S. Sayısı: 94
Temsil ödeneği hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Bütçe ve İçişleri Komisyonları raporları (1/56)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 661, 6/2666

18 .II . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Temsil ödeneği hakkında Maliye Baaknlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . X I .
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte
sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Gerekçe
Devlet teşkilâtında bazı görevlerde bulunan subay ve memurların görevleri icabı ihtiyarına
mecbur kaldıkları temsil masraflarını karşılamak üzere aylıklarına ilâveten; birer ödenek verilmesi
uygun görülmüş ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/56
Karar No.12

6 . XII . 1946

Yüksek Başkanlığa
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakan
lar Kurulunca 15 . XI . 1946 tarihinde Yüksek
Meclise sunulan ve Bütçe Komisyonuna havale
buyurulan temsil ödeneği kanun tasarısı ordu
yu da ilgilendirdiği cihetle; İçtüzük'ün 28 nci
maddesine güvenilerek Millî Savunma Komis
yonumuzun da bu husustaki düşüncesini bildir
mek üzere Komisyonumuza da havalesi Meclis
Yüksek Başkanlığından rica edilmiş ve Bütçe
Komisyonu da Komisyonumuzla oydaş olarak;

sözü geçen tasarı Komisyonumuza da havale Du
yurulmuştur.
Millî Savunma Bakanı ve Bakanlığın alâ
kalı memuru huzuriyle; Hükümetin temsil öde
neği hakkındaki kanun tasarısı ve gerekçesi
görüşülüp incelendi.
Millî Savunma Bakanının: Hükümet teklifi
ve gerekçesi hakkında verdikleri uzun izahat
tan sonra; Komisyonumuz toplantısında hazır
bulunan üyelerin bu tasarı hakkındaki görüş ve

mütalâaları üzerine yapılan uzun tartışmalar
sonunda:
1. — Hükümet teklifinin olduğu gibi kabul
edilmesi.
2. — Listede mevcut komuta makamlarına
daha bazı makamların eklenmesi.
3. — Temsil ödeneğinin; geriye alınmış ve
idari makamlara verilmiş komutanlara da veril
mesi.
4. Temsil ödeneğinin; geriye alınmış komu
tanlarla ebraber esasen sınıfı itibariyle Kor ve
Tümen Komutanlığı makamı olmıyan idarî ma
kamlar âmirlerine ve müstakil garnizon komu
tanlarına da teşmili.
5. 4 neü maddedeki şekilde temsil ödeneği
verilemediği takdirde bir takım gayrimemnunlarm vücude gelmemesi için bu tasarıdan sarfı
nazar edilmesi. Fikir ve kanaatleri tebellür etti.
Bunların her biri üzerinde uzun uzadıya
fikir ve mütalâa dermeyan edildi. 2, 3 ve 4 ncü
maddeler üzerinde duruldu, hakikaten; Ordu
müfettişliği Kor ve Tümen Komutanlığı yap
mış ve bu vazifelerinde muvaffak olmuş: daha
genç komutanları yetiştirmek ve idare makanizmasını da daha kifayetli ellere tevdi eylemek
maksadiyle ve kendilerinin hiçbir arzu ve ta
lepleri ve sunutâksirleri olmaksızın geriye
mühim idare makamlarına alınmış komutanlarla
sınıfı itibariyle bilfiil Kor ve Tümen Komutan
lığı kadosu olmıyan sınıfların aynı rütbe ve
salâhiyeten olan idare âmirlerinin de temsil öde
neği almaktan mahrum edilmeleri; Adalet Bakanlığnım hâkimler hakkındaki hazırladığı ka
nun tasarısında geri hizmete alman hâkimlerin
temsil ödeneğinin evrileceği hakkında koyduğu
kayda dayanarak doğru olmıyacağı mütalâa kı
lınmış ise de; Hükümetin altından kalkması
ağır bir yük altına giremiyeceği ve bu temsil
ödeneğinin; sırf komuta mevkiinde bulunan
Kor ve Tümen Komutanlarına sırf görevleri ica
bı ihtiyarına mecbur kaldıkları temsil masraf
larını karşılamak maksadiyle tahsis edileceği
hakkında; bakanın verdiği izahat üzerine; bu
temsil ödeneğinin; bir makam maaşı olacağı ka
naati de bazı üye arkadaşlar tarafından ileriye
sürüldü ve bunun üzerinde de görüşmeler yapıl
dıktan sonra temsil ödeneğinin geriye alınmış
Kor ve Tümen Komutanlariyle sınıfı itibariyle

