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kin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
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GEÇEN TUTANAK OZETt 

Birinci Oturum 
Bir âmme makamı tarafından yapılan muka

velelere konulacak çalışma sartlanna mütaallik 
94 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşme
ye katılmamıza dair kanun tasarısı görüşüldü 
ve kanun kabul edildi. 

Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 105 sa
yılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye ka
tılmamıza dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul olundu. 

Birleşik Kırallık ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Söz
leşmenin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı görü
şüldü ve kanun kabul olundu. 

Milletlerarası Nakliye işlerinde çalışan işçi
lerin Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa Söz
leşmesinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve encümene geriverildi. 

Sandıklı'nın, Ulumesçit köyünün 27 sayılı ha
nesinde kayıtlı Mehmetoğlu, 2 Temmuz 1330 
doğumlu Mustafa Çelik'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkındaki rapor okundu ve kabul edil
di. 

Birleşime sön verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Krsü Vehbi Karavelioğlu Kâmil 
Divan Kâtibi 

Ozkaya Mehmet Şükran 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — O'Kan Sezai'nin, Köy içme suları hak

kındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci maddesiflin 
değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nci maddeleri
ne fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi (2/166) 
(Bayındırlık ve İmar: ve İktisat Komisyonlarına) 
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BIRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Kuytak Fikret, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kuytak Fikret'in, Yassında'da vazifeli 
bulunan Askerî ve sivil personele veriledi mun
zam ücretler hakkında kanun teklifi ve Güven
lik ve İktisat komisyonları raporları (3/143) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci maddesi çok 
acele bir işimizle alâkalıdır. Evvelâ bu maddenin 
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz Kuytak Fikret'indir. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, Yassıada'da 

ve irtibat Bürosunda görevlendirdiğimiz arka
daşları vazifelerinden ayrıldıkları için maaşla
rına tekabül eden yevmiyelerin verilmesi lâzım-
geldiği hususunda evvelce bir karara varmıştık. 
Yossıada'dakiler haftada bir defa evlerine gidiyor
lar, fakat irt ibat Bürosundaki arkadaşlar ise ge
ce 12 ye kadar çalışmak ve sabahleyin de erken 
saatlerde vazife almak mecburiyetinde bulunu
yorlar. Bu arkadaşların bir kısmı hariçten gel
mişlerdir. Bunlar da diğer arkadaşları gibi muz-
tar vaziyettedirler. Fakat bunlara kanuni mev
zuata uyularak verilen yevmiyelerin bir kısmı 
üe ay sonra kesilmekte ve. bu yüzden ihtiyaçları 
karşılamakta zor duruma düşmekte idiler. Bu 
arkadaşların bu vazifeye devam ettikleri müd
detçe zaruri masraflarını karşılamak ve bilhas
sa Yassıada'daki personelin miktarının artırıl- • 
ması mümkün değildir. Vazifeleri çok ağırdır. 
iki saatte bir nöbetleşmektedirler. Şöyle bir hal 
tarzı düşünüyoruz : 

Astsubaydan Albaya kadar olan rütbedeki 
şahıslara Harcırah Kanununda yazılı yevmiyele

r i Kanun teklifi ve gerekçe tutanağın so-
nıcndadtr. 

rİM. verilmesi; çavuşlara ayda 25 lira, onbaşıla
ra ayda 10 lira, erlere ayda 5 lira verilmesini dü
şündük. Bu yövmiyelerin toplamı ayda 113 705 
liradır. 

Biz muhtelif formülleri tetkik ettik. Muay
yen rütbelerde olanlara aynı, meselâ 20 lira üze
rinden yevmiye vermeyi düşündük. Fakat bâzı 
mahzurlar ortaya çıktı. Onun için, en sonunda 
kanuni olarak hakkı olan yevmiyelerin verilme
sini uygun bulduk, kanun teklifini buna göre 
hazırladık, huzurunuza getirdik. 

Müsaade ederseniz, kanunun tümünü okuya
lım, Ayrıca madde madde görüşürüz. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuyoruz, 
efendim. 

(Kanun tasarısı- okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Tü
mü üzerinde söz istiyen? Buyurun. 

KÜÇÜK SAMİ — Küçük rütbeye doğru inin
ce bu verilen paraların arttığına kaaniim. Biz 
hudutta gündüz gece devamlı nöbette olan erlere 
bir şey vermiyoruz da bunlara neden veriyoruz. 
Çavuşlara, onbaşılara ve erlere bir şey vermek 
doğru değildir. Subaya ve astsubaya vermek 
mecburiyetindeyiz, çünkü; evinden almış gelmi
şiz ve bir vazifeye memur etmişiz. 

KUYTAK FİKRET — Çavuşların miktarı 
14 kişidir, 21 liradan' 350 lira eder. Onbaşılarım 
miktarı 98 kişjidir, 10 liradan 980 lira eder, er
lerin miktarı ise 926 kişidir beş liradan 4 630 
lira eder. Mecmuu 5 800 lira kadar bir paradır. 
Aylık tutarı olan 112 705 liradan 5 800 liranın 
pek kıymeti olmasa gerektir. 

