadan 
geçmesi hasebiyle yolun tamamen imlâda yapıl
ması zaruri bulunduğundan 1954 de ikmal edil
mek üzere ihalesi 1953 senesinde yapılmıştır. 
yola başlanmış ve halen beş kilometresinin de 
toprak imlâ tesviyesi yapılmıştır. Mevsimin yağ
murlu gitmesinden ötürü mütaahhit ilkbaharda 
işe banlamak üzere inşaatı tatil etmiştir. 

Yol toprak olduğundan ve ovadan geçmesi 
yüzünden yağmurlu mevsimde geçit vermemek
te ve bu yüzden kışın münakalât zorluğu çekil
mektedir. Toprak imlânın yapılmasını mütaa-
kıp stablize malzemenin döşenmesi suretiyle ge
çit sağlanabilecektir. 

Kars Vilâyeti özel îdare Bütçesinin kifayet
sizliğinden yollar için. yeter miktarda ödenek 
ayıramamaktadır. 

Bu sebeple 2, 3, 4, ve 5 nci maddedeki yolla
rın yapılması için lüzumlu ödenekler malî im
kânlara göre 1954 yılı Bütçesine konulacak il ve 
köy yollan yardım derneğinden Kars Valiliğine 
yapılacak yardımdan karşılanması gerekmekte
dir. 

1954 yllı çalışma programının tetkikında 2 -
5 nci maddelerde adı geçen yollar da göz önün
de tutulacaktır. 

6. a} Devlet yolları şebekesine dâhil ol
madığından; 
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b) Karayollarının mevcut bakım vasıtaları 

bu yollan bakıma almıya kifayetsiz olduğun
dan : 

Kars' - Arpaçay, Çıldır - Ardahan yolunun 
şimdilik Devlet yolları meyanma alınmasına im
kân görülememektedir. 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahmân Bo-
yacıgüler'in, öğretmenlerin terfileri ve askerlik-
lerini yapmamış olan köy öğretmenlerinin şevk
leri hususlarında ne düşünüldüğüne dair soru
suna Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'm 
yazılı cevabı (6/1254) 

özeti : Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru 

1. Yaz aylarında memleket içinde yapmış 
olduğum tetkik gezisinde, ilkokul ve diğer okul
larda hizmet gören öğretmenlerin teftiş görme
mesi sebebiyle terfiden mahrum kaldıkları, 

2. Barem kanunundan önce öğretmenlik 
meslekine giren ve bilhassa ilkokul öğretmenliği 
yaptıktan sonra daha faydalı olmak aşkiyle 
yüksek tahsil yaparak orta öğrenme geçen öğ
retmenlerin aldıkları maaş derecelerinin acına
cak bir halde olduğu, 15 yıllık hizmeti olan öğ
retmenle 35 yıl meslekte saçını ağartan, binler
ce yavru yetiştiren bir öğretmenin ayni maaş 
derecesinde olduğu ve bunların mağdur duru
mu hâlâ muhafaza etmekte bulundukları, 

3. Köy öğretmenlernin dahi aynı şikâyet
lerde bulunarak kendilerinin bu kabîl terfi iş
lerinin halledilmediğini, 

4. Bunlardan bir kısmının henüz, aradan 
yıllar geçtiği halde askerliklerini ifa etmeye ama
de olduklarını İsrarla InJebettikleri ve fakat öğ
retmen azlğmdan şevklerinin durdurulduğu ci
hetle, Bakanlıkça bu hususta ne düşünülüyor? 

işbu yazılı soruma Sayın Millî Eğitim Ba
kanının aynı şekilde yazılı olarak cevap verme
sini bu dertlerin ne suretle halledileceğini be
lirtmesini ve gereken işlemin yapılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

A. Boyacı güler 

30 . XI . 1953 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
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T. C. 

Millî Eğitim Vekâleti 2 1 . X I I . 1953 
İlköğretim Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: 311-053/2, 45325 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 . X I I . 1953 tarih ve 6 - 5938/13627 sayılı 

yazınıza K. 
öğretmenlerin terfileri ve askerliklerini yap

mamış olan köy öğretmenlerinin askere şevkleri 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Zonguldak 
Mebusu Abdürrahman Boyacıgiller tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevabının ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

1. Teftiş görmemiş ilkokul öğretmenleri
nin terfiden mahrum kalmamaları hususu ye
ni hazırlanan terfi, taltif, nakil ve tecziye ka
nunu tasarısında derpiş edilmiş bulunmakta
dır. Diğer okullar öğretmenlerinin terfileri ta
lim secillerine göre yapılmakta bulunduğun
dan teftiş görmemek yüzünden terfiden mah
rum kalmaları bahis konusu değildir. 