Kor ve Tümen Komutanlığı kadrosu almıyanlarla garnizon komutanalrma teşmili fikri; oya
konulmuş ve ekseriyet kazanamamıştır. Harb
Akademisi, Harbokulu Yedeksubay okulu ve
meslek okulları komutanlarına da temsil ödene
ği verilmesi hususu uzun uzadıya tartışma ko
nusu olmuş ve neticede yalnız Harb Akademisi
Komutanına da verilmesi çoğunlukla kabul edil
miştir.
Bundan başka; Hükümetin teklif eylediği
kanun tasarısındaki cetvelde Ordu Müfettişi
Orgeneraller, Korkomutanı Korgeneraller ve
Tümen Komutanı Tümgeneraller ve müsteşarlar
denilmekte isede; Genlkurmay ikinci başkanlığı,
Hava kuvvetleri komutanlığı ve Donanma ko
mutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı... ilâh.
gibi makamlar sarahaten zikredilmemiş oldu
ğundan ileride bazı ihtilâflara yol açmak ihti
mali düşünülerek bu makamların sarahaten
zikredilmesi ve temsil ödeneği alması kabul edi
len Harb Akademisi komutanının da ilâve olun
ması suretiyle kanunun birinci maddesindeki
cetvel tashih edilmiştir.
Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında «Geçici
görev başka göreve vekillik kanuna dayanan
izin... ilâh.) temsil ödeneği verilmez denildiği
halde bundan sonrada ki fıkrada da Memur
lar Kanununun 78, 79 ve 84 ncü maddelerinde
yazılı izinleri kullananların temsil ödeneği ke
silmez denilmektedir. İki fıkrada zikredilen
izinler başka başka olmasına rağmen ileride
bir yanlışlık anlamıya meydan vermemek için
birinci fıkraki izin kelimesinden sonra (Kendi
görevi dışında da ve geçici bir göreve tâyin edil
mek suretiyle izinli addedilen) cümlesinin ilâ
vesi münasip görülmüştür.
Bundan başka; Ordu mensupları için 2161
sayılı Kanunun 1, 2 ve 4 ncü maddelerinin de
ayrıca zikredilmesi lâzımgeldiği cihetle bu da
ilâve olunmuştur.
Buna göre hazırlanan tasarı bağlanmış ve
heyeti umumiyesi Bütçe Komisyonuna verilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
Millî Savunma Ko
misyonu Başkanı
Sözcü
Konya
Hatay
A. F. Cebesoy
E. Durukan

( S. Sayısı : 94 )

Kâtip
Erzincan
B. K. Çağlar

— 3—
Çankırı
Dr. A. Arkan
Erzincan
E. S. AJtgol
Kars
/ / . Tugaç
Kocaeli
#. Okan

Çankırı
Erzincan
Z. Soy demir
Z. Ağca
Erzurum
Gazianteb
V. Kocagüney
A. Atlı
Kastamonu
Kırklareli
A. Alptuğan
K, Doğan
Konya
Kütahya
Dr. E. Alataş M. Ispartahgil

Mardin
Sevüktekin
Seyhan
8. Tekdioğhı
Van
li. Oktar

E.

