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2. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaffer'in, .1076 
sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair ka
nun teklifinin görüşülmesi tamamlandı ve ka
nun kabul olundu. 

Aksoyoğlu Refet'in, 6290 sayılı Kanuna ekli 
(lümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 
51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslının 

59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına 
dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi yeniden tetkik edilmek 
üzere konıfeyona gariıvier İM i. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Esin Numan Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Özdağ Muzaffer 

..*.. • > • • « 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Kaplan Kadri 
KÂTİPLER : Özdağ Muzaffer, Er Ahmet 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, gündemin birinci maddesinden müzakereye başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Özgüneş M ekme fin, Millî Eğitim Ba
kanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki '2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna, 
ek kanun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu ra
poru (2/79) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sözcü 
arkadaşımızı dinledikten sonra arkadaşlarıma 
söz vereceğim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, dün 1076 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yap
tık ve ikinci geçici madde ile de halen lise mezunu 
ve öğretmenlerden askerlik hizmetini yapacak
ların öğretmen olarak istihdamı ile bu husustaki 
yetki ve masrafları Maarif Vekâletine devretmiş 
bulunuyoruz. 

(1) Teklif ve komisyon raporu tutanağın sa
nandadır. 

Eğitim seferberliğimiz için bugün 20 lira as
li maaşlı 12 bin kadroya ihtiyacımız vardır. Bu 
kadro Maarif Vekâleti emrine verilmedikçe bir 
netice almamıza imkân bulunmamaktadır. Bu 
kanun ile Maarif Vekâletine verdiğimiz bu im
kânın kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN r— Tümü üzerinde başka söz isti-
yen'L. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş, maddelere geçilmiştir. Birinci mad
deyi okuyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 

4926 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (t) 
sayılı cetvelin (2 Millî Eğitim İdareleri) kısmı
nın 7083 sayılı Kanunla değiştirilen ilkokul öğ-
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retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarına ilişik 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

KARAVELİOĞLIT KÂMlU — Efendim, söy
leyeceklerimin madde ile direkt irtibatı yoktur 
ama. millî eğitime aittir, temenni olarak arz et
mek istiyorum. 12 bin kişinin kısa zamanda şu
beler vasıtasiyle mahallerine celbi mevzuubahis-
tir. Tahmin ediyorum ki, Maarif Vekâleti bu işi 
yapamaz, Millî Savunma Vekâletinden tefrik 
edilecek birkaç kurmay vasıtasiyle yapılacak 
yardım sayesinde bu işin 10 - 15 gün için yapıl
ması imkânı düşünülmekte midir! 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu mev
zuda Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlık
ları birlikte çalışacaklardır. Eğer aralarında bir 
ihtilâf çıkarsa biz yardım ederiz. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Bu hizmetin görü
lebilmesi için Sosyal İşler Koomisyonunuz bâzı 
kurmay arkadaşların Millî Eğitimde vazifelen
dirilmeleri için karara varmıştır. Ben de Kara-
velioğlu Kâmil arkadaşımızın teklifine iştirak 
ediyorum. 

AEKOYÜNLü FAZIL — Arkadaşlarımdan 
bir şey öğrenmek istiyorum. Dün çıkan kanıîna 
göre 12 bin öğretmen bir seferde mi hizmete 
alınacaktır? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Derhal... 
KARAMAN SUPHİ — Burada bir yanlışlık 

olmasın. Beş aylık deniyor. Halbuki şimdi Eki
min ortasındayız, geriye 4 aylık bir- zaman kal
mıştır. Belki teklif evvel geldi, bu sebeple beş 
aylık hesabedilmiş olabilir; burada bunu dü
zeltmemiz mümkün değil mi? 

ÖZGÜN EŞ MEHMET — Derhal işe alınacak 
ve bu ay maaşını da alacaktır. Üzülm esini er, bir 
suiistimal olmasına imkân yoktur. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Teklif yerindedir, 
aynen iştirak ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

BAŞKAN —• Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ekim 1960 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

2. — O'Karı Sezai'nin, Devlet Plânlama Teş
kilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 1.960 tarih 
ve 91 sayılı Kanuna ek kanun teklifi vr İktisat 
Komisyonunun raporu (2/77) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de söz Ersü Vehbi'nindir. 

ERSÜ VEHBİ — Bundan evvel 91 numa
ralı Kanun kabul edilmiştir. Şimdi müzakere
sini yapacağımız bu kanunla yakinen ilgilidir. 
Devlet Plânlama Dairesinin tazminatına taal
lûk etmektedir. Bir de. ikinci maddede tadi
lât yapılması mevzuubahistir. Maddeye merbut 
cetvel ve dört kalemde karşılığı gösterilen tah
sisat esbabı mucibede gösterildiği veçhile halen 
çalıştıkları yerlerden Devlet Plânlama Daire
sine mütehassıs olarak alınacaklara taallûk et
mektedir. 550 ilâ 800 lira arasında bir tahsi
sat teklif ediliyor. Bu husus komisyonumuzda 
incelendi, uygun mütalâa olundu. 