KÜÇÜK SAMI — Çavuşlara, onbaşılara şu 
kadar pata verilsin deniyoır da niçin huduttaki 
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ler düşünülmüyor? Yassıadadakiler bunların ara
sında ne'fark görüyorsunuz? Onlara da bir para 
verilmesi lüzumunu hissediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, miktarı be
lirtmekteki maksadım 112 bin liradan bu verilen 
para ne kadarına tekabül ediyor içindi. Bu mik
tar büyük bir fark sağlamadığı için arz ettim. 
Bunu arz etmekteki gayem de şu idi; 'bunlar iki 
saatte bir nöbet değiştirmektedirler. Adanın ka
pasitesi fazla insan getirmeye imkân vermediği 
için ve nöbetçi adedinin de fazla olması dolayı-
siyle, 6 saate bir nöbet sırası geliyor, yani iki 
saat nöbet tutuyor, iki saat de uyuyor, iki saat 
sonra tekrar nöbet geliyor, bu fazla mesainin kar
şılığı olarak bu esasları düşündük ve teklif huzu-. 
runuza geldi. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, mahkûmu bekli-
yen, aşağı - yukarı mahkûmun şartlarına tâbidir. 
Kendilerini bu duruma uydurma vaziyetindedir
ler. Ben de Sami Beyin söylediği fikirleri benim-
siyebilirim.' Hizmet bir para karşılığında yapıl
maz. Tarihî bir hizmettir bu. Aşağı - yukarı du
rum bu. Nöbetçi mahkûmun şartlarını aşağı -.yu
karı yaşıyor. Üstelik de günün 24 saatlik müdde
tin 1/2 sini nöbet vazifesinde geçirmiş bulunu
yorlar. Gayet tabiî ki, bunların hürriyetleri de 
tahdit edilmektedir. Mesai de dışardaki emsaline 
nazaran çok daha ağırdır. Vazifenin ağırlığını 
da göz önünde tutmalıyız. Ben şahsan böyle dü
şünüyorum. 

MADANOĞLU CEMAL — Kifayeti müza
kere takriri veriyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Yassıada'da emniyet ve nezaret altına alınan
ların muhafazaları için görevli bulunanlara 

•munzam ücret verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yassıada'da emniyet ve ne
zaret altına alınanların muhafazaları için ĝ Ö-
revli bulunan subay, astsubay ve askeri teşki
lâta mensup sivil personele, bu görevlerinin 
devamı süresince, günde aylık tutarlarının yü£-
de bir buçuğu nispetinde ve 10 liradan aşağı 
olmamak üzere munzam bir ücret verilir. 

Bunlara Ibu görevleri dolayısiyle ajyrıea Ada
da bulundukları müddetçe harcırah yevmiyesi 
ve diğer bütçelerden her hangi bir ücret veril
mez. 

. 1960 O : 1 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Tutarlarının 

% 1,5 u nispetinde diyor. Bu nedir? 
KUYTAK FİKRET -^ Şimdi verilen yev

miye miktarlarını okuyorum; albayın yevmi
yesi 28.25 lira, yarbayın 23.75 lira, binbaşının 
20.62 lira, yüzbaşının 15 lira, üsteğmenin 13.12 
lira, teğmenin 11.25 lira, asteğmenin 10 lira, 
astsubayın 10 lira. 

MADANOĞLU CEMAL — Elde bütün Dev
let personeline ait bir harcırah kanunu var. 
Geçici görevden istihkakları neyse buna göre 
alsınlar. Yeni bir sistem icadetmiyelim. 

KÜÇÜK SAMI — Madanoğlu'nu destekle
mek isterim. Vazife ile» giden bir insan gittiği 
yerde yatacak; yiyecek, içecek bu verilen yev
miye ile. Burası nevama sabit bir garnizon ha
line gelmiş bir vaziyettedir. Binaenaleyh Har
cırah Kanunundaki hakkı ne ise kendisine o ve
rilmelidir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu söylenilen 
şeylerin hiçbirisi kabili tatbik değildir. Bir kıs
mı hariçte, bir kısmı da belediye hudutları dâ
hilinde vazifelidirler. Bu vaziyette bir kısmı 
harcırah alacak, bir kısmı da alamıyacaktır. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben itiraz etmi
yorum, esas itibariyle hepsine kanunlar çerçe
vesi içinde harcırah verilsin şeklinde kabul ede
lim, o zaman ayrı bir kanun yapmaya lüzum 
kalmaz. İleri sürülen % 1,5 un da aleyhindeyim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Her ne ıfeadar 
Cemal Paşamın söylediklerinde bir hakikat pa
yı varsa da kanunun şümullendirilmesi bakı
mından noksan tarafı bulunduğuna kaniim. Er
ler için ne yapmamız lâzımdır? Mademki bura
sı arkadaşların ikinci görev yeridir, o bölgede 
çalıştıkları için harcırah verilemediği gibi bu 
hususta bir kanun da çıkarılamaz. Yalnız bun
ların miktarları üzerinde indirme yapmak müm
kündür. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben şöyle diyo
rum. Kanun çıkmasın. Bir yazı ile, Yassıada'da 
vazifeli 'bulunanları Merkez kadrolarına tâyin 
edelim. Sonra muvakkat vazife ile gene oraya 
gönderelim. Geçici görev yevmiyelerini alırlar, 
olur biter. Yeni bir kanun mevzuu yapmıya-
lım. 

KUYTAK FİKRET — Sayın Paşamın ve 
Albay Küçük'ün belirttikleri gibi, bir kanun 
teklifi hazırladık. Birinci maddesinde şöyle 
demiştik. «Yassıada'da vazifeli bulunan subay-
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lara, kaldıkları müddetçe geçici görev yevmi- | 
yesi verilir.» 

Ancak, bizim bu teklifimizi Güvenlik Komis- j 
yonu değiştirmiş. Bu şekilde getirmiş. Sebebi 
şu : Efendim, eğer böyle getirirsek, dijyorlar, 
kanuni olarak verilen yevmiyelerin miktarı üç 
ay sonra değişir. Üçte ikiye iniyor. Onun için, 
muayyen bir nispette bağlamak daha uygun 
olur; diyorlar ve onun için bu ıkanun teklifini 
yapıyorlar. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bir kere ge
çici görev yolluğu vermek için mutlaka bir ka
nuna lüzum var mı? Bu, kararla olamaz mı? 

KUYTAK FİKRET — Olamaz. Bir kanun 
vardır; buna göre üç ay /geçtikten sonra bunun 
üçte biri derhal iner. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — inerse ne 
olur? insin. 