Mardin
Temsil ödeneğinin geri hizme
te alınmış tüm ve kor ye or
generallere teşmilinin lâzımgeldiği fikrindeyim
Dr. A. Uras
Muğla
A. Gür sn

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/56
Karar No. 58

1,2 . II . 1947

Yüksek Başkanlığa
Temsil ödeneği hakkında Maliye Bakanlığın
ca haızırlanıp Başkanlığın 18 . X J . 1946 tarih
li ve 6/2666 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan kanun tasarısı, Millî Savunma Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza verilme
si üzerine, bu tasarının Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kâtiplik makamına da temsil ödeneği veril
mesi hakkında İdareci Üyeler Kurulu tarafın
dan 25 Kasını 1946 tarihiyle yapılan ve Yüksek
Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan
teklif Yargıç ödeneği hakkındaki kanun tasa
rısı ile bir arada incelenmek üzere önceden bir
Hazırlama Komisyonuna verilmiş ve Hazırlama
Komisyonunun incelemeleri sonunda bu tasarı
ile İdareci Üyeler Kurulunun teklifi, Başba
kan Recep Peker, Millî Savunma Bakanı Orge
neral Cemil Cahit Toydemir, İçişleri Bakam
Şükrü Sökmensüer ve Maliye Bakam Halid Nazmi Keşmir hazır oldukları halde Komisyonumuz
da incelenip görüşüldü.
Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma
lar sonunda, Devlet teşkilâtında görevlendiri
lenlerden bazılarına, görevleri icabı ihtiyarına
mecbur kaldıkları temsil masraflarını karşıla
mak üzere bir ödenek verilmesi maksadiyle ha
zırlanan kanun tasarısı, esas itibariyle kabul
edildikten sonra maddelerin konuşulmasına ge
çildi.
Birinci maddenin konuşulmasında şu sonuç
lara varıldı:
1. — Temsil ödeneğinin kimlere verilmesi

uygun olacağı görüşüldü ve;
a) Millî Savunma Komisyonunca birinci
maddede, bu ödeneğin kimlere verileceğini gös
teren listeye eklenen makamlardan Genel Kur
may ikinci Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı,
Donanma Komutanı, Jandarma Genel Komuta
nı, müstahkem mevki komutanları ve Harb
Filosu Komutanlarına da temsil ödeneği veril
mesi kabul edildi.
b) Müsteşarlar arasında Millî Savunma Ba
kanlığında yalnız Bakanlık Müsteşarının ödenek
alacağı ve Kolordu Komutanları arasında ay
nı derece ve mevkiden sayılan İstanbul Komu
tanlığınım aâhil bulunduğunu göstermek üzere
cetvelde Millî Savunma Komisyonunca yapılan
açıklamalar uygun görüldü.
c) Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtibi ve Güm
rük Muhafaza Komutanının cetvele konulması
Komisyonumuzda Hükümet temsilcisi tarafın
dan yapılan teklif üzerine uygun görüldü.
d) Katma bütçe ile idare edilen Genel Mü
dürlükler, Devlet İktisadi Teşekkülleri ve Millî
Bankalar Genel Müdürleri ve Umumi Murakabe
Heyeti Başkanından Bakanlar Kurulu Karariyle münasip görülecek olanlara temsil ödeneği
verilmesi kabul olundu.
e) Büyük Millet Meclisi Genel Kâtipliğine
temsil ödeneği verilmesi yolunda Büyük Millet
Meclisi İdareci Üyeler Kurulunun teklifi çoğun
lukla reddedildi.
f) Millî Savunma Komisyonunca birinci
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maddede adı geçen cetvele ithal edilen Harb
Akademisi Komutanlığı Makamının Harb Okulu
ve Yedeksubay Okulu Komutanlıkları gibi bir
takım yüksek askerî okul idare makamı bu
lunmasına ve görevin önemi bakımından enaz
aynı derecede önemli sayılabilecek askerî diğer
makamlara görevleri bakımından temsil ödeneği
verilmemesine binaen ,cetvele ilâvesi
kabul
edilmedi.
2. — Temsil ödeneği miktarı hakkında yapı
lan muhtelif tekliflerin knuşulması sonunda;
a) Temsil ödeneği birinci maddesindeki cet
vel çoğunlukla şu suretle kabul edilmiştir:
Aylık temsil
ödeneği
Lira
Danıştay Birinci Başkanı, Sayıştay
Birinci Başkanı, Cumhurbaşkanlığı
Genel kâtibi, Başbakanlık Müste
şarı, Genel Müfettişler, Ordu Mü
fettişleri, Dışişleri Genel kâtibi
Bakanlıklar Müsteşarları (Millî Sa
vunmada Bakanlık Müsteşarı), Ge
nel Kurmay ikinci Başkanı, Kolor
du Komutanları, (istanbul Komu
tanı dâhil), Hava kuvvetleri Komu
tanı, Donanma Komutam, Jandar
ma Genel Komutanı, valiler
Tümen ve Müstahkem mevki Ko
mutanları, Gümrük Muhafaza Ge
nel Komutanı, harb filosu Komu
tanı
Kaymakamlar