Kanunun tümü hakkındaki sözlerim bun
dan ibarettir. Maddeler hakkında arkadaşla
rımızın sualleri olursa ayrıca cevap veririm. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz-
özgür Se.Iâhattiri*indir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim. Devlet 
Plânlama Dairesine ait kanun uzun müddet 
komisyonlarda bekledi, tetkik edildi, buraya 
geldi, münakaşa ve kabul edildi. Buradan çı
kalı henüz ay bile olmadan şimdi bir tadil tek
lifiyle karşımıza geliniyor. Ben, kanun mües-
essesesinin bu şekilde zedelenmesini doğru bul
muyorum, toptan reddini teklif ediyorum. 

ESİN NUMAN — Arkadaşımız beyanların
da haklıdır. Üç gün evvel kabul edilen bir 
kanun için bugün hemen bir değişiklik geti
rilmesinde isabetsizlik vardır. Ama bir kanu
nun bir boşluğu görülmüşse onun da hemen 
doldurulması zaruri olur, isabetli olur. Bu ek 
de bir teklif olarak gelmiş, komisyon incelemiş 
ve boşluğun doldurulması yolunda fayda mü-

(1) 98 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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talâa ederek tasarıyı bize sevk etmiştir. Ben r 
bu zarureti kabul ediyor ve onanmasını arz edi-
yorum. 

BAŞKAN — Mevzuu kısaltmak için Sclâ-
hattin Beyin teklifini destekliyecek arkadaşları 
dinlemek istiyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Devlet Plânlama Kanunu 
çok muğlâk bir kanundur bunu hazırlıyan biz 
değiliz, bunun müdafaasını yapan da ben deği
lim. Bu kadar geniş ve şümullü kanunu enine 
boyuna müdafaa etmek tarafımca gayrimüm-
kündür. Numan Bey arkadaşımızın dediği gibi 
boşlukları doldurmak yoluna gidilmiştir. Bi
zim ihtisas elemanlarımız olmadığı için bu gibi 
hatalarımız esasen sık sık olmaktadır, olacağı
nı da tahmin ediyorum. Arkadaşların takdirine 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere geldi, oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna 

Ek Kanun 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli idare
lerle İktisadi Devlet Teşekküllerine mensup kim
seler, Devlet Plânlama Teşkilâtında maaşsız 
izinli ve mukaveleleli olarak istihdam edilebi
lirler. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait 
her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kalır. 
İzinli oldukları müddet, terfi ve tekaütlükle
rinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi 
bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını 
kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kal
maksızın terfi ettirilirler. 

Bu kimselerin Devlet Plânlama Teşkilâtında 
maaşsız izinli olarak çalıştıkları müddet karşı
lığı, asıl bağlı oldukları teşkilâta karşı her 
hangi bir mecburi hizmet mükellefiyeti tahmil 
etmez. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Devlet Plânlama 
Dairesine tâyin edilmemiş, diğer dairelerden ge
lip çalışacak, miktarı ç;ok mudur? Kimlerdir ve 
miktarları nedir bunların! 

ERSÜ VEHBİ — Bunların, teşkilât henüz 
kurulmadığı için, miktarları belli değildir. Fa-
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kat ele alınacak mevzular dülayısiyle Bakanlık
lar bünyesindeki elemanlardan seçilecektir. Bir 
Bakanlığı ilgilendiren bir proje üzerinde yapıla
cak münakaşa için o mevzuda bir mütehassısa ih
tiyaç olacaktır. Bunlar da ist i şar i mahiyette ça
lışacaklardır. Bu arada karşılaşacakları müşkil-
den. kurtarmak istiyoruz. Bu kanun, bu gibi 
çalıştırılacak zevatın haklarını garanti etmek için 
getirilmektedir. . 

O'KAN SEZAİ — Efendim, 3 ncü maddeye 
ekli cetvel tetkik edilince bunların 10 kişi olaca
ğı anlaşılır. 11 değildir, 9 hiç. değildir. Bunun 
izahına niçin lüzum görülmektedir? (Jiinkü okun
mamıştır. 

«flÜRSOYTRAK SUPHİ — Hf endim, cevap
landırmak için arz ediyorum. Elemanlar kesin 
olarak tesbit edilmemiştir. Halen çalışan kimse-' 
ler vardır. Onların mağdur edilmemesi için böy
le bir kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN •— Şimdi kifayeti müzakere takri
ri geldi, reyinize arz ediyorum... 

ER AHMET — Kifayeti bendeniz teklif et
miştim, geri alıyorum. 