ERSÜ VEHBÎ — Ere, çavuşa, onibaşıya ver
mezsiniz. Vazifesi belediye hudutları dâhilinde 
olanlar da alamaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu fikre işti
rak etmiyorum. Belediye hudutları içindekiler 
geçici görevden sayılır dersek olur. 

BAŞKAN — Zannediyorum ki, bir kıta ile 
beraber her hangi bir :yerde bulunan subay za
ten geçici görevden değil, hiçbir yerden para 
alamaz. Bunlar için özel bir kanun lâzımdır. 
Şimdi teklifler ortaya atılır; hangisi kabul edi
lirse o şekilde çıkar. Paranm verilmesine bir 
zaruret olduğuna bizler de inanıyoruz. 

KUYTAK FİKRET — Yassıada'da çalışan 
ve irtibat Bürosunda çalışanlar diye bu kanu
nu iki cepheden mütalâa etmemiz lâzımdır. Ada
daki personel için Ada Kumandanını ve irtibat 
bürosunda çalışan arkadaşların dertlerini dinle-
mişimdir. Bizzat görüştüğüm arkadaşlar mu
tazarrır olduklarından hattâ irtibat Bürosunda-
kiler paraları yetişmediğinden dolayı evdeki 
halılarını dahi satmış olduklarını ifade etmek
tedirler. Arkadaşlar bir fikri ileri sürdüler, 
üçte biri kalsın, üçte ikisi insin. Bunu takdirle
rinize bırakıyorum. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

O'KAN SEZAİ — Vatan sathında o kadar 
işler^bizi bekliyor ki, bir avuç zümrenin duru
mu ile ilgilenemeyiz. Biz, l|uradaki çocuklara 
bir şey verilsin mi, verilmesin mi şeklindeki 
hususu kararlaştırmamız lâzımdır. Onu halle
delim. 

.1960 0 : 1 
BAŞKAN — Bu -kanunun tümü kabul edil

miş, maddelere geçilmişti. 
TüNÇKANAT HAYDAR — Bunun dışında 

üç beş kişi daha var. Onlar Yassıada'da değil. 
Aynı şartlar altında yaşamaktadırlar, beş para da 
ıbir taraftan temin etmemektedirler. Bir bakıma 
bu arkadaşlar da, bu kanunun içine girebilir. 

'BAŞKAN — Efendim, kanunun tümünü ka-' 
bul etmekle, prensip olarak bu kanun tasarısını 
kabul ettik demektir. Maddeler üzerinde görüş
meler yapılacaktır. Teklif vardır. Madanoğlu Pa
şanın teklifine göre, bunlar Harcırah Kanunun
dan faydalanmak için geçici görevle görevlendi
rilsin, yevmiyelerini bu yolla alsınlar, buyurdu
lar. 

Bu teklifin kalbul edilmesi halinde üç ay son
ra yevmiyelerin düşmesi gibi bir mahzur ortaya 
çıkacaktır. Yevmiyelerin düşmemesi için bir ka
rar alırsak bu olur. 

İkincisi, metinde yazılı olduğu şekilde kabulü
dür. 

önce Madanoğlu Paşanın teklifini oyunuza 
ara edeceğim. 

Harcırah Kanununa göre geçici görev yevmi
yeleri verilsin. Birincisi budur. 

İkincisi; kanunun metninde yazılı olan ve ona 
iliştirilen bir cetvele göre paraların tediyesi tek
lifidir. 

ERSÜ VEHBİ — 14 tane çavuş, 98 onbaşı ve 
900 küsur er ve bir miktar suibayın bir işi önü
müze gelmiş bulunuyor. Bu gayet basit bir iştir. 
Nihayet onların kendi haklarını tanımaktır yap
tığımız. Üç ay sonra bunların aldıklarının üçte 
(biri kesilecek. Biz bu teminatla normal olarak bu 
harcırahları almalarını sağlıyoruz. Bu mevzuda 
bu kadar hassasiyet fabladır. Geride çok mühim 
mevzularımız vardır. Ben kesintisiz harcırahın 
ellerine geçmesi teklifinde bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kesintisiz harcırahtan kastınız 
nedir, geçici görev midir? 

ERSÜ VEHBİ — Evet efendim. 

MADANOĞLU CEMAL — Yevmiyeyi heyet 
kabul ediyor mu? 

ATAKLI MUCİP — Teklif edilenle bunun 
arasında ne kadar tasarruf yapacağız? Bu mik
tarı ortaya koyalım. 

KUYTAK FİKRET — Tasarruf diye bir şey 
yoktur efendim. 

— 5 
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MADANOGLU CEMAL — Tasarruf için bir 

şey konuşimuyoruz, yeni sis'te'mlor getirmiyelim 
diyoruz. 

EUYTAiK FİKRET — Netice itibariyle hiç
bir fark yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Kifayeti müzakere teklif 
ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yevmiye ve
receğiz, üç ay sonra kesmiyeceğiz. Maddeyi yü
rürlükten kaldıracağımıza göre erlere ve çavuşla
ra para verecek miyiz vermiyecek miyiz? Bunları 
oylıyalım. 

(BAŞKAN — Efendim, yevmiyelerin verile
ceği prensip olarak kalbul edildi. 

KÜÇÜK SAM.T — Bir kanunun lüzumuna 
kaaniiz, demektir. 

BAŞKAN — Prensipleri ortaya atalım. Yev
miye verilsin diye kaibul edildi. Yalnız bunun şek
lini tâyin edelim. General Madanoğiu'nun tekli
finde olduğu gibi, yevmiye verebilmek için geçici 
görev şekline çevirelim. Ayrıca üç ay sonra kesil 
memesine de karar verelim. 

MADANOĞLU CEMAL — Ben lıesaıbettim. 
Üç ay sonra kesildiği takdirde bir albayın yevmi
yesi 28 liradan 19 liraya düşüyor. O da 570 lira 
eder. Az değildir, yeter bu para. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Yalnız Damga Resmi kesilir. 

BAŞKAN — Birincisi, General Madanoğlu'
nun teklifi, Harcırah Kanununa göre geçici görev 
yevmiyeleri verilir. 