2. Barem Kanunundan önce öğretmenlik 
meslekine giren ilkokul öğretmenleri ile ilko
kul öğretmenliğinden gelerek daha yüksek de
receli öğretim müesseselerinde öğretmenlik ya
panlardan veyahut Millî Eğitim Vekâleti mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışanlardan almak
ta oldukları maaşları hizmet müddetlerine gö
re az olanların aylık derecelerinde yapılacak 
değişikliğe dair bir kanun tasarısı hazırlan
mış olup Büyük Millet Meclisine sunulmak üze
redir. 

3. Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin ma
aşa geçirilmeleri hususu 5479 sayılı Kanun ile 
temin edilmiş bulunmaktadır. Halen Millî Eği
tim ve Bütçe encümenlerinden geçerek Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine intikal et
mek üzere bulunan köy enstitüleri ile öğret
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki ta
sarı kanuniyet kesbettiği takdirde köy ensti
tüsü mezunu öğretmenler de terfi, taltif, teczi
ye, nakil hususlarında ve bütün hakları bakı-
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mından öğretmen okulları mezunlariyle tama
men birleşmiş bulunacaklardır. 

4. Millî Savunma Vekâleti ile yapılan an
laşma ve hazırlanan plâna göre, öğretimin müm
kün olduğu kadar aksamaması hususu da göz 
önünde bulundurularak, köy enstitüsü mezunu 
öğretmenlerden şimdiye kadar askere alınma
mış, olanların, ilk yıllar mezunlarından baş
lanmak üzere, sıra ile her yıl Mayıs ayında Ye
dek Subay Talimgahına şevkleri kararlaştırıl
mış ve ilk parti 1953 yılı Mayıs ayında silâh al
tına alınmış bulunmaktadır. Geriye kalanların 
da sıraları geldikçe programa göre şevklerine 
devam olunacaktır. 

7. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Mühendis Yusuf Ziya Atılgan hakkında alınan 
karar ve tatbik edilen muamelenin mucip sebebi
nin ne olduğuna dair sorusuna Dışişleri Vekili 
Fuad Köprülü'nün yazılı cevabı (6/1278) 

4 . X I I . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içtüzük hükümlerine 

göre Dışişleri Vekili taraflından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı say
gı ile dilerim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

Aslen Malatya'mın Ismetpaşa Nahiyesi hal
kından bulunan ve yurdun muhtelif bölgele
rinde madencilik yapmakta olan ve halen Bey
rut 'da ikamet'eden Yusuf Ziya Atılgan'dan al
dığımı mektupta haklı bir sebep bulunmadığı 
halde işletmekte olduğu madenlerin elinden 
alınmak hırsiyle hareket eden bâzı kimselerin 
tahrikiyle ve Bakanlar Kurulunun 26 . IX . 1952 
gün ve 3/15643 sayılı karariyle Türk vatandaş
lığından ıskatına karar verilmiş ve bu karara 
müsteniden memleket dışına çıikarılmış oldu
ğunu ifade ve şikâyet etmektedir. 

1. Adı geçen Mühendis Yusuf Ziya Atılgan 
hakkında alman karar ve tatbik edilen muame
lenin mucip sebebi nedir1? 

2. Vatandaşlıktan ıskat gibi ağır bir mua
meleye tâbi tutulmasını icabettiren hareketi
nin müspet vesikaları nelerdir? 
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Dışişleri Vekâleti 

Konsolosluk ve Muh. H. D. U. M. 
Şube 

H. No. 
Lef : 

özü 

: 4 
67736 
130 

: Mühendis Yi 
gan Hk. 

22. XII . 1953 

Ziya Atıl-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü ifade-
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siyle alman 5 Aralık 1953 tarih ve 5983/13703 
sayılı tahriratları cevabıdır. 