ÖZCIÜR SULÂHATTİN — Sezai Beyin sö
züne cevap vereceğim. Ben her akşam şahsıma 
ait evrakın konulduğu gözü tetkik eden bir arka
daşınızım. Bu rapor dün bana verilmemiştir, an
cak şimdi aldım. Onun için okuyamadım. 

İkincisi arkadaşlarımın konuşması beni tat
min etmedi. Onun için ben fazla konuşunyaca-
ğım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere gelmiştir, 
reylerinize arz edeceğim. 

ATAKLI MÖCİP — Arkadaşımın tatmin 
edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sa
yılı Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki Kanunun 20 ne i maddesi gereğince yapı
lacak tediyeler için 7244 s'ayılı Kanunun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sözcü maddeyi izah etsin... 
ERSÜ VEHBİ — Teklifin ikinci maddesi ko

misyonumuzda tadil edilmiştir. Evvelâ Sezai 
Bey tarafından teklif edilmiş olan şekli okuyo
rum : 

— 4 — 
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ıMADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtında 

vazife alan kimselerin her türlü istihkakları hak
kında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Halbuki 91 sayılı Kanunumuzun 20 ne i mad
desi vardır, 7244 sayılı Kanunun uygulanmıya-
eak hükümleri 91 sayılı Kanunun 20 nci madde
si gereğince yapılacak tâyinlere aittir. Bu sebep
le biz maddeye bunu ifade etmek suretiyle daha 
sarih bir hale getirmiş bulunuyoruz. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. 

(Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı me
muriyetlerden müsteşar ve müsteşarlık genel sek
reteri ile hizalarında «ihtisas» yeri olduğu belir
tilen kadroları işgal edenlere müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Burada kadroya bakıl
maksızın bir 'taih'sisa't 'teklif edilmeiktedır. Aynı 
kadroya tazminat verildiği tasrih edilmezse Sa
yıştay bu paranın verilmesine müsaade etaıez-
miş. Çünkü, aktarma yapılması icabedecek o 
zaman huzurunuza tekrar gelecektir. İlerde 
böyle bir şeye uneydan vermemek için şimdiden 
peşinen ıbu işi halledilmiş bulunuyor. Cetveli de 
arkasında .eklidir. Müsteşar, müsteşar yardım
cısına verilecek 800, liralık tahsisatlar, gösteril
miştir. Diğerleri 6'50, 550 liradır. Bunlar makam 
tazminatına taallûk etmektedir, başka bir şekli 
yoktur. Esasen kanun tasarısının birinci mad
desinde söylediğimiz gilbi buraya alınacak ele
manları fazla kısır bırakmamak ve rahat çalış
malarına imkân vermek için bu hak tanınmış
tır. 

ATAKLI MUCİP — Zaten maaşları yüksek 
bir de bu tabsisat neden 'bu kadar fazla tutulu
yor. Bunu aklım almadı. Bir ımalî sıkıntı için
deyiz. Yeni barem kanunu da çıkacak, o zaman 
bunu da ayarlarız. O zamana kadar maaşlariyle 
iktifa edilse yerinde olmaz mı? ' 

ERSÜ VEHBİ — Komisyonumuz da bir per
sonel kanununun çıkacağını biliyor ve nazara 
aldı. Maaşlar ona güre ayarlanacaktır. Fakat 
bu o 'zamana kadar verilecek tabsisâta ımüta-
alliktir, inceledik ve fazla görüllmedi, şimdilik 
verilmesi kanaatindeyiz. 
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ıKARAVBLİOÖLÜ KÂMİL — Efendim, bu 

taihsiisatm konmasmdaki maksat buraya alına
cak ırnütelhassısları tatmin etmek ve burayı ca
zip bir mevki haline getirmektir. Tahsisatlara 
göz atınca, pek fazla bir şey olmadığı görülür. 
Hâkim tazminatı ıkaidar bir şeydir. Mühimsene-
ce'k bir şey de değildir. Bir müteihassısm eline 
2 800 liradan, kesintisi çıktıktan sonra 2 300 
lira geçecektir. Bu tahsisatı koyalım ki, Başba
kanlık istediği elemana gel, demek cesaretini 
göster ehilsin. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, bu on kadar 
kadroya verilecek talhlsisatm yekûnu 'beş bin lira 
(kadardır. Sair Devlet teşekkülleri, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde Ib'ir (memurun aldığı ma
aştan da azdır. Fakat bu Devlet Plânlama Dai
resine tevdi ettiğimiz iktisadi ve Sosyal plânla
ma işlerinin doğuracağı faydalar milyarların 
üsitüııdedlr. 