ATAKLI MUCİP — Bu hazır bir kanundur. 
Yeni bir kanuna bu varken ne lüzum var, 

ADNAN BAŞER — Kesilmemesi Harcırah 
Kanununa girerse yeni bir prensip vaz'etmiş ol
mayız. Çünkü Harcırah Kanununun 33 ncü mad
desinde bu. yer almıştır. Vardır. Binaenaleyh bu
nu getirmiş olmakla yeni bir müessese"ihdats etmiş 
olmayız. % 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Erlerin, onbaşı
ların ve çavuşların durumu ne olacaktır? 

ADNAN BAŞER — İkinci nıadede kayıt var
dır efendim. 

Müsade ederseniz maddeyi şu şekilde yazalım; 
Yas'sıada'da görevli bulunan kıta çavuşlarına 

25, onbaşılara 10 ve erata da 5 lira her ay aylık
larına ilâveten munzam bir tediyede bulunulur. 

ATAKLI MUOİP — Efendim, bugün oraya 
tâyin edilenler var, yarın başka birisi gelecektir. 
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O zaman her gün bir liste çıkarılması İâzınıgole-
eektir. Nasıl olsa bu para onlara da verilecektir, 
ne diye kanun çıkaramadan çekiniyoruz? 

KÜÇÜK SAMİ — Müsaade ederseniz bir ka
rarla belediye hudutları haricinde bir garnizon 
haline sokalım, melsele biter. 

KUYTAK FİKRET — Karar ile mümkün 
değil. Birincisi, evvelki durum karar ile sağ
lanmaz. 

İkincisi, üçte iki kesilmesi, ^enc karar ile 
önlenemez. 

Bizim noktai nazarımız şudur .- Mademki ar
kadaşlarımız, böyle bir formalitenin lüzumsuz
luğuna kaanidirler, bir kanun çıkmasını önle
mek bakımından söylüyorlar, her rütibedekile-
rin, maaşlarına tekabül eden yevmiyenin veril
mesi hakkında bir hüküm koyalım, devamlılı
ğını sağhyalım, mesele halledilsin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Prensip olarak 
İni kanunun çıkmasına taraftarım. Ama, geçmi
şe teşmil edilmemeli. Bunun dışında, irtibat 
Bürosu var. Gerçi Adanın özelliği vardır. Ama, 
İrtibat Bürosunun şartları içinde çalışan Yeşil
köy'de gece gündüz çalışan bir arkadaşımız var. 
Düşünülürse, emsaller bulunabilir. 

MADANOĞLU CEMAL — İrtibat Bürosu
nu düşelim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Eğer bu özel 
kanun kabul edilirse, başkaları da özel kanunla 
gelmek istiyeceklerdir; onlara ne cevap verile
cek? Her gVlen teklifi kabul edecek miyiz, o za
man ? 

Bugüne kadar, Millî Birlik Komitesinin çı
kardığı maaş farkları yahut kadrolar vesile
siyle bugün bütçeye tahmil edilen yük İSO mil
yonun üstündedir. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımızın dedi
ğini ben de bu kanunun teklifçisi olarak düşün
düm ve İrtibat Bürosundakilere teşmil etmemiş 
bulunuyordum. Güvenlik Komisyonu bunlara 
da teşmil ederek bu kanunun maddesini değiş
tirmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlar yanlış mü
talâa ediyorlar. Bir defa Yassıada'da bulunan 
arkadaşlarımız yiyip içiyorlar, yatıp kalkfyor-
lar. Bunlara verilen paranın sebebi; haftada 
bir gün dışarı çıkmaları. İrtibat Bürosundaki-
ler ise; bunlar da onlar kadar çok ve geceli 
gündüzlü çalışıyorlar. Bunların da müzayakaya 
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düşmemeleri için veriliyor bu. Miktarları 25 - 30 ı 
kişiyi geçmez. fc I 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, geçenlerde Mü
şavere Heyetinden arkadaşlar çalıştırdık. Zan- I 
nediyorum bunlar 30 - 40 lira civarında yevmi- I 
ye aldılar, normal olarak vazifelerini de yapı- I 
yorlardı. Bunlara bu parayı verdikten sonra 
ehemmiyetli bir iş gören arkadaşlarımızdan üç 
beş kuruşu esirgiyoruz. Kıskançlığa lüzum yok- I 
tur. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var-
dnvReylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, iki teklif vardır, birisi Harcırah 
Kanununa göre geçici görevleri dolayısiyle yev
miyeleri verilsin, bunların üç aydan fazla de- " 
vam eden vazifeleri dolayısiyle yevmiyelerinden 
üçte iki nispetinde bir indirme yapılmasın, bu 
Adnan Başer'in söylediği şekil. 

İkincisi, hiç kanun çıkarılmasın. Tâyinler 
buraya yapılsın, yani merkeze, Yassıacla'cla ge
çici görev verilmek suretiyle yevmiyeleri işle

ksin. Bir üçüncü şekil de, kanun tasarısının ha
zırlandığı şekilde maddenin metninin aynen 
kalması, böyle kabul edilmesi. Şimdi birinci 
şekli oyunuza arz edeceğim. I 

Yani, yevmiye verilsin ve 3 aydan sonra ke- l 
silmesin, bunu oyunuza koyuyorum. . | 

MADANOÖLÜ CEMAL — . Evvelâ benim 
teklifimi, liste halinde tâyinlerinin merkeze ya- i 
puması ile, geçici görev vermek suretiyle yev
miye almaları şeklini oya koyun. 

BAŞKAN — Tâyinlerinin Ankara'ya yapıl
ması, oradan gönderilmek suretiyle harcırahla- 1, 
nnın verilmesini... j 

ERSÜ VEHBİ — Aleyhinde söz istiyorum, 
Bunun tatbik sahası olmaz. 