Vatandaşlıktan ıskat kararlarına ait mucip 
sebepler İcra Vekilleri Heyetine İçişleri Vekâ
leti tarafından bildirilmekte olduğundan, Mü
hendis Yusuf Ziya Atılgan hakkında alman ka
rar ve tatbik edilen muameleye dair malûmat 
ve izahatı vermeye Müşarünileyh Vekâletin yet
kili bulunduğunu derin saygılarımla arzederim. 

Dışişleri Vekili 
* F. Köprülü 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

C. H. P. sinin haksız iktisaplarının Hazine
ye iadesi hakkındaki kanunun kabulü dolayısiy-
le duyulan memnuniyeti bildiren telgraflar. 

Bingöl, Demokrat Parti Vilâyet İdare Heyeti. 
Aydın Demokrat Parti Reisi Ekrem Torunlu. 
Tortum D. P. İlce İdare Kurulu Reisi Ne

dim. 
İzmir, Karşıyaka, Ballıkuyu D. P. Reisi. 
Kars demiryolu için 80 milyon liralık bir 

tahsisatın kabulü münasebetiyle Kars Demok
rat Parti İdare Meclisi Reisinin şükranlarını 
havi telgraf. 

»e« 



«'. B. M. M. Basımevi 



S; SAYISI : 4 9 
Yeni bir barem kanunu yapılıncaya kadar Devlet memur ve hiz
metlilerine ödenek ve ikramiye verilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/701) 

BafvekâUi 18. XII. 1953 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
8ay%-.71-2695, 6/3512 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memurlara verilecek ikramiye hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetisin 17. XII. 1953 tardhli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve es
babı mucibe lâyihalarını» ilişik olarak sunulmuş olduğunu saygılarımla ansederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Serbest is ve istihsal hayatında vukua gelen inkişafın bir neticesi olarak hususi teşebbüs sa
hasında çalışan vatandaşların gelirleri umumi konjonktüre muvazi olarak arttığı halde Devlet 
memurları aylıklarının konjonktürü kendiliğinden takip edememekte olduğu malûmdur. 

Diğer taraftan, geçmişte bu mevzuda çıkarılmış olan çeşitli Barem ve Teşkilât kanunları 
ile bunların ek ve tadilderi durumu girift bir hale getirmiş ve teadülü bozmuş bulunduğundan 
mütekâsif çalışmalara rağmen teadül esaslarını temin ve adalet hislerini tatmin edecek ve aynı 
zamanda alâkalıların müktesep haklarını ihlâl etmiyecek bir kanun lâyihasının vücuda getiril
mesi güçleşmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bu mevzudaki çalışmaların birkaç ay daha devam etmesi zarureti belirmiş ve muh
telif memur zümrelerini ilgilendiren Barem kanunu lâyihasının Büyük Millet Meclisinde kısa 
bir zamanda kanuniyet iktisap edemiyeceği de düşünülmüş olduğundan maaşlı ve ücretli me
murlarla müstahdemlerin durumlarının umumi konjonktüre imkân nispetinde ve şimdiden inti
bak ettirilmesini temin maksadiyle bu lâyiha hazırlanmıştır. 

1. Lâyihanın 1 nci maddesine göre umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle belediyeler
den maaş ve ücret alan, 3656 sayılı Kanun hükümlerine tâbi memurlarla bu kanunun 19 ncıı 
maddesi şümulüne giren çeşitli hizmetlilere senede maaş ve ücretlerinin iki aylık tutarında öde
nek verilmesi esası derpiş olunmuştur. 

Verilecek bu ödeneğin hesabında, memur ve hizmetlilerin yalnız asli görevleri, dolayısiyle 
aldıkları aylık ve ücretleri nazara alınacak ve bir kısım memurların çeşitli kanunlara göre de-
ru'hde ettikleri ikinci ve üçüncü vazifeleri dolayısiyle ödenen aylık veya ücretlerle üniversite taz
minatı, hâkim ödeneği, temsil ödeneği, ek görev tazminatı, fazla mesai ücreti, vekâlet aylığı, 
ders saati ücreti, çeşitli zam ve tazminatlar gibi munzam istihkaklar hariç tutulacaktır. 