AKKOYUNLU FAZIL — Yanlış anlamıyor
sam bunların adedi 10 tane değildir. Yalnız de
receleri zikredilmektedir ve bunlar 1 nci dere
ce, 2 nci derece, 3 ncü derece, 4 ncü dereceden 
deniliyor, bunlar toplanınca rakaırn olarak 10 
tane bulunuyor. Halbuki kanun metninde; 
«(1) sayılı cetvelde yazılı memuriyetlerden 
müsteşar ve müsteşarlık genel »sekreteri ile hi
zalarında «ihtisas» yeri olduğu belirtilen kad
roları işgal edenlere» bu tahsisat verilecektir. 
Bu kadroyu işgal edeceklerin adedi ise belli de
ğildir. 

KRvSÜ VEHBİ — Hakikaten .10. tanedir. Bu
rada ımüsiteşarlık ve sekreterliği, diye iki yer 
saydıktan sonra ihtisas yerleri zikredilmektedir. 
Sekreter, steno, diye bir sürü kadrolar da var 

bunlar bunun dışındadır. İhtisas yeri demekle bun
ları tahdidetmiş bulunuyoruz. Gerçi Sezai Bey ve 
diğer arkadaşlar cevap yerdiler. Devlet Plân
lama Dairesi... 

BAŞKAN — Fazıl Beyin sormak istediği hu
sus şudur; tahsisat .alanların miktarı mıdır, yok
sa yekûnu mudur. Yekûn on mudur? 

ERSÜ VEHBİ — Ondur efendim. 
AKKOYÜNLÜ FAZIL — Efendim, arkada

şımız ondur, diye besabediyorlar, ben de dere
ceyi hesabediyorum. Şahsan ben de fazla 'gör
müyorum. İhtisas yeri olduğuna göre müsteşar', 
müsteşar yardımcısı, diye sıralanmıştır, onlara 
verelim. 

— 5 — 
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BAŞKAN — Efendim, (»aşka söz istiyen yok- 1 

tur, kifayeti mıüza'kere ide gelmiştir. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yenler... Madde,kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu 'kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. 'Kaibul edenler... Etmiy enler... Kabın 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu 'Bakanlar' Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kaibul edenler... E'tmiyenler... Kabuı 
edilmiştir. Tasarının tümünü kaibul edenler... 
Kabul edilmiş ve 'kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. | 

8. — Hazineye yardım maksetdiyle ve bağış 
yediyle gelmiş ve gelecek alem, e.pja ve kıymetlerin 
vergiden muaf en ithali hakkında kanun tasarısı 
ve İktisat Komisyonunun raporu (1/99) (1) 

BAŞKAN -— Kamun ta'sarısmın tümü hakkın
da .Sözcü arlkad>aişıimızdan izaibat rica ediyoruz. 

• A:Ki&OY<0&LlT REFET — Efendim, bu ka
nun. teklifi, Hazineye acilim iş oilan yardım .kam
panyasına, lıarioten Ikatıhp, alitm ve gümüş olarak 
gönderilen yardımn'lar İçin gıiıınrü'kıec alınan ('/c 20 
Gümrük Resmııiniın alınma'masını ve bu giibi .bağış
larım 'reJsimden muaf tuıtıtlıni'amnı istihdaf .(itmek
tedir. Gerçi şimdiye 'kadar bu lıifâusita 'Balkanlar 
Kurulunun bir ydtMsi 'var ve onunla ımuaımole ya
pılıyordu, fakat ihiakiki ve hükmi şahıslar adına 
gelip ide Ibeimen orada (Hazineye bağış'lananilar ika-
rarl'arıın dışında ikaldığındafn Ibu ıkanumla buna ''im
kân vermekteyiz. Malksat, yapılan yardımlın daha 
pratik olaraik Hazl neye dnjtıilkal iettirilıınesıidir. 

BAŞKAN — "Efendim, kanunu daha evvel de 
okudunuz, tümü ıhaklkında söz iistiyen başka ̂ ar̂ k•a-
daş varsa ona söz vermeğimi. 

ERSÜ VEHBİ — -Efendim, ikan unun olduğu 
g'iib.i 'kabul öclilmesimi teMlf ıe(d>iıyoruım. Oürikiü miıl 11 
servetin, bumdan sonra ımıeınlieJketimize ıgireictok 
olan aüjtm 've gürnıüş ıgilbi ©şyanın ımtiiktt arınım aııtı-
rıîlımaisı 'baılomıından .atıllmış bir adımıdır, ımaddenin I 
olduğu 'gibi kaibul ©dilmemini telklif edııyoMiım. 

(t) 99 S. Sayüı basmayazı tutanağın sonun- I 
eladır. | 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — V-dhıhi •Boy anka-

daşıımızm fikirlerine .aynen 'iştirak ediyorum. 
AKKOYUNLU FAZIL — Hazime adına .ge

len alltım ve gütmüş tgiibü .eşyanın .yurda sdkıılıması-
na aittur, ©sasiem Hükürndftıen igeten ibir tirildi ittir. 
Ben dıe .aynen ıkalbulünü rica ediyorum. 