BAŞKAN — Tekliflerin lehinde, aleyhinde 
konuşuldu. Oyunuza koyacağım. Kabul edil- I 
me£se düşer. I 

MADANOĞLU CEMAL — Diyorum ki, yeni t 
baştan kanun çıkarıp iihtilâtlara; psikolojik te-' 
sirlere yer vermemek için bunu kaibul ettiğiniz 
takdirde İrtibat Bürosu dâhil, kabul etmezse- • 
niz yalnız Yassıada, Bu elemanların bir liste- ; 
sini yazalım; Komite kararı olarak vekâlete t 
gönderelim, vekâlet Ankara'ya tâyinlerini yap
sınlar. Arkasından geçici görev olarak oraya 
gönderilsinler. Bunlar gidiş geliş harcıralh ala
rak eskiden olan borçlarını ödesinler. Bundan j 

— 7 
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sonra da normal geçici görev harcırahlarını 
alsınlar. Ve üç aydan sonra üçte bir düşsün. 

Şimdi bunu reye koyalım; kaibul edilmediği 
takdirde daha yükseğe olarak oylayalım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, daha evvel söy

lemiş, buraya vereceğimiz arkadaşları merkeze 
getirelim, oradan harcırah alsınlar, demiştim. 
Aradan aylar geçti, tahammül edilmez bir hal 
aldı. Şimdi de çapraşık yollara gidiyoruz. Pa
şamın buyurduklarını aylarca evvel söyledik. 
Bir kanunun gölgesinde bu işi yaparsak suç 
işlemiş oluruz. Binaenaleyh, doğru bir hareket 
olmaz. 

TUNOKANAT HAYDAR — Biraz evvel arz 
ettiğim sebeplerle, kanunun bu şekilde çıkma
sının aleyhindeyim. Paşamın buyurdukları şe
kilde merkeze tâyinleri yapılır, buraya getiri
lir, kıtalarına iltihak ettirilir, lüzumlu formali
teleri tamamlanır, öbür tarafa geçici görevle 
gönderilir, böyrece birşey verilebilir. Bu ka
nun çıktığı anda, üç tane, dört tane daha ka
nun .gelecektir. 

KÜÇÜK SAMİ — Başka bir teklifim var. 
Diyelim ki, «Yassıada, mahkemelerin devamı 
müddetince belediye hudutları dışında addedi
lir.»' Esasen, Belediye hudutları içinde telâkki 
etmenin sebebi, gece evine gitmesi meselesidir. 
Bu nazarı dikkate alınmıştır. 

Burada: çalışanların eve dönmeleri bahis 
mevzu değildir. Sonra, 5 Hazirandan beri çalı
şanların bu istihkakları almaları mümkün ola
bilir. Burada çalışan personele geçici görev yev
miyesi vermek zaruridir. Bunun formaliteleri
nin tamamlanması için karar A^erilebiilir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, teknisyen 
arkadaşa söz verelim. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Yassıada İstanbul için yapı
lan halitada belediye hudutları içinde göste
rilmiştir. Haddizatında ise Istanfoul Belediyesi 
beledi hiçbir hizmeti Yassıada'da yapmamakta
dır. Bu haritada eğer Yassıada belediye hudut
ları dışında, göısterilse idi burada çalışanlar yev
miyelerini alacaklardır. 

Sami Küçük Beyefendinin söylediklerine 
gelince; era'tiyle beraber orada oturmak mev~ 
zuüba'hsolduğu için geçici görev sayılmıyor, 
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ATAKLI MUCİP — Şu kanunu evvelâ mad

de madde okuyup oylayalım. Kabul edilirse çı
kar; edilmezse teklifler nazarı itibara alınır. 

KOKSAL OSMAN — Fevkalâde hal kabul 
ederek bir kanun çıkaralım, şu parayı verelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, mem
leketin birçok dâvaları bizi bekliyor. Bir bu
çuk saatten beri bu mevzu üzerinde duruyo
ruz. Müsaade ederseniz derhal oylamaya geçe
lim, bu iş halledilsin. 

BAŞKAN — Birinci teklif olarak subayla
rın buraya tâyininin yapılması, buradan bir lis
te ile tekrar 'geldikleri yere gönderilmeleri ile
ri sürülmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka/bul edilmemiştir. 

İkincisi; Harcırah Kanununa göre arkadaş
lara geçici görevden dolayı yolluk ve yevmiye 
verelim. Bunların devam eden memuriyetleri 
dolayısi'yle kesilecek yevmiyesini üçte bire çı
karalım ki Adnan Beyin teklifidir. Bunları 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tekrar ediyorum. Arkadaşlara geçici 
görevlerinden dolayı yolluk ve yevmiye verile
cek, kanuni mevzuata göre de üç ay sonraki va
zifeleri için yevmiyelerinin üçte biri kesilecek. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Yassıada'da emniyet ve ne
zaret altına alınanların muhafazaları için gö
revli bulunan kıta çavuşlarına 25, onbaşılara 
10 ve erata da 5 lira her ay aylıklarına ilâveten 
munzam bir tediyede bulunulur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Hususi bir 
bir kanun çıkardığımıza göre, bu münasiptir. 

BAŞKAN — Çavuşlara 25, onbaşılara 10, 
erlere 5 lira aylık verilmesini hüküm altına alan 
bu 'maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 ve 2 nci 
ma'ddeleri gereğince ödenecek istihkaklar, Millî 
Savunma Bakanlığı 1960 bütçesinin ilgili ter-
tipler'indeki ödeneklerden tediye olunur. Bu 
tertiplerde ödenek kalmaması haıinde Maliye 
Balkanı Millî Savunma (Bakanlığı bütçesinin 
ödenek /bulunan diğer tertiplerinden ilgili ter
tiplere aktarma yapmaya yetkilidir. 
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İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD

NAN BAŞER — Harcırah faslından değil, maaş 
faslından verilebilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
bildiğime göre, 'bugün Millî Savunma Bakanlı
ğının harcırah faslında para kalmamıştır. Bir 
kolaylık göstermek için, hangi fasıldan ödeme 
yapılacağını belirtelim. 

İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD
NAN BAŞER — Maaş faslında var. 15 milyon 
lira tasarruf var, ondan temin edilebilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İlgili fasıldan 
aktarma yapılabilir mi? 

ADNAN BAŞER — Maliye Vekâletine yetki 
veririz. / 

ERSÜ VEHBİ — Aktarma ile bu iş halledi
lebilir efendim. 

BAŞKAN — Şöyle bir mahzur ortaya çıkar 
zannederim; daha evvel burada görev yapmış 
arkadaşlar vardı; bunları oradan aldık. Bunlar 
işe başladıkları günden ayrıldıkları güne kadar 
olan yevmiyelerini alacaklar mı? (Alacaklar 
sesleri) 

öyleyse bu maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Biraz evvel aldığımız prensip 
kararma uyarak bu maddeyi «Bu kanun 1 Ha
ziran 1960 tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
Şimdi arkadaşlar, dünkü toplantıda konu

şulması bugüne bırakılmış olan ve bugünkü 
gündemin 1 nci maddesinde bulunan 160 numa
ralı kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

2. i— Milletlerarası nakliyat islerinde çalışan 
işçilerin Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa Söz
leşmesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/108) (1) 

(1) 160 S. Sayılı basmayazı, 14.12.1960 tarih
li toplantı tutanağının sonuna "bağlanmıştır. 
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" YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

mevzu, Âkıd olarak imza koyduğumuz bir Söz
leşmenin yürürlüğe girmesini temin edecek ka
nun tasarısıdır. Milletlearrası nakliye işlerinde 
çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Ce
nevre'de Avrupa milletlerinin katıldığı bir top
lantı yapılıyor ve bir Sözleşme akdediliyor. Tür
kiye de buna katılmış ve bu Sözleşmeye imza 
atmış bulunuyor. Bu Sözleşmenin gayesi, kara, 
deniz ve hava nakliyesinde çalışan işçilerin ge
rek kendi memleketlerinde gerekse diğer mem
leketlerde bir kazaya uğramalan halinde veya 
ölümleri halinde gereken yardımları yapabil
mektir. Katılmış bulunduğumuz -bir Anlaşma ge
reğince Türk işçileri yabancı topraklarda, böy
le bir kazaya uğrar veya ölürlerse bu yardım
dan faydalanacaklardır. Bundan gaye Avrupa 
devletleri ile sosyal münasebetleri takviye ve in
kişaf ettirmektir. Bu bakımdan çok lüzumlu gö
rülen bu kanunu komisyonumuz görüştü ve uy
gun mütalâa etti. Esas bu husus memleketimiz
de tatbik edilmekte olan sosyal sigorta mevzu-
atiyle tearuz halinde bulunmamaktadır. Şayet 
Yüksek Heyetiniz tensip buyurürsa, Âkıd dev
letlerinden biri olarak, kanuulaştırmayı kabul 
ederseniz böylece yürürlüğe girecektir. 

Yalnız biz Bakanlar Kurulunun 2 nci madde
sini kabul etmedik. Bunun sebebi de şu : Türk 
Havayolları henüz sosyal sigortayı geliştirme 
mevzuunda bir iş kanunu meydana getirmiş de
ğildir. Bakanlar Kurulunun 2 nci maddesinde 
4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlara tâbi olmı-
yanlara ait sosyal yardımlafmanm nasıl yapıla
cağını göstermektedir. Bu maksatla da bu mad
de konmuştur. Henüz ortada bunlara ait bir ka
nun bulunmazken, bu gibi personele yapılacak 
yardımı gösteren bir maddenin konulmasını biz 
lüzumlu bulmadık. Türk işçileri Avrupa'da bu
lundukları zaman bir kazaya uğrarlarsa gerekn 
yardımı, her şeyi yapabiliriz. 

Çıkmakta olan kanuna göre kendilerine aynı 
muamele yapılsın düşüncesiyle, ikinci maddeyi 
metnin dışında bıraktık. Yüksek Heyetiniz ten-
sibederse, tashih ederiz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — İkinci maddenin 
buraya ithali; zaten kanun tekniğine uygun de
ğildir. ikinci olarak bu husus bir Hükümet 
teklifi olduğuna göre bilhassa Çalışma Bakan
lığı kanun tasarısını tekemmül ettirdiğine gö-

. 1960 O : 1 
re, Dahiliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı 
temsilcileri ile görüştük, onlar da bu kanaati 
izhar ettiler ve buradan çıkarılmasını uygun 
buldular. 

BAŞKAN — Şimdi, kanunu tüm olarak oku
yacağız. 

(Güvenlik Komisyonunun değiştirgesi okun
du.) 

BAŞKAN — Kanun gerekçesi ile arz edil
di. Tümünü oyunuza arz ediyorum. 

.ERSÜ VEHBÎ — Kanunun iki parçadan 
ibaret olduğu anlaşılıyor. 1 nci ve 2 nci madde
leri ayrı ayrı hususları ifade ediyor. Komisyo
nun tasarısına göre bu anlaşmanın bir kısmını 
kabul edeceğiz. 2 nci maddeyi çıkarmakla bir 
kısmını kabul etmemiş olacağız. Bir kısmını ka
bul edip diğer kısmını kabul etmeyişimiz mah
zurludur. 

Hükümet bir anlaşmaya girmiş. Bunun icab-
ettirdiği hususları ve çalışmayı yapacaktır. Aca
ba komisyondaki arkadaşlarım, 2 nci maddeyi 
kaldırırken Hükümetten o madde ile ilgili ha
zırlığın yapılıp yapılmadığı hakkında malûmat 
almışlar mıdır? 

