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Riyaseti Celileye
Esbabı mucibe maddesidir :
Dahili Nizamnamenin 65 nci maddesi mucibince
teşkil edilen Büyük Millet Meclisi Hesaplarının Tet
kiki Encümeni pek mühim ve mesuliyetli vazaif takabbül etmiştir. 'Bu vazifelerin en büyüğü de tatil esna
sında Ankara'da bulunması meşrut olan mürakibe ait
tir. 25 Haziran 1927 tarihli Kanun ile Heyeti Celile
mürakiplik vazifesinin külfetini nazarı itibara alarak
bu işi gören mebusa tatil esnasında şehri makduen
yüz elli lira huzur ücreti vermişti. Halbuki bu vazife
tatil esnasından ziyade Meclis münakit iken daha müteaptır. Bir senelik tecrübe ile tahakkuk ettiği üze
re mürakip, vezneden itası lâztmgelen bütün mebaliği kontrol etmekte ve ekseriya azim mesuliyeti müstelzim olabilecek hurda tetkikata mecbur olmakta
dır. Binaenaleyh mürakip hakkı huzurunun yalnız ta
til aylarına inhisar etmeyip Riyaset Divanı azasının
tahsisatları, gibi 'bütün seneye teşmili muktezayı nısfettir. Bu emniyenin husulü için marelarz kanunun bi
rinci maddesinde rnünderiç (tatil esnasında) kaydının
kaldırılması kâfidir. Bu esbabı mucibeye mebni aşağı
daki maddelerin kanuniyet iktisap etmesini teklif ede
rim,
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Bütçe Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Meclis Hesapları Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair olan Kanu
nun birinci maddesinin tadili hakkında olup encüme
nimize havale buyrulan Tekirdağı Mebusu Celâl Nu
ri Beyin Teklifi Kanunisi tetkik ve müzakere olundu1:

Dahili Nizamnamenin 65 nci maddesinde Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni azasından mürakip olan
zatın tatil zamanlarında devlet makarrında bulunaca
ğı gösterilmiş olup 25 Haziran 1927 tarihli, ve İÜ'69
numaralı Kanun ile de tatil esnasında murakabe vazi
fesini ifa edecek olan zata şehri maktuen yüz elli lira
ücreti huzur itası tespit olunmuştur, tşbu Teklifi Ka
nuni ile mürakip olan zatın, Meclis münakit iken de
gördüğü vazaif in ehemmiyet ve kesretinden dolayı üc
reti huzurunun yalnız tatile hasredilmeyip Divanı Ri
yaset azası gibi bütün seneye teşmili teklif olunmuş
ve teklifi vaki encümenimizin ekseriyetince esas iti
bariyle şayanı kabul görülmekle beraber ücreti huzu
run senevi maktuan itası ve kanunun makable teşmili
tensip edilemiyerek Teklifi Kanuniyi tadilen tanzim
kılınan lâyihanın Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine
karar verilmiştir.
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Celâl Nuri Beyin Teklifi
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair Kanunun!
birinci maddesini muaddel Kanun Teklifi
Madde 1. — 25 Haziran 1927 tarih ve 1169 nu
maralı Kanunun birinci maddesinde münderiç (tatil
esnasında müra'kalbe vazifesini ifa edecek zata maktu
an yüz elli lira ücreti huzur verilir) ibaresi (mürakip
vazifesini ifa edecek zata senevi maktuan bin sekiz yüz
lira ücreti huzur verilir) şekline ifrağ edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun 1 Teşrinisani 1928 tarihin
den muteberdir.
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tara
fından icra olunur.

Bütçe Encümeninin Tadili
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından mü
rakip olan zata ücreti huzur itasına dair olan 25 Ha
ziran 1927 tarihli ve 1169 numaralı Kanunun birinci
maddesini muaddel Kanun Lâyihası
Birinci Madde — 25 Haziran 1927 tarihli ve 1169
numaralı Kanunun birinci maddesi berveçhi ati tadil
olunmuştur :
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin alt
mış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesaplarının
Tetkiki Encümeni azasından müraka/be vazifesini ifa
edecek zata şehri yüzelü lira ücreti huzur verilir.
İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden rnuteIberdif.
Üçüncü Madde — Bu Kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur.