Ancak; memurların 4598 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri gereğince aldıkları tazminat ile 
kadroları fevkmda müktesep hak olarak verilen bir ve iki üst derece aylıkları bu ödeneğin hesa
bına dâhil olacaktır. 

2. Lâyihanın ikinci maddesinde, birinci madde ile derpiş edilen ödenekten ayrı olarak emsal-



- a -
lerine nazaran çalışma ve bilgileriyle temayüz eden memurlara senede iki maaş veya Ücret tutarms 
kadar ikramiye verilmesi de kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile derpiş edilen ödenek bilaistisna her memura verildiği halde, ikramiye yalnız 
maddedeki şartlan haiz olanlara verilebilecek ve bu suretle de diğer memurların çalışmaları teşvik 
edilmiş olacaktır. 

Bu ikramiye her memura verilemiyeceğinden. bir senelik baliği, dairelerin ödeneğe müstahak 
memur ve hizmetlileri için bütçelerinin maaş ve ücret tertiplerine mevzu tahsisatın bir aylığına 
tekabül eden miktar ile tahdit olunmuş, bu da madde metninde % 8 olarak ifade edilmiştir. 

3. Yukarda ifade edildiği üzere bu kanun lâyihası ile sabit gelirli maaş ve ücret erbabının 
yükselen konjonktüre intibakları istihdaf edilmiş olduğundan esasen maaş ve ücretleri iktisadi 
konjonktüre göre değişen personel ile durumları itibariyle memur ve hizmetli sayılmaları müm
kün görülmiyenlerin bu kanundan istisna edilmeleri uygun görülmüş ve bunlar lâyihanın 3 ncü 
maddesinde tadat edilmiştir. 

4. Lâyihanın 4 ncü maddesi ödenek ve ikramiyelerin karşılığının ne suretle sağlanacağını 
göstermekte, gerek yıl içinde elde edilecek gelir fazlasının, gerek bütçe tertiplerinden mümkün 
olacak tasarrufların kaydedilecek ödenek ve ikramiyelere karşılık teşkil edeceği derpiş olunmak
tadır. 

5. Bu kanuna göre verilecek ödenek ve ikramiyeler devamlı olarak her ay ödenen istihkak 
mahiyetinde olmadıklarından, bunlardan Emekli Sandığı Kanununa görçe emekli aidatı kesilme
mesi ve bunların borç için haczedilmemeleri İâyihanın 5 nci maddesiyle temin edilmiştir. 

6. 3659 sayılı Kanuna tâbi kurum ve teşekküllerdeki memur ve hizmetlilere prim ve ikra
miye namı altında verilen paralar bugün için bilûmum personele teşmil edilmiş bulunduğundan, bu 
müesseseler memur ve hizmetlilerinin yalnız 1 nci maddedeki ödenekten istifade ettirilmeleri mua
delete uygun görülerek 6 nci madde tanzim olunmuştur. 

7. Bu kanun ile ikramiye umumileştirilmiş bulunduğundan bir kısım memurlar için hususi 
kanunlarında mevcut ikramiyeye mütaallik hükümlerin kaldırılması 7 nci madde ile teklif edil
miştir. 

8. 1953 Bütçe yılmm kısmı âzami geçmiş bulunduğundan, bu yıl içinde yalnız bir ödenek 
verilmesi muvafık görülerek geçici madde hazırlanmıştır. 

Bu kanun gerekince verilecek ödenek ve ikramiyelerin tediye tarihleri îcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunacaktır. 

( S. Sayısı ; 49 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/701 
Karar No. 47 

Yüksek 

Memur ve hizmetlilere verilecek ödenek ve 
ikramiye 'hakkında Maliye Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 18. XII. 1953 
tarihli ve* 6/3512 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsi-
len arz ve izah edildiği üzere, teadül esaslarını 
temin ve adalet hislerini tatmin edecek yeni bir 
barem kanunu lâyihası üzerinde yapılmakta 
olan çalışmaların bir müddet daha devam ede
ceği ve Yüksek Meclise takdiminden sonra da 
'kısa bir zamanda iktisaıbı kanuniyet etmesine 
imkân 'görülemediği anlaşılmış olduğundan me
murlarımızın serbest iş ve istihsal hayatında 
yükselen konjonktüre bir an e*vel intibakları
nı ve ayrıca emsallerine nazaran üstün gayret
leri, verimli çalışmalariyle temayüz eden me
mur ve hizmetlilere ikramiye verilmesini temin 
maksadını istihdaf etmektedir. 