BAŞKAN (Yurdakuler Muzaffer) — Efen
dim, bu kanunla Sözleşme iki kısma ayrılmış 
değildir. Bir kısmını kabul edip diğer kısmını 
kabul etmeme gibi bir şey de yoktur. Ancak 
bizde Havayolları işçilerine tatbik edilecek sos
yal yardım mevzuu Çalışma Bakanlığınca he
nüz derlenip toparlanmadığı için ve henüz bu 
hususta çalışmalar yapıldığı için 2 nci maddeye 
lüzum görülmemiştir. Buna rağmen dışarda böy
le bir kazaya mâruz kalırlarsa yardım yapıla
caktır. 

Ancak yapılan yardımın bilâhara kendi büt
çemizden nasıl ödeneceğini göstermektedir. Ba
kanlar Kurulunun 2 nci maddesi bâzı kanunlar
dan bahsetmek suretiyle, bunların dışında olan
lara, uğradıkları kaza sırasında yapılacak yar
dımın ne yolda yapılacağını göstermektedir. 
Her hangi bir bölme bahis mevzuu değildir. Ba
kanlık çerçevesi içinde şekli görüşülecek ve ona 
göre formüle edilip konulacaktır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Henüz çıkmamış, 
tasarı halinde olan bir kanuna atıf yapıyor. Bu 
doğru değildir. Böyle bir anlaşmaya girişilmiş
tir. Hava işçileri hakkında böyle bir tasarı ha
zırlanmaktadır. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kanunun tü- I 

mü hakkında aydınlandık. Kifayeti müzakere 
teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Kifayetin aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUCİP — Ben tatmin edilmedim. 

2 nei madde istikbale raei bir maddedir. Her 
hangi bir mecburiyet yüklem iyör. Bu maddenin 
kalmasında hiç bir mahzur yoktur. Birinci mad
de Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçi
lere ait, 2 nei madde Milletlerarası nakliyat iş
lerinde çalışan işçilerden 4772, 5502 ve 6900 sa
yılı kanunlar bu mevzuda faal olmıyanlara ait 
bir maddedir; bizim kanunun, teklifin birinci 
maddesi. İkinci maddesi ise kanun mevzuu ol- I 
mıyanlarm durumlarını açıklıyor. Çalışma Ba
kanlığının Hesbit ettiği esaslar dairesinde hak- I 
ları korunuyor. Onun için burada kalmasında | 
bir mahzur yoktur. I 

BAŞKAN — Neden çıkarılmıştır, bunu öğ- I 
renmek istiyorlar. * I 

Verileceği zaman tetkik edilir, kanunların 
hazırlanışında, kanun önümüze gelecektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Öyle bir şey va
rit değildir. İkinci maddenin kanun tekniği ba- I 
kınımdan uygunsuz olduğu söylenmişti. 

Üçüncü bir şık olarak da henüz kanun ya- I 
pılmamıştır, ona atıf şeklinde oluyor, bu bakım
dan uygun mütalâa etmiyorum. Yoksa anlaşma I 
vecibeleri yerine getirilecektir. Çalışma Bakan- I 
lığı tasarıyı hazırlamakta. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bunlar, tü
münün oylanmasına mâni değildir. 

BAŞKAN — Efendim, öbür teklifi de oku
ruz. Yüksek Heyetiniz tensibederse 2 nei mad
deyi de kabul eder. I 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Hükümet tek
lifi daha uygun geliyor bana. Zira bundan son- I 
ra bu kanunun şümulüne girmiyenler için yeni 
bir kanun çıkarmak icabedecek. Onun için Hü
kümet teklifindeki 2 nei maddenin de buraya 
geçmesinin lüzumlu olduğuna kaaniim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ben 
kifayet takririmde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkındaki müzakerele
rin kifayetine dair takriri oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabui edil- i 
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mistir. Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçile
rin Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa Sözleş

mesinin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3 - 9 Temmuz 1956, tarihleri 
arasında Cenevre'de toplanan Hükümetlerarası 
Konferansta kabul edilip Hükümetimiz adına, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası sı fa-
tiyle 30 Ekim 1956 târihinde imzalanan, «Mil
letlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin 
Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa Sözleş
mesi» tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iştiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısındaki 2 nei maddeyi oku
yoruz : 

MADDE 2. — Bu kanunla tasdik edilmiş bu
lunan Sözleşmede yazılı Milletlerarası nakliyat 
işlerinde çalışan işçilerden 4772, 5502 ve 6900 sa
yılı kanunlara tâbi bulunmıyanlara ait -osyal' 
güvenlik masrafları, bilâhara ilgililerin mensup 
oldukları teşekkül, müessese veya iş yerlerinin 
iş verenlerinden, Çalışma Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde tahsil edilmek üzere 
İşçi Sigortaları Kurumunca karşılanır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben de Hükü
met teklifinin 2 nei maddesinin lehindeyim. Bir 
statü içinde düzenleniyor. Mağdur olacak bir 
kütlenin lehindedir. Temenni edilir ki, Çalışma 
Bakanlığı bunu en kısa zamanda düzenler ve 
yürütür. Bir lüzumu olmasa buraya konmazdı. 
Biz bunu kanunun dışında bırakıyoruz. Ben de 
Hükümet teklifinin 2 nei maddesinin lehinde 
oyumu vereceğim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Dün bu kanu
nun iade edilmesi sebebi de iki maddenin ara
sında fark olması idi. Hükümet tasarısını her 
halde heyetimiz daha uygun buluyor. 