250

175

125
100

b) Katma bütçe ile idare edilen Genel Mü
dürlükler, Devlet iktisadi Teşekkülleri, Umu
mi Murakabe Heyeti Başkanı, özel kanunlar
la kurulan Bankalar Genel Müdürleri ve özel
surette kurulup ödenmiş sermayeleri iki milyon
lira ve daha ziyade olan Millî Bankalar Genel
Müdürlerine, yüz liradan 175 liraya kadar tem
sil ödeneği verilebilmesi ve bunlardan hagilerine ne miktar ödenek verileceğinin Bakanlar
Kurulu karariyle tâyini uygun görülmüştür.
3. — Yukarıda bir sayılı fıkranın d ve f
bentlerinde yazılı hususlar ile 2 sayılı fıkranın
a ve b bentlerinde yazılı hususlarda Hükümet

temsilcileri Komisyonla oydaş olduklarını belirt
mişlerdir.
Birinci madde ve cetvel bu esaslar dairesin
de yeniden yazılmıştır.
ikinci madde üzerindeki görüşmeler sonun
da,
a) Geçici görevle yerlerinden ayrılanlar
hakkındaki vuzuhu temin maksadiyle Millî Sa
vunma Komisyonunca maddeye eklenen (kendi
görevi dışında ve geçici bir göreve tâyin edil
mek suretiyle izinli addedilen) fıkrasının (ge
çici görev) in esasen mamurun kendi görevi dı
şında ve geçici olarak bir işle görevlendirilmek
ve bu sırada izinli addedilmek mahiyetinde bu
lunduğu ve maddenm başında (geçici görev)
kaydından sonra, ayrıca ve izinlerin sayılma
sı sırasında bu ilâvenin anlayışta karışıklığı is
tilzam edebileceği hakkında Maliye Bakanlığı
temsilcisinin izahları yerinde görülerek Millî
Savunma Komisyonunca maddeye eklenen cüm
lenin yazılmaması uygun görülmüştür.
b) Üçüncü fıkrada (vekil tâyin edilmemiş
olması) kaydı tavzihe muhtaç görülmüştür. Bu
fıkrada yazılı şekilde görevden ayrılışlarda öde
neğin kesilebilmesi için, tâyin edilecek vekilin
yetkili üst makamlar tarafından tâyin edilmiş
olması uygun görülmüş ve görevin o dairede
bulunanlar tarafından görülebilmesi mümkün
kısa ayrılışlarda yardımcı veya alt derecedeki
memurların vekâlet suretiyle idaresi halinde,
ödeneğin kesilmemesi sağlanmak istenmiştir.
Üçüncü maddede, vekil olarak tâyin edile
ceklere temsil ödeneğinin verilmesine ne zaman
başlanacağı ve ne zaman son verileceğinin ay
rıca açıklanmak suretiyle bir fıkra eklenmesi
muvafık görülmüştür.
Tasarıda teklif edilen temsil ödeneği mik
tarlarının artırılması ve katma bütçe ile idare
edilen Genel Müdürlük bütçeleri temsil ödeneği
için bir bölüm ve ödenek bulunmaması sebe
biyle, bütçelerde mevcut ödeneklere yargıç öde
neğinden yapılacak tasarruflardan aktarma ya
pılması ve katma bütçelerde yine kendi bütçe
leri memur aylıklarında yapılacak tasarruflar
dan aktarılarak temsil ödeneği için bir madde
açılması hususunda Maliye Bakanlığına yetki
verilmesi kabul edilmiş ve bunun için gerekli
iki geçici madde yeniden yazılmıştır.