Memurlarımızın, istihkakları "bakımından 
memleketimizin yükselen hayat seviyesine inti
baklarını temin ve terfihlerini, aynı zamanda 
âmme hizmetlerinde matlup verimliliği sağlıya-

. cak .şekilde çalışmalarını teşvik suretiyle müm
kün kılacak olan kanun lâyihası esas itibariyle 
Komisyonumuzca kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Memur ve hizmetlilerin, tâyin, terfi ve çe
şitli istihkaklarının tesbiti hakkında hazırlan
makta olduğu ifade edilen kanun lâyihasının 
ilerde kanuniyet iktisap etmesini mütaakıp bu 
kanunun yürürlükten kalkması tabiî bulunduğu
na göre başlıktaki (Yeni bir Barem Kanunu ya
pılıncaya kadar) ibaresi kaldırılmış ve maddeler
deki ödenek ve görev kelimeleri tahsisat ve vazi
fe olarak değiştirilmiştir. 

Ordu mensuplarının da bu kanunun şümulün
de bulundukları tabii olduğundan metinde bu hu-

(S ,Soc 

$1. XII. 1953 
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susun vazıhan belirtilmesi maksadiyle birinci 
maddenin ilk fıkrasına (Ordu mensupları dâhil) 
ibaresi ilâve edilmiş ve memur ve hizmetliler dı
şında kalan işçilerin hariç bulunduklarını tas
rih maksadiyle de (Maaş ve ücret alanlara) iba
resi (Maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilere) 
şeklindo değiştirilmiş ve fıkranın başındaki (Ye
ni bir Barem Kanunu yapılıncaya kadar) kay
dı çıkarılmış ve madde bu tadillerle kabul edil
miştir. 

İkramiye verilmesi için lüzumlu esasların ve
kâlet ve idarelerin bünyelerine ve icaplarına gö
re İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmesi Ko
misyonumuzca muvafık görülmüş olduğundan 
ikinci maddenin birinci fıkrası buna göre tadil 
edilmiş ve fıkraya ayrıca birinci maddeye müte
nazır olarak (Ordu mensupları dâhil) ibaresi 
eklenmiş ve ikinci madde bu suretle kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddenin (D) fıkrasına eli işten çek
tirilmiş veya açığa alınmış bulunanlardan meni 
muhakeme veya beraet kararı alanlarla hakların
daki takibat Umumi Af Kanunu ile kaldırılmış 
olanların da müstahak oldukları açık maaşları 
nispetinde tahsisattan istifadelerini mümkün 
kılmak maksadiyle lüzumlu kayıt ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde ile Maliye Vekiline verilen 
tahsisat kaydetme salâhiyetinin özel idarelerde 
vilâyet daimî encümenleri, belediyelerde beledi
ye encümenleri tarafından kullanılacağı hakkm-

• da Komisyonumuzca bir fıkra ilâvesi muvafık 
görülerek madde bu suretle yeniden tanzim ve 
kabul edilmişti.?. 

Beşinci ve altıncı maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5509 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin bu 
maddeye göre yapılan ödemelerin ikramiye değil 
fazla mesai ücreti bulunmaları nazarı dikkate 
alınarak 7 nci madde hükmünden hariç tutulması 
zaruri görülerek madde buna göre tanzim ve 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddesi kelime değişikliği yapıl

ısı : 491 
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mak, 8 ve 9 ncu maddeleri ise şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul olunan kanun lâyihası önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis 
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M. Ete 
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Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
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Nahid Pekcan 
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MÜKÜMETÎN TEKLİFİ! 

Yetti bir Barem Kanunu yapılmaya kadar Dev
let memur ve hizmetlilerine ödenek ve ikramiye . 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ. -H- Yeni bir Barem Kanunu yapı
lıncaya kadar umumi, mülhak ve hususi bütçeli 
idarelerle, belediye ve bunlara bağlı kurum ve te
şekküllerden maaş ve ücret alanlara, her yıl İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek tarihlerde 
maaş veya ücrtlerinin birer aylık tutarında iki 
defa Ödenek verilir. 