ESİN NIJMAN — Efendim, madde görünüşte 
ıson ıderece ımâkûıl giibi .görünüyor, acaba ince İbir 
tarafı yok ımuıdur, arkadaşlar izıah leideihiTirler 'mi? 

AKSOYO&LU REFET — Haifcüki .v-o lıükmi 
şahıslara ge'ten eşyaya aiittir. 'İkinci fılkrasında ya
zılı olduğu veçjhille ıbu [kıymetlenin Haaineye imti-
ıkali sırasıınida (Maliye ve Te)kel Balkanhkları nvüş-
tere&en ihareikeit ledecıeMerdir. Eisase-n bunlar Ha-
zinteye ibağıştır. 

ARKOYUNLL FAZIL — Taksit kelimesi 
vardır. 

BAŞKAN — Meıvzu anlaşılmışıtır. 
ERSÜ VEHBİ — [ikinci saltırda «tavsif» de

niliyor, 'bu anlaşılmıyor, yerine İbir Türkçe kolime 
'konmak ımüınkün değil inidir? 

AKSOYOĞLF REFET — Sürürlükte olan 
ikaınunıda bu (kelimle olduğundan Hütküımeıtiten teık-
bi'f böyle gelmiş ve İkam i:sy onda yerine ibaşka bir 
kelime koyıınamıştır. Maiınaifih anünaısip Türkçe bir 
•kelı'nmıe konulabilir. 

BAŞKAN —Başka söz istiyen?.. Yok. 
Madldenin tümü üzerinde komışıımalar Intmiş-

tir. Maddelere geçiilıneJsıiıni oyunuza arz .ediyorum. 
Kabul .edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle 
gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin ver

giden muafen ithali hakkında Kanun 

'MADDE 1. — Doğrudan doğruya yaıhut ha
kiki veya .hükmi şahıslar tavısit tedilerdk Hazı'ıneye 
yardım malks'adiyle ve bağış yoliyle güımrüıklere 
gelmiş ve geliecök olan !her türlü .eşya ve Ikiıyımettler 
Gümrük Vergisi ile 'İthal e&na!sı;nda alınan sair 
vergi, recini ve ücneıti'erden (Damıga Reisini 'dâhili) 
•muiaf olduğu.gibi, Türk parası laıyıneitıhııi 'konuma 
kararları ile Dış Ticaret Rejlimiınin ıkoyduğu taik-
yitlere de tâlbi dıeğildir. 

Bıı ımnıaf'iyet'in tatbik şekli dle eşya ve kıymet
lerin Hazineye 'intikaM üsülü Maliye ve Fıüımrük 
ve Tekel Ba.kanlilk]arınca müştıerelken tesbit olu
nur. 
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ATAKLI MUOÎP — Efendim, VeUbi aıika-

daşıımızm temas ettiği «tav'sit» keli/merıinin Türk-
çeleştipilırnesini rica edierim. Anlaşılır ibir hale ge-
tipilimesi yeninde okır. «Şahısların aracılığı ile» 
desek.... 

BAŞKAN — S özeni cevap versin efendim. 
!AKJSOY0G-LU REFET — Karşılığı ibir kell

ine bulurdanız değiştiririz. 
BAŞKAN — (Bu imaıcldıenıiın tüımü için. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, fecımisyonda bu

nun 'müzakeresi sırasında hatırıma gelımıemâş o/lan 
bir şeyi ımüısaade ©derısenüz ;haltırlaltlma;k üslttiyioruım. 
Bu, Haaineye yardım ımalksadını isstihidaf- le'bm.ök-
tedir. Gelmiş vîeya getedak ölian ıbu ıkalbîl eşyadan 
her türlü tahdidi kaldın/yor, ımıetateıkıelbe zikıyımot 
eşyanın ıginmıesiini teıklıif ediyor. Bu Ibuisuıs geniş 
bir şdkildle ete alınarak 'bu ıkalbîl eşyalardan taılı-
dıilblıeni ikaldırmaik aııretöiıylle unaliyeımize ye cikono-
mimİKe hizmet etmek ımıalksıadiıylle a!l'tın ve gümüş 
gibi eşyaların memlekete girımesini sağhyaımaz 
mıyız. 

AKSOYOĞLU R)EBWT — Efendim, auikada-
şımıızın ne söylediğini anlıyaımaıdıim. Tam karşı
lığını bulurteanız değiştirelim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bura
da yalnız Hazineye bağışlar üzerinde duruyo
ruz. Bunların dışında daha birçok nevi bağışlar 
vardır. İlkokul talebelerine bir sürü okul aracı
ları hediye edilmektedir. Bunlar da gümrük
lerden çok güçlükle çıkarıyoruz. Mademki ba
ğışlar mevzuu ortajya geldi. Arz ettiğim husus
ları da ihtiva edecek şekilde yeniden hazırlan
mak üzere geri alınsın ve ona göre bir madde 
hazırlayıp getirsinler. 

