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Kocaeli mebusu İbrahim Tolon'un, Devletçe parasız
verilecek giyim eşyası hakkındaki 4306 sayılı kanu
nun hayrat hademesine de teşmiline dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/6)
"

4.V.İ943

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Devletçe verilecek parasız giyim eşyası hakkındaki 4306 sayılı kanuna ek olarak düzenleyip
mucip sebepler lâyihasiyle birlikte sunduğum kanun teklifinin, incelenmek üzere iktiza eden en.
cümene havale buyurulmasmı saygı ile dilerim.
Kocaeli mebusu
.
.
t Toton

Mucip sebepler lâyihası
İçinde bulunduğumuz ikinci dünya harbinden Ötürü, bilhassa geliri' değişmiyen Devlet me
murlarının geçinme hususunda güçlük çektiklerini gören Cumhuriyet Hükümeti, kendilerine giyim
cihetinden bir defalık olsun yardımda bulunmak maksadiyle (Devletçe parasız, verilecek giyim
eşyası hakkında kanun) adı nltmda Büyük Millet' Meclisine bir lâyiha teklif etmiş ve bu lâyiha
Meclisçe müzakereden sonra kabul ve 4306 sayı ile de neşir ve ilân edilmiştir. Bu kanundan, Dev
let teşkilâtına dahil bütün memur ve müstahdemler istifade etmektedir,
Ancak : Kanunun hüküm ifade eden 1 nci maddesinin tesbiti sırasında besbelli zühul eseri
olarak Vakıflar umum müdürlüğü kadrosuna dahil hayrat hademesi her nasılsa zikredilmemiş, bu
münasebetledir ki yalnız bunlar açıkta kalmıştır.
Esasen çok az bir maaş alan ve her yüzden sıkıntı içinde bulunan bu kanaatkarların nafa
kalarına bile yetiştiği şüpheli olan maaşlarından, para tasaruf ederek vazifedar oldukları yerler
de bir memura yakışır kılığa girmeleri muhal olduğuna göre, bugünkü günde kıyafetçe ekseri
yetle perişan ve Hükümetin bu yardımına belki birinci derecede muhtaç bir halde bulunan hay
rat hademesinin de bu haktan istifade ettirilmesi için işbu lâyiha düzenlenmiştir.
4.V.1948
Kocaeli mebusu
/, Toton
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Maliye encümeni masbatan
T. B. M. M.
. Maliye encümeni
Esas No. 2/6
Karar No. 15

10 . VII. 1943
'
Yüksek Reisliğe

Kocaeli mebusu İbrahim Talon'un, Devletçe
parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 4306
sayılı kanunun hayrat hademesine de teşmiline
dair olan kanun teklifi Encümenimize havale
olunmakla, Evkaf umum müdürü ve Maliye
mümessilleri huzuru ile müzakere olundu.
Hayrat hademesinin Devlet devair ve mü
esseselerinde çalıştırılmakta olan memur ve
müstahdemlerden hiç bir zümre ile kıyas edilemiyecek derecede az aylık almakta oldukları
ve dar gelirlilerin belki en az gelirli zümresini
teşkil ettikleri alman izahattan anlaşılmıştır.
Evkaf umum müdürlüğü kadrosunda çalışan bu
hayrat hademesinin aldıkları aylıkların azlı
ğı da Encümenimizin ayrıca dikkatim ehem
miyetle celbetmiş ve bu zümre müstahdemlerin
4306 sayılı kanun hükümlerinden istifade etti-

rilmelerinin şefkat ve adalet duygularına uy
gun olacağında ittifak hâsıl olmuştur.
Binaenaleyh, Kocaeli mebusu İbrahim To
lon'un Devletçe parasız verilecek giyim eşyası
hakkındaki 4306 sayılı kanuna ek olarak tek
lif etmekte bulunduğu kanun teklifi encümenimizce aynen kabul edilmiştir. Havalesi muci
bince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Maliye En. Reisi
İstanbul
_A. Bayındır

Bu M. M.
Rize
T. B, Balta

Kâtip
Tokad
C. Kovalt

A. Karahisar
/. B. Baltacıoğlu

Ankara
M. Aksoley

Burdur
Ş. Engineri

Kastamonu
B. Çelen

Kayseri
ö. Taşçıoğlu

Urfa
M. E. Tekeli

Bütçe encümeni masbatası
T.

B.M.M.