Verileaek ödeneğin hesabında, memur ve hiz
metlilerin yalnız asıl görevleri dolayısiyle maaş 
ve ücret tertiplerinden bilfiil almakta oldukları 
miktarlar esas tutulup, bunun dışında her ne se
bep ve nam ile olursa olsun kendilerine öden
mekte bulunan munzam istihkaklar nazara alın
ma*. 

MADDE 2. — Emsallerine nazaran üstün ça
lışma ve bilgileriyle temayüz eden memur ve hiz
metlilere, bağlı bulundukları daire âmirinin tek
lifi ve ilgili Vekilin tasvibi ile, birinci maddeye 

' tevfikan tesbit edilen bir aylık ödeneğin bir yılda 
iki mislini geçmemek üzere îcra Vekilleri Heye
tince tâyin edilecek tarihlerde ayrıca ikramiye 
verilebilir. 

Ancak, verilecek bu ikramiyelerin yıllık tuta
rı, her daire ve müessesenin bu kanun gereğince. 
ödeneğe müstahak memur ve hizmetlilerinin ma
aş ve ücretleri için bütçelerine mevzu -tahsisatın 
% 8 ini geçemez. 

MADDE 3. — Aşağıda gösterilenler bu kanun 
hükümlerinden faydalanmazlar. 

a) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki; Kanunun 10 ncu maddesine göre üc
ret alan Sanatkâr ve stajiyerler hariç olmak üzere 
«özleşme ile çalıştırılanlar; 

b) Devletçe iaşe edilip bir hizmet karşılığı 
olmaksızın harçlık olarak kendilerine maaş ve
rilenler; 

e) Daimî görevle yabancı memleketlerde bu
lunan ve 4991 sayılı Kanun hükümlerine göre 
aylık alanlarla aynı yerlerde istihdam olunan 
hiemetliler, 

ç) 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ge
reğince Bütçe kanunlarına bağlı (E) işaretli cet-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtitİŞİ 

Devlet memur ve hizmetlilerine tahsisat ve 
ikramiye verilmesi hakkında kanuni lâyihası 

MADDE 1.»— Umumî, mülhak ve hususi büt
çeli idarelerle, belediyeler ve bunlara bağlı ku
rum ve teşekküllerden maaş ve ücret alan memur 
ve hizmetlilere (Ordu mensubu dâhil) her yıl 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek tarihler
de maaş veya ücretlerinin birer aylık tutarında 
iki defa tahsisat verilir. 

Verilecek tahsisatın hesabında, memur ve hiz
metlilerin yalnız asıl vazifeleri dolayısiyle maaş 
ve ücret tertiplerinden bilfiil almakta oldukları 
miktarlar esas tutulup,, bunun dışında her ne se
bep ve nam ile olursa olsun kendilerine ödenmek
te bulunan munzam istihkaklar nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Emsallerine nazaran üstün 
gayret, bilgi ve verimli çalışmalariyle temayüz 
eden memur ve hikmetlilere (Ordu mensupları dâ
hil) İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esas
lara göre, birinci maddeye tevfikan tesbit edilen 
bir aylık tahsisatın bir yılda iki mislini geçme
mek üzere ikramiye verilebilir. 

Ancak, verilecek bu ikramiyelerin yıllık tu
tan, her daire ve müessesenin bu. kanun gereğin
ce tahsisata müstahak memur ve hizmetli1 erinin 
maaş ve ücretleri için bütçelerine mevzu tahsisa
tın % 8 ini geçemez. 

MADDE 3. — Aşağıda gösterilenler, bu ka
nun hükümlerinden faydalanamazlar. 

a) 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesine göre üc* 
ret alan sanatkâr ve stajyerler hariç olmak üze
re sözleşme ile çalıştırılanlar; 

b) Devletçe iaşe edilip bir hizmet karşılığı 
olmaksızın harçlık olarak kendilerine maaş veri
lenler, 

c) Daimî vazife ile yabancı memleketlerde 
bulunup 4991 sayılı Kanun hükümlerine göre ay
lık alanlarla aynı yerlerde istihdam* olunan hiz
metliler, 