AKSOYOĞLÜ REFET — Efendim, bu yalnız 
Hazineye yapıları bağışlar için düşünülmüş ve 
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Türk parasını koruma kanununa göre altın ve 
gümüş yardımlar için hazırlanmıştır. Bahset
tikleri mevzu bunun dışındadır. 

ERSÜ VEHBÎ — Tadil teklifim olduğu na
zarı itibara alınmıyacak mı? 

BAŞKAN — Bu kanun Hazineye yardımı is
tihdaf eden bir kanundur. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Yalnız maddede geçen tavsit ke
limesi, «aracı» olacaktır. Maddeyi bu tashihle 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Diğer maddeleri okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE -î. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu jyürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi' reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Müsaade ederseniz bendeniz de bir şey arz 
etmek istiyorum. Yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer kaydı vardır, bundan evvel gel
miş olanlar için ne muamele yapılacaktır? 

ER AHMET — Şimdiye kadar gelmiş olan
lar zaten Bakanlar Kurulu 'karariyle muaf tu
tuluyordu. Hükmi ı\re hakiki şahıslara gelmiş 
olanlara bu muamele tatbik edilmez. 

BASK AK — Tasarının tümünü kabul eden
ler.. Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır, 
hayırlı olsun. Gündemdeki işler de bitmiş oklu
ğundan oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 





U . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun teklifimle gerekçesini takdim 
ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Özgüneş Mehmet 

G B B E K Ç E 

Millî inkişafımızın temelini teşkil eden Maarif hizmetlerimizin geliştirilmesi ve cehaletin orta
dan kaldırılması bakımından lüzumlu görülen ilkokul öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere 1076 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesini değiştiren Kanunla, lise ve muadili okullar mezunları ile 
sanat enstitüsü ve imam-hatip okulu mezunlarının askerlikte geçecek hizmetlerinin öğretmenlikte 
geçmesi hususu derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla miktarları 12 000 olarak tahmin edilen bu elemanların kanuni aylıklarını karşıla
mak üzere 360 liralık 12 000 kadronun 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (II Maarif ida
releri) kısmına eklenmesi zaruri görülmektedir. Bu kanunun 1960 malî yılının 15 ayma tesir ede
cek malî portesi 21 milyon liradır. 

Derece Aded Maaş tu tan Aylık tutarı 5 aylık tutarı 

13 12 000 350 4 200 000 21 000 000 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 11 . 10 . 1960 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/79 
Karar No. : 29 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrola
riyle Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan. 
4926 sayılı Kanuna ek kanun teklifi», tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, teklif sahibinin gerekçesinde izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde 
görülerek teklif aynen »kabul edilmiştir. 

İşin müstaceliyetine binaen bir an önce kanuniyet kesbetmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Komitenin tasviplerine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Sözcü (2) Sözcü (3) 

Küçük Sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

Sözcü (1) 
Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer İrfan 

Türk eş Alparslan Yıldız Ahmet 
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Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle 
Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 

4926 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

M A D D Î : 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (2 Millî Eğitim idareleri) kısmı
nın 7083 sayılı Kanunla değiştirilen ilkokul öğ
retmen ve yardımcı öğretmen kadrolarına ilişik 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ekim 1960 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Maaş 
D. Görevi Aded tutarı 

13 ilkokul öğretmen ve yar
dımcı öğretmen 12 000 350 

> • < 
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O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

ve İktisat Komisyonu raporu (2/77) 

' - Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Devlet Plânlama teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini rica ederim. 
O'Kan Sezai 

GEREKÇE 

Devlet Plânlatma Teşkilâtının ibaşarılı bir şekilde işliyeibilımesi, kullandığı personelin yetişme 
derecesi ile çok yakından ilgilidir. Bugün memleketimizde plâncılılk alanında ydtişmiş kimse adedi 
oldukça azdır, Ibunlar da gerelk hususi teşebbüs, gerekse resımî dairelerde iyi şartlarla çalışıyor 
durumdadırlar. 

Söz konusu elemanları, tamamen plancılık sahasında yetişmiş genç kimseler bu dairenin idaresi
ni devralıncaya kadar halen çalışiMkları yerlerdeki inaklarına halel gelmemek üzere çekebilmek ve 
yetiştirilecek personeli bütün enerji ve ıgayretleri ile ibu teşkilâta bağlıyabilmek tein hiç olmazsa 
bâzı malî teminatların verilmesi lüzumu açıktır. Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkın
daki 91 sayılı Kanun ibu zarureti tam anlamı ile gerçekleştireımiyecek durumdadır. 