( S. Sayısı : 94 )

Tasarıda kanunun yürürlüğe girmesi, yayı
mı tarihine bırakılmıştır.
içişleri Komisyonunun isteği ve Kamutayın
kararma uygun olarak İçişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Edirne
îzmir
Ankara
M. N. Gündüzalp
M. Birsel
F. öymen
Ankara
Ankara
Antalya
C. Gölet
N. C. Akkerman
N. E. Sümer
Balıkesir
• Aydın
Balıkesir
E. Altan
R. Alpman
S. örgeevren
Bursa
Bursa
Bolu
F.
Bük
Dr. M. T. Simer
C. S. Siren
Diyarbakır
Diyarbakır
Çorum
V. Dicleli
/. II. Tigrel
/. Eker
Eskişehir
izmir
Diyarbakır
Muhalifim
S. Dikmen
Ş. Vluğ
A. Potuoğlu
Mardin
Kırşehir
Niğde
R. Erten
R. Gürsoy
#. Tor gut
Tokad
Urfa
Samsun
E. Tekeli
M. A. Yörüker R. A. Sevengil

Yozgad
Müzakeresinde bulunamadım
S. îçöz
Yargıçlara bir ödenek verilmesi esas iti
bariyle ve kanaatımızca bu meslekin fonksi
yonunun hususiyeti ilo meslekin çekici bir ha
le getirilmesi zaruretine ve buna ait raporun
temenni kısmında ifade edildiği üzere bunların
yetiştirilmeleri imkânının tahakkuk ettiril
mesi lüzumuna dayanmak iktiza etmektedir.
Bunun yanında idare mevkiinde bulunanların
da demlide ettikleri vazifelerinin şümul ve
ehemmiyetini derpiş eylemek ve binaenaleyh,
bunlara vrilecek temsil ödeneği ile Yargıçlalara vrilecek ek ödenek miktarı arasında bir
muvazat tesis etmek icabeder. Bu itibarladırki, bu tasarıda yer alan ve kaymakamlara ve
valilere taallûk eden temsil ödeneği miktarı
nın bu mevzuatı temin etmediği düşüncesinde
yiz.
Diyarbakır
Kastamonu
Yozgad
C. Ekin
M. Akalın
A. Sungur

içişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
içişleri Komisyonu
Esas No. 1/56
Karar No. 18

18 .II

. 1917

Yüksek Başkanlığa
Temsil ödeneği hakkında Maliye Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı Mali
ye Bakanı huzuriyle Komisyonumuzda incelendi.
Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda
münderiç mucip sebeplerle tasarı metnine ve
rilen son şekil Komisyonumuzca da çoğunlukla
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
içişleri Ko. Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Çoruh
Kars
İsparta
A. Tüzün
A. Eyiâoğan

Balıkesir
Miktarlara muhalifim.
F. Tiritoğlu

Çorum
S. Karafakıoğlu

Giresun
E. Dizdar

Kayseri
F. Apaydın

Konya
Dr. A. Perkim

Tokad
Muhalifim
A. G. Pekd

Sivas
M. S. Bleda

Konya
Ş. Ergun

Trabzon
ikinci grupa dâhil olan merci
lerin miktarlarına muhalifim
ff. Orhon
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Yozgad
t. Olgun

- e
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Temsil ödeneği Kanun

MlLLÎ

tasarısı

Temsil ödeneği Kanunu

MADDE 1. — Görevleri aşağıda gösterilen
lere hizalarında yazılı aylık temsil ödeneği ve
rilir.
Görev adı

DE-

tasarısı

MADDE 1. — Görevleri aşağıda gösterilen
lere hizalarında yazılı aylık temsil ödeneği ve
rilir.

Aylık temsil
ödeneği

Danıştay Birinci Başkanı
Sayıştay
>
»
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibi
Başbakanlık Müsteşarı
Genel Müfettişler
Ordu Müfettişi Orgeneraller
Müsteşarlar
Kor Komutanı Korgeneraller
Valiler
Tümen Komutanı Tümgeneraller
Kaymakamlar
Bu Ödenekler aylıklarla birlikte ay
rında ödenir.

