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Yüksek Başkanlığa
Evvelce Komisyonumuzda görüşülerek Ka
mutaya arzedilmiş bulunan çeşitli kanunlarda
mevcut geçici tazminat ve yabancı dil ikramiyeloriyle sair ikramiyeler hakkındaki hükümlerin kal
dırılmasına dair Kanun tasarısının Kamutayda
görüşülmesi sırasında tasarının ihtiva ettiği ilga
hükümlerinin ayrı ayrı esaslara yani, geçici taz
minat, yabancı dil ikramiyesi ve sair ikramiyelere
mütaallik hükümlerle yardımcı ortaöğretim öğ
retmenlerine verilen ayni yardımın kaldırılması
ve fevkalâde tazminat hükmünün bunlar hakkın
da tatbik edlmemesi gibi her birisinin başka bir
prensibe ve kanuna taallûku sebebiyle bunların
bir kanunla ilgasının doğru olmayıp her birisi
için ayrı bir kanun tedvininde zaruret olduğu -ve
bu yönden bir daha tetkik edilmek üzere tasa
rının komisyona iadesi talebini hâvi önerge üze
rine komisyon raportörünce dosyanın Komisyo
numuza verilmesi isteği Kamutayca dikkat naza
rına alınarak tasarı Komisyonumuza verilmiş bu
lunmakla iş tekrar görüşülüp incelendi.
Tasarının ihtiva ettiği hükümler esas itibariy
le dört maddede toplanmış olup birinci madde
ile geçici tazminata mütaallik türlü kanunlarda
mevcut hükümlerin, ikinci madde ile dil ikrami
yesinin ve üçüncü madde ile çeşitli kanunlarda
mevcut, memurlara mesailerinden dolayı veril
mesi gereken ikramiyelerin kaldırılması ve dör
düncü maddede ise evvelki raporumuzda arzettiğmiz veçhile ortaöğretim yardımcı öğretmenle
rine verilmesine devam edilen ve halen yersiz
bulunan ayni yardım hükmünün ilgası ve fevka
lâde zam hakkındaki hükmün bu öğretmeenleıhakkında tatbik edilmemesi hususlarının sağlan

ması istenilmektedir.
Komisyonumuz, evvelki raporunda da belirt
tiği veçhile bu dört madde hakkında evvelce
Kamutaya arzettiği esaslara dair noktai naza
rında bir değişiklik yapılmasını gerektirecek
mucip bir sebep bulunmadığının, bir kere daha
tetkik ederek, teyidine, ancak maddelerin muh
tevaları itibariyle her meddenin ayrı bir kanun
halinde tedvininin uygun olduğuna ve birinci,
üçüncü ve dördüncü madde hükümleri hakkında
tanzim eylediği üç kanun tasarısının Kamutaya
arzına karar verilmiş bulunmaktadır.
Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan
üç tasarı Kamutayın onayına arzedilmek ve yeğ
lik ve ivedilikle görüşmek dileğiyle Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRtŞÎ
Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat hakkındaki hükümlerin

kaldırılmasına

dair Kanun

tasarısı

MADDE 1. — Geçici tazminat ile ilgili aşağıda yazılı kanunların, hizalarında gösterilen mad
de ve fıkraları kaldırılmıştır:
Kanunun
Tarihi
Sayısı
18 .

V . 1929

1453
2847

15 . X I . . 1935

3140
15 .

O . 1937

3656
30 . VI . 1939
3659
3 . VII . 1939

5 . VII . 1939

3661

21 . VI . 1944

4598

21 . XII . 1945

4805

21 . XII . 1945

4806

23 . III . 1950

5619

Adı
Zâbitan ve askerî memurların
maaşatı hakkında Kanun
Devlet Demiryolları ve Limanla
rı işletme Umum Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücret
lerine dair kanun
Zâbitan ve askerî memurların
maaşatı hakkındaki 1453 sayılı
Kanunun 10 ucu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair Kanun
Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair Kanun
Bankalar ve Devlet Müessesele
ri Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkında Kanun
Subaylar ve Askerî Memurların
Maaşatma dair olan 1453 sayılı
Kanuna ek Kanun
Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bâzı maddeler-eklenme
si hakkında Kanun
Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması ve aylıklardan % 5
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun
Subay ve Askerî Memurların ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına
ve aylıklardan % 5 emeklilik
karşılığı kesilmesine dair Kanun
Gedikli Erbaş Kanunu

Kaldırılan madde ve fıkra
Madde : 10
22 . III . 1950 tarih ve 5616
sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 5. nei mad
desi
Bütün maddeleri

Madde : 10, 15
17 . VII . 1944 tarihli ve 4621
sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle değiştirilen 13 ncü mad
desinin (A) fıkrası
Madde : 3

Madde

Madde

Madde

Madde : 18

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

( S. Sayısı : 78 e ek)
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BÜTÇE
Çeşitli kanunlarda

KOMİSYONUNUN

mevcut ikramiyeler

hakkındaki
tasarısı

DEĞİŞTİRİŞÎ
hükümlerin

kaldırılmasına

dair

Kanun

MADDE 1. — Bâzı hallerde memurlara verilecek ikramiye ile ilgili aşağıda yazılı kanunların hi
zalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır:
Kanunun
Tarihi
Sayısı
7. 6 .1939

3633

21. 5 .1941 4036
10. 6 .1949
11.2.1950

5439
5539

7.6.1949

5433

22.3.1950

5616

Kaldırılan madde
ve fıkra

Adı
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İş
letme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve
Vazifelerine dair Kanun
înhisrlar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun
Memurin Kanununa ek Kanun
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
görevleri hakkında Kanun
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
Görev ve Kuruluş Kanunu
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin
Ücretlerine dair olan 2847 3173, 4620 ve 5000
sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve
2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun

31 nci maddesinin
ilgili hükmü

ikramiye ile

Madde : 39
Madde
Madde
Madde

23

Madde

11

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . III . 1951 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ
Ortaöğretim
okullarında
çalıştırılan yardımcı
öğretmenlere ayni yardım verilmesi
hakkındaki
4599 sayılı Kanun hükmünün
kaldırılması ve
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanun hük
münün dunlara tatbik edilmemesi hakkında Ka
nun tasarısı
MADDE 1. — 21 . XI . 1944 tarihli ve 4599
sayılı Kanunun birinci maddesinin 2624 sayılı
Kanuna göre ortaöğretim okullarında çalıştırı
lan yardımcı öğretmenlere ayni yardım veril
mesi hakkındaki (1) fıkrası hükmü kaldırıl
mıştır.
Bu öğretmenlere 28 . I'.' 1942 tarihli ve 4178

sayılı Kanun gereğince ödenen fevkalâde zam da
verilmez.
MADDE 2. — Bu kanun 1 . III
hinden itibaren yürürlüğe girer.

1951 tari-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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