Söz konusu kanunun açık (bıraktığı bu sahayı tamaımlamak ve tmulhtemel güçlükleri şimdiden 
önlemek üzere ilişikteki kanun tasarısı sunulmrştur. 

. ' • T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

' •'•"• , " ~ ' '* " ' . "-:'p:'' Üyesi 
N * ' •< • - ' > O'Kan Sezai 
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îktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 12 . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No. 2/77 
K. No. 70 ' . 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlanma Teşkilâtının kurulması (hakkındaki 30 .9 .1960 tarihli ve 91 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi komisyonumuza (havale edilmiş olmakla teltkik ve müzakere edildi. 

91 .sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet Plânlama Teşkilâtının baışarilı Ibir şekilde işliyebilme-
si ve bu safhada yetişmiş elemanları bu teşkilâta bağlıyabilmek İçin ibâzı ımaddi imkânların sağ
lanmasını temin maksadiyle sevk edilmiş bulunan kanun teklifi komisyonumuzca da yerinde görü
lerek maddelerin müzakeresine -geçilmiş ve birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

91 sayılı Kanunun 20 nci 'maddesi gereğince yapılacak tediyelerin 7244 sayılı Kanun hüküm
leri dışında bırakılması suretiyle teklifin ikinci ımaddesi tadilen, üçüncü ımaddesi mezkûr kanuna 
merbut kadro cetvelindeki ımetoıuriyetlere tâyin edileceklere müktesep maaş derecelerine bakılmak
sızın işgal ettikleri kadrolara ait Ibu kanuna merbut cetvelde gösterilen, 'tahsisatların aynen veril
mesini temin maksadiyle yeniden kaleme alınmak suretiyle, dördüncü maddesi aynen ve beşinci 
maddesi ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve kabul 'olunan kanun teklifi, Millî Birlik Komitesinin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı iSözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Ersü Vehbi Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye 6 Üye Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar Dündar 

( S. Sayısı : 98 ) 
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O'KAN SEZAİ'NİN TEKLİFİ I 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna 

Ek Kanun 

MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli idare- j 
leıie İktisadi Devlet 'Teşekküllerine mensup kim- I 
seler, Devlet Plânlama Teşkilâtında maaşsız izinli I 
ve mukaveleli olara'k istihdam edilebilirler. Bu 
kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü j 
hak ve mükellefiyetleri baki kalır. İzinli olduk
ları müddet, terfi ve tekaütlüklerinde fiilî hizmet 
olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli ol- | 
dukları sırada terfi ha'kkmı kazananlar başkaca 
hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirirler. 

Bu kimselerin Devlet Plânlama Teşkilâtında 
•maaşsız izinli olarak çalıştıkları müddet karşı
lığı asıl bağlı oldukları teşkilâta karşı her hangi 
bir mecburi hizmet mükellafiyeti tahmil etmez. 

MADDE 2. — Devlet Plânlama Teşkilâtında | 
vazife alan kimselerin her türlü istihkakları 
hakkında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygu- ı 
lanmaz. 

MADDE 3. — (1) sayıı cetvele bağlı memu
riyetlerden müsteşar ve müsteşarlık genel sek
reteri ile hizalarında «ihtisas» yeri olduğu be
lirtilen kadroları işgal edenlere, derecelerine gö
re bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
miktarlarda tahsisat verilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADE 5. — Bu kanun hükümerinin yürü
tülmesine Bakanlar Kurulu memurdur. 

( S . 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki 91 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. —• Teklifin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sa
yılı Devlet Plânlama Teşkilâtının 'kurulması hak
kındaki Kanunun !20 ııci maddesi gereğince yapı-
lecak tediyeler için 7244 sayılı Kanunun hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 30 . 9 . 1060 tarihli ve 91 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı memuri
yetlerden müsteşar ve müsteşarl ık genel sekre
teri ile hizalarında «ihtisas» yeri olduğu belirti
len kadroları işgal edenlere müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat ve
rilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

: 98) 



O'Kan Sezai'nin teklifine bağlı cetvel 

[3] SAYILI CETVEL 

Derece Maaş Tahsisat 

4 — 
j iktisat Komisyonunun teklifine, bağlı cetvel 

î [1] SAYILI CETVEL 

i Derece Maaş Tahsisat 

1 
2 
3 
4 

2 000 
1 750 
1 500 . 
1 250 

800 
800 
650 
550 

-
ı 2 
a 
4 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 

800 
800 
650 
550 

* • » » » 

/ 

( S. Sayısı : 98 ) 
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Hazineye yardım maksadiyle ve bağış voliyle gelmiş ve gelecek 
olan eşya ve kıymetlerin ve giden muaf en ithali hakkında kanun 

tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (1 /99 ) 

4 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 28 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Ha
zineye yardım maksadiyle ve 'bağış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden 
muafen ithali hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Grürsel 

GEREKÇE 

Hazineye yardım kampanyasına iştirak gayesiyle yabancı memleketlerde bulunan vatandaşla
rımız tarafından altın ve gümüşten mamul yüzük, küpe, bilezik ve saire gibi eşya gönderilmek
tedir. 