SAVUNMA KOMİSYONUNUN
ĞIŞTlRÎŞl

Görev adı

Aylık tem
sil ödeneği

150
150
150
150
150
150
125
125
100
100
50
başla

Danıştay Birinci Başkanı
150
Sayıştay
»
»
150
150
Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibi
150
Başbakanlık Müsteşarı
150
Genel Müfettişler
150
Ordu Müfetişleri
Müsteşarlar (Millî Savunmada Ba
kanlık Müsteşarı ve Genel Kurmay
ikinci Başkanı)
125
Kolordu Komutanları, istanbul Ko
mutanı, Harb Akademisi Komutanı
Hava kuvvetleri Komutanı, Donan
ma Komutanı ve Jandarma Genel Ko
mutanı
125
Valiler
100
Tümen ve Müstahkem mevki Komu
tanları, Harb filosu Komutanı
100
Kaymakamlar
50
Bu ödenekler aylıklarla birlikte ay başında
ödenir,.

MADDE 2. — Temsil ödeneğine hak kazan
mak için 1 nci maddede yazılı görevleri asil ve
vekil olarak fiilen yapmak şarttır.
Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna
dayanan izin gibi sebeplerle de olsa görevden
geçici olarak ayrıljş halinde temsil ödeneği ve-

MADDE 2. — Temsil ödeneğine hak kazan
mak için birinci maddede yazılı görevleri asil
ve vekil olarak fiilen yapmak şarttır.
Geçici görev, başka görev ve vekillik, ka
nuna dayanan izin (Kendi görevi dışında ve ge
çici bir göreve tâyin edilmek suretiyle izinli
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ
Temsil ödeneği Kanun

tasarısı

MADDE 1. — Görevleri aşağıda gösterilen
lere hizalarında yazılı aylık temsil ödeenği ve
rilir :
Aylık temsil
ödeneği
Lira
250
250
250
250
250
250
250
175

Danıştay Birinci Başkanı
Sayıştay
»
»
Cumhur Başkanlığı Genel Kâtibi
Başbakanlık Müsteşarı
j
Genel Müfettişler
I
Ordu Müfettişleri
Dışişleri Genel Kâtibi
Müsteşarlar (Millî Savunmada Ba
kanlık Müsteşarları)
175
Genel Kurmay ikinci Başkanı
175
Kolordu Komutanları (istanbul Ko
mutanı dâhil), Hava Kuvvetleri Ko
mutanı, Donanma Komutanı ve Jan
darma Genel Komutanı.
175
Valiler
175
Tümen ve Müstahkem mevki Komutanlariyle Gümrük Muhafaza Genel
Komutanı ve Harb Filosu Komutanı
100
Kaymakamlar
Katma bütçe ile idare edilen Genel Müdür
lükler ve Devlet iktisadi Teşekkülleri Genel
Müdürleriyle Umumi Murakabe Heyeti Başkanı,
özel -Kanunlarla kurulan Bankalar Genel Mü
dürleri ve özel surette kurulup ödenmiş serma
yesi iki milyon lira ve daha ziyade olan Millî
Bankalar Genel Müdürlerine ayda 100 liradan
175 liraya kadar temsil ödeneği verilebilir.
Bunlardan hangilerine ve ne miktar temsil
ödeneği verileceği Bakanlar Kurulunca tâyin
edilir.
Bu ödenekler aylıklarla birlikte ay başların
da ödenir.
MADDE 2. — Temsil ödeneğine hak kazan
mak için birinci maddede yazılı görevleri asıl
veya vekil olarak fiilen yapmak şarttır.
Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna
dayanan izin gibi sebeplerle de olsa görevden
geçici olarak ayrılış halinde temsil ödeneği ve- J
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rilmez. Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve
84 ncü maddelerinde yazılı izinleri kullananla
rın temsil ödenekleri, yerlerine vekil tâyin edil
memiş olmak şartiyle, kesilmez.

addedilen) gibi sebeplerle de olsa görevden ge
çici olarak ayrılış halinde temsil ödeneği ve
rilmez. Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve
84 ncü ve 2161 sayılı kanunun 1, 2 ve 4 ncü
maddelerinde yazılı izinleri kullananların tem
sil ödenekleri, yerlerine vekil tâyin edilmemiş
olmak şartiyle, kesilmez.