Bütçe encümeni
Esas No. 2/6
Karar No. 80

16. V//. 1943

Yüksek Reisliğe
Devletçe, verilecek parasız giyim eşyası hak
kındaki 4306 sayılı kanuna ek olarak Kocaeli
mebusu İbrahim Tolon tarafından hazırlanan ve
Yüksek Reislikçe Encümenimize havale buyurulan 4. V. 1943 tarih ve 2/6 sayılı kanun
teklifi Maliye encümeni mazbatasİyle birlikte
Vakıflar umum müdürü Fahri Kiper'le Maliye
vekâleti namma Bütçe ve malî kontrol umum
müdürü hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu.
Memurlara parasız olarak verilen giyim eş
yasından hayrat hademesinin de faydalandırıl
maları esas itibariyle Eneümenimizfie de ye
rinde görülmüş ve ancak karşılık temini husu
sunda ceryaU eden müzakereler neticesinde va-

kıflar idaresinin bugünkü durumu ve uhdesin
de bu)unan hizmetlere mukabil bütçesinin dar
vaziyetiyle bu yardımın icabettirdiği tahsisatı
karşılayamıyacağı
anlaşılmış ve Vakıflar
umum müdürlüğü bütçesine Hazineden ye
niden yardım yapılması zaruri bulunmuştur.
Hayrat hademesinin sabit gelirli memurlarla
aynı durumda olmadıkları, bunlardan bir çoğu
nun vazifeleri haricinde dahî maişetlerini temin
edecek hizmetler ve işler yapabilecekleri mülâ
haza edilerek bu gibilere yalnız kendileri için
birer elbiselik üçer metre kumaş verilmesi ye
rinde görülmüş ve bu yardımın icabettirdiği
(140 000) liradan ibaret tahsisatın Hazineden
Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine bu mik-
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darda yardım yapılması suretiyle karşılanması
hususunda Maliye vekilinin de muvafakati alın
ın ıs. tır.
Vakıflar İdaresinin mülhak bütçeli bir te
şekkül olmasından dolayı teklif iki lâyiha ha
line kalbedilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Beis
Bu M. M,
Kâtip
(Jorum
Diyarbakır
İstanbul
/, Eker .
F. Bekit
F. öyınen

KOCAELİ MEBUSU ÎBRAHlM TOLON'UN
TEKLİFİ

Antalya
İV. E. Sümer

Aydın
Gl. fi, Alpman

Balıkesir
8. örgeevren

Bitlis .
B, Osma

Edirne
M' JV. Gündüsalp

Giresun
A, Sayar

İstanbul
H. Kortel

istanbul
/. H. Ülkmen

Konya
Dr. S. Irmak

Manisa
Mardin
F- Kurdoğlu
fi. Erim
Zonguldak
H, A. Kuyucak

Yozgad
A. Sungur

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTlŞt

Devletçe parasre verilecek giyim esyast hakkındaki' Cami ve mescit hademelerine parasız elbiselik ku
maş verümesi hakkında kanun lâyihası
4306 sayilt kanuna ek kanun lâyihası
MADDE İ. — Devletçe parasu verilecek gi
yim eşyası hakkındaki 4306 sayılı kanonun 1 noi
maddesine 1<J ncı olarak aşağıdaki fıkra eklen
miştir:
10, Vakıflar omum müdürlüğü bütçesinden
aylık alan cami ve mescitler hademesi

MADDE 1. -» Aylıklarım Vakıflar putum
müdürlüğü bütçesinden' alan cami ve mescit
hademelerine yerli fabrikalar mamullerinden ol
mak üzere parası* üçer metre elbiselik kumaş
verilr.
MADDE 2. — Vakıflar umum müdürlüğü
1943 mali yık bütçesinin 32 nci faslında (Cami
ve mescit hademelerine parasu verilecek elbise
lik kumaş bedel ve masrafları) adiyle yeniden
'ağdan 6 ncı maddeye 140 000 lira fevkalade tahsisaat konulmuştur.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdi*.

HADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden
mer'İdir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
Başvekil ve Maliye vekili memurdur,

MADDE 4. — Bu kanonun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞİ
1943 maU yilt muvazene* umumiye kanununa
bağlı (A) İşaretli cetvelin Maliye vekâleti ktsmma
rnmeem tahsisat verilmesi hakkında kanun
İâyÜum
MADDE 1. — 1943 malt yılı muvasenei umuftniye kanununa bağlı (A) İşaretli cetvelin Ma
lîye vekâleti kısmındaki 233 neti (Vakıflar
umum müdürlüğü) faslına 140 000 lira munzam
tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun nesri tarihinden
mer'İdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye vekili memurdur.
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