Bu eşya gümrük giriş tarife cetvelinin 71 nci faslında yer almış iolup % 20 vergiye tâbi tutul
muş olmakla beraber Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Kararın 22 nci maddesi 
gereğince ide yurda sokulmaları Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı bulunmaktadır. 

Hazineye verilmek üzere doğrudan doğruya Hazine namına gelen bu kabil eşyanın 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince Ba'kanlar Kurulun
dan karar alınmak suretiyle muafen ithalleri mümkün 'bulunmakta ise de, hakiki ve hükmi şa
hıslar namına gelen ve gelecek olan bahis konusu eşyanın Gümrük Kanunu ıhükümlerine göre 
muafen ithallerine imlkân bulunımama'ktadır. 

Bu sebeple ilişik kanun tasarısının hazırlanması zaruri görülmüştür. 
Bu tasarı ile, Hazineye yardım maksadiyle yabancı memleketlerdeki hakiki ve hükmi şahıs

lar tarafından gönderilmiş veya gönderilecek olan her nevi eşya ve kıymetlerin gümrük ve ithâ
le terettübeden diğer vergi ve resimlerle (Damga Resmî dâhil) posta, ve diğer işletme ve idare
lere ait ücretlerden muafiyeti sağlanması, gümrük muamele ve formalitelerinin süratle ifa ve 
intacı için Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla nn-f, yetki verilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

T. C-
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 1283/2420 
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iktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 12 . 10 . 1960 

İktisad Komisyonu 
No: 1/99 
K. No: 69 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden 
muafen ithali hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp 
Başkanlığın 4 . 10 . 1960 tarihli ve 71 - 1283/2420 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere Hazineye yardum ımaksadiyle yabancı 
[memleketlerden gönderilmiş ve gümrüklerimize gelmiş bulunan her türlü eşya ve kıymetlerin Gümrük 
Vergisi ile sair Vergi, Resim ve ücretlerden muafiyetini temin maksadiyle izhar edilmiş bulunmak
tadır. 

Filhakika doğrudan doğruya Hazine namına gönderilen kıymetlerin vergi ve resimden muafen 
ithalleri Bakanlar Kurulu karariyle mümkün ise d e hakiki veya hükmi şahıslar tavsit edilmek sure
tiyle Hazineye yardım maksadiyle gönderilen kıymetler hakkında bir hüküm ımeveudolmadığından 
aynı maksatla gönderilmiş, ve gönderilecek, olan bu kabil eşyanın da Gümrük Resmi ile diğer vergi ve 
resim ve ücretlerden muafen ithalini derpiş eden kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görü
lerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü • Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rıfat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üyo Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye 
Taşar pündar 

( S. Sayısı : 99 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle 
gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin ver
giden muafen ithali hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Doğrudan doğruya yahu'i ha
kiki iveya ıh-üıtemi şahıslar tavsi't (edilerek Hazineye 
yardım ımaıkısadlyle ve ıbağış yoliyle gümrüklere 
gelmiş ve -.gelecek alam her 'türlü eşya ve kıymet -
ler Gömrük Vergisi ile liitîhal 'esnaismda alman 
sair yergi, 'resim ve. ücretlerden (Damga Resmi 
dâhil) ımaıaf okluğu gtiibi, Türk paııası kıymetini 
korama kananları ile Dış Ticaret Rejimim im koy
duğu takyitlere de tâbi değildir. 

iB'U muafiyetin tatbik şekli iil-e eşya ve kıymet
lerin Hazineye linitdkali uteulü Maliliye ve ,G4iimrük 
ve Tekel Bakanlıklarınca 'müştereken tevhit olu
nur. 

1 «MADDE 2. — Bu kanun yayımı 'tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürüttür. 

28 . i) . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
ve Dışişleri B. V. 

C. Gürse! 
Devlet Balkanı 

//. Mumcuoğlu 

Devlet Bakanı r e 
Bas. - Yay. ve Tura. B. V. 

AT. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişlıeri Bakanı 

Millî Eğkim, Bakanı 
B. Tünce ( • 

Ticaret Bakanı 
M. Bay dur 

(Kim. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Flaştı uma Balkanı. 
S. UUvy 

Sanayi Bakanı 
8. Kocatopçu 

Adalet Bakanı 
Â. Art us 

İeişlıeni Bakanı 
M. 1: Kızüoğhı 

Maliye Bakanı V. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve Sö. Y. Bakanı 
R. Öner 

Tarıim Balkanı . 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

imar ve iskân Bakanı 
F. tavuz 

»V4»-

( & Sayısı : 99 ) 