MADDE 3. — Temsil ödeneğine hak veren
bir göreve, asil veya vekil olarak, tâyin edilen
lerin ödenekleri göreve başlayış tarihini kovalıyan ay başnıdan verilmeğe başlanır ve bu gö
revlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan
istihkakları geri alınmaz.

MADDE 3. — Temsil ödeneğine hak veren
bir göreve, asıl veya vekil olarak, tâyin edilen
lerin ödenekleri göreve başlayış tarihini kovalıyan ay başından verilmeye başlanır ve bu gö
revlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz.

MADDE 4. — 2 nci maddede gösterilen se
beplerle görevlerinden geçici olarak ayrılanlar
dan temsil ödeneklerinin kesilmesi gerekenle
rin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerine
dönmeleri üzerine tekrar ödenmeye başlanma
sında 3 ncü madeddeki hükümler uygulanır.

MADDE 4.—- İkinci maddede gösterilen se
beplerle görevlerinden geçici olarak ayrılanlar
dan temsil ödeneklerinin kesilmesi gerekenlerin
ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerine dön
meleri üzerine tekrar ödenmiye başlanmasında
3 ncü maddedeki hükümler uygulanır.

MADDE 5. — îki ve daha fazla yerden tem
sil ödeneğine hak veren görevlerde bulunanlara
yalnız bir yerden ve yüksek olanı verilir.

MADDE 5. — iki ve daha fazla yerden tem
sil ödeneğine hak veren görevlerde bulunanlara
yalnız bir yerden ve yüksek olanı verilir.
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rilmez. Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve
84 neü maddelerine yazılı izinleri kullananların
temsil ödenekleri, yerlerine yetkili üstmakanılar tarafından vekil tâyin edilmemiş olmak
şartiyle, kesilmez.

MADDE 3. — Temsil ödeneğine hak veren bir
göreve, asil olarak tâyin edilenlerin ödenekleri
göreve başlayış tarihini kovalıyan ay başından
verilmeğe başlanır. Bu görevlerden ayrılanla
rın ay sonuna kadar olan istihkakları geri alın
maz.
ödeneğe hakveren bir göreve vekil olarak tâ
yin edilenlerin ödenekleri açık kadroya tâyin
edildikleri takdirde işe başladıkları tarihi ko
valıyan ay başından ve ikinci maddenin 2 ve 3
ncü fıkralarında yazılı hallerde vekilliğe tâyin
edilenlere asilin temsil ödeneğinin kesilmesini
kovalıyan ay başından itibaren ödenir.
Bunların vekillikten ayrılışlarında ayrılış ta
rihini kovalıyan ay başına kadar istihkakları
geri alınmaz.
MADDE 4. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

4 ncü

maddesi

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Bakanlığı büt
çesinin 180 nci aylıklar bölümünün üçüncü yar
gıç ödeneği maddesinen sağlanacak tasarruflar
dan, başka Bakanlık ve daireler temsil ödeneği
tertiplerine gerekli miktarlarda aktarma yap
mağa Maliye Bakanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Katma bütçe ile idare
edilen Genel Müdürlükler bütçelerinin memur
aylıkları veya ücretleri bölümlerinde temsil
ödeneği adı ile yeniden maddeler açmağa ve
bu madelere memur aylıkları ödeneği maddele
rinden yeter miktarda olağanüstü ödenek aktar
mağa Maliye Bakanı yetkilidir.
|
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MADDE 6. — Bu kanun 31 XII . 1946 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu kanun 3 1 . X I I . 1946 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbakan
R. Peker

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakam
Devlet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Benda
içişleri
Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Sökmensüer
C. G. Toy demir
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakam
H. N. Keşmir
H. Saka
Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam
C. K. tncedayt
Reşat Ş. Sirer
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakam
Dr. B. Uz
T. B. Balta
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
F. Kurdoğlu
T. Coşkan
Ticaret
Bakanı
Ulaştırma Bakam
A. İnan
§. Koçak
Çalışma Bakanı
Dr. 8. Irmak
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür .
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