ç) 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Bütçe kanunlarına bağlı (E) işaretli 

teldeki tertiplerden alınan kadrolarda çalışanlar- { cetvellerdeki tertiplerden alınan kadrolarda çalı* 
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la mümasili muvakkat mahiyetteki kadrolarda 
Çalıştırılanlar; 

d) ödemenin yapıldığı tarihlerde eli işten 
çektirilmiş vekâlet emrine veya açığa alınmış 
olanlar, 

MADDE 4 — Bu kanun gereğince memur 
ve hizmetlilere verilecek ödenek ve ikramiyeler 
umumi ve mülhak bütçelerde mevcut veya bu 
maksatla yeniden açılacak tertiplere Maliye Ve
kili tarafından kaydedilecek tahsisattan ödenir 
ve her yılın bütçe fazlalan hesabı kafilerde bu 
tahsisata karşılık tutulur. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince yapıla-
cak ödemelerden emekli keseneği kesilmez ve 
bu paralar borç için haczedilmez. 

MADDE 6. — 2847 ve 3659 sayılı Kanunla
ra tâbi kurumlar, daimî kadrolarından aylık 
ve ücret alanlara bu kanunun yalnız 1 nci mad
desi hükümlerine göre ödenek verebilirler. 

MADDE 7. — 2 . V . 1949 tarihli ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 152 nci maddesinin 
«Üstün gayretleri görülenlere ikramiye veril
mesi» ne dair hükmü ile 9 . I . 1950 tarihli ve 
5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki kanunun 6 nci 
maddesi ve umumi ve mülhak bütçeli idareler 
memurlarına ikramiye verilmesine dair olan 
hükümler kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 1953 Bütçe yılı 
içerisinde bu kanunun yalnız 1 nci maddesinde 
yazılı ödeneğin bir aylığı tahsisat aranmaksızın 
maaş ve ücret tertiplerinden verilir. 

MADDE 8. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri memurdur. 

.{* 

I B. K, 

f sanlarla mümasili muvakkat mahiyetteki kadro
larda çalıştırılanlar, 

[ d) ödemenin yapıldığı tarihlerde eli işten 
r çektirilmiş veya açığa alınmış olanlar, 

Bunlardan Men'i muhakeme veya beraet ka
ran alanlarla haklarındaki takibat umumi Af 
Kanunu ile kaldırılmış olanlara, müstahak olduk-
lan açık maaşlan nispetinde tahsisat verilir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince verilecek 
tahsisat ve ikramiyeler, umumi ve mülhak büt
çelerde mevcut veya bu maksatla yeniden açıla
cak tertiplere Maliye Vekili tarafından kaydedi
lecek tahsisattan ödenir ve h#r yılın bütçe fazla
lan hesabı katilerde bu tahsisata karşılık tutu
lur. 

Yukanki fıkra gereğince Maliye Vekiline ve-
I rilen salâhiyet, özel idarelerde vilâyet daimî 

encümenleri, belediyelerde belediye encümenle
rince kullanılır. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince yapılacak 
J ödemelerden emekli keseneği kesilmez ve bu pa- „ 

ralar borç 'için haczedilemez. 

MADDE 6. — 2847 ve 3659 sayılı kanunla
ra tâbi kurumlann daimî kadrolanndan aylık ve 
ücret alanlara bu kanunun yalnız 1 nci madde
si hükümlerine göre tahsisat verebilirler. 

MADDE 7. — 9 . I . 1950 tarihli ve 5509 
I sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlan 

Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi 
hükmü hariç, 2 . V . 1949 tarihli ve 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 152 nci maddesinin (Üstün 
gayretleri görülenlere ikramiye verilmesi) ne 
dair hükmü ile umumi ve mülhak bütçeli idare
ler memurlarına ikramiye verilmesine dair olan 
hükümler kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 1953 malî yılı içe-
risinde bu kanunun yalnız 1 nci maddesinde ya
zılı tahsisatın bir aylığı, bütçelerinde tahsisat 
aranmaksızın, maaş ve ücret tertiplerinden 
verilir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
| itibaren mer'idir. 
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MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vejrili 
C. Yard\moı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yilmat 

Dışişleri Vekili 

Mülî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Q. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

îçişleir Vekili 
ve Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

E. PoUtkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Veküi 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrtah 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini fora
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

t>m<i 

( S. Sayısı : 49 ) 