BAŞKAN — Selâhattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu bir defa te

yit mahiyetinde oluyor. Anlaşmayı kabul etmi
şiz ve bunun vecibelerini de yerine getirmeye 
mecburuz. Sosyal sigorta kabul edildiği zaman, 
zaten bu maddeyi ilâve etmeye lüzum yok. Ben-
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deniz de bu maddenin durmasına lüzum görmü
yorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi, bunun 
düzendiği kısım 4772, 5502. ve 6900 sayılı ka
nunların dışında kalan teşkilâtlara aittir. Bu 
madde ile iş verene bir külfet yüklemiş oluyo
ruz. Bunu yüklemezsek bu iş olmıyacak mıdır? 
Olacaksa bu kanun gelecek şöyle olacaktır. Dev
let bunların sararlarını karşılayacak. Bugünden 
kanunlaşmasında fayda vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kabul etmekle 
zaten Hükümete vazife vermiş bulunuyoruz. -

ATAKLİ MUCİP — Karaveiioğlu arkadaşı
mızın dediği faide sağlanmış olur, süratle 
tahakkuk eder, bunun psikolojik tesirleri var
dır, şümulü dışında kalan işçilerin hakları 
temin edilir, zararı Önlenir, q,tû kalan Hükü
meti tazyik eder, bu kanunları ortaya getirtir. 
Onun için maddenin burada kalmasında mahzur 
yoktur, psikolojik faydası vardır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL '— Dutum ay
dınlanmıştır. İkinci madde kabul cdilmezsı. 
Hükümet teklifinde, komisyon te|k!ifi çıkacak 
tıp. 

BAŞKAN —• Güvenlik Komisyonunca ıkınc 
madde çıkarılmıştır. 

Tensibinize arz ediyorum. Hükümetin ikinci 
maddesini kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürütür. 

- Bu kanım yayımı tarihinde 

Maddeyi kabul edenler... Ka-

- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BAŞKAN — Maddeyi kabul ecKenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü kabul olunmuştur, 

KARAVELİOĞLU KÂMİL -4 Çok faydalı, 
kısa bir kanun teklifi vardır. Gündemin 2 nci 
maddesini teşkil ediyor. Müsaade ederseniz. 
Onu konuşalım. 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesindeki 
171 sayılı kanun tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz efendim. 
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S. — 6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Ka

nunla muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkınla kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/131) (1) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaade eder
seniz, kanunun gerekçesini okuyayım. 

(171 saylıı. tasarının. gerekçesi w tümü 
okundu,) 

• BAŞKAN — Kanunu okuduk. Tümü hak
kında söz ist iyen var mı? Buyurun Selâhattln 
Bey. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Sözcü arkadaşı
mızdan bir sorum var : Biz bundan evvel, 
Emekli Sandığının kredisini artıran bir kanun 
kabul etmiştik. Fakat Emekli Sandığının im
kânları bunu karşıhyamadı. Şimdi biz burada
ki artırmayı yapar 15 bin liraya çıkarırsak, 
acaba Tekaüt ve Muavenet Sandığı bu yükü 
kaldırabilir mi, yoksa bu kanun ölü bir kanun 
mu olur* 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bir 
defa varsa verecektir. İdare Meclisi, varsa ve
recektir- Biz idare meclisine elinde neyin var
sa bunun % 90 inin döner sermaye olarak kul
lanabilirsin diyoruz. Bu kanunla salâhiyet ve
riyoruz. Eğer ellerinde bir şey yoksa, vermiye-
eektir. Bu zaten üyelerin iştirakiyle toplanan 
bir mevduaattır. Yoksa tabiî verenıiyecektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu kanun ilk 
defa 1953 senesinde 6096 sayı ile çıkmıştır. 
Ondan sonra birkaç tane daha ek çıkmış. Sözcü 
arkadaşımız bu hususta, kanunun tümü hak
kında bilgi verebilirler mi? 

BAŞKAN — Bu kanunun Sözcüsü Mehmet 
Şükran Beydir. Karaveiioğlu değildir. 

•KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 6096 
sayılı Kanunla 5 000 liraya kadar yetki ve
rilmiş, 6302 sayılı Kanunla 7 500 liraya, 6778 
sayılı Kanunla 10 000 liraya bu yetki çıkarıl
mıştır. Bir ev yapılabilmesi için 10 bin lira gay-
rikâfidir. Bunun için biz bu yetkiyi 15-D00 
liraya çıkarıyoruz-

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu ka
nunun Hükümete bir yük tahmil edip etmedi
ğini anlamak istiyorum. 

(1) 171 S. sayılı basmayazı zaptın- somundadır, 

- M -
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KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Askerî Fab

rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına; Mali
yenin her hangi bir iştiraki var mıdır? 

ADNAN BAŞER —. Hayır. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu şekilde söz

cüye sormak doğru olmıyacaktır. Noksan ta
rafı vardır. Hükümet olarak biz âmme menfaa

tini korumak mecburiyetindeyiz. Adamların 
.paraları vardır, bunun emniyetini temin, ye
rine getirmekle sorumluyuz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Haksız mı
yım? Sual sormaktadırlar. Ben de teiknik bilgi 
için arkadaşımızdan rica ettim. Aksi tezi mü
dafaa etmiyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Gerekçede be
lirtildiği gibi üyelerin verdikleri paralarla 
sandığın imkânı yükselmektedir. Üç defa yük
seltilmiş, 5 bin, 7 500, 10 bin. Şimdi dördüncü 
defa imkânlarının artırılması isteniyor. Aza
larına imkân verilirse evlerin inşası mümkün 
olacaktır. 

ATAKLI MUCİP — Kifayet teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

6096 saylıı Kanunun 6778 sayılı Kanunla mu-
uaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6096 sayılı Kanunun 6778 sa
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki 
şe'kildo değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığına bağlı ve sandığa in
tisapları 8 seneyi doldurmuş olan işçilere mes
ken yaptırmak üzere, sandık ihtiyat sermaye
sinin % 90 nmı geçmemek kaydı ile, İdare Mec
lisinin her sene için tesbit edeceği miktar 
döner sermaye olarak kullanılır. 

Bir işçiye verilecek kredi miktarı arsa be
deli dâhil (15 000) liradan fazla olamaz.ı» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihine kadar 10 000 lira kredi ile inşaata 
başlıyanlardan ikraz edilen miktarın kifayet-
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sizliği sebebiyle inşaatını bitiremiyen veya ha
rice borçlanmak suretiyle ikmal edenlere mü
hendis stüasyon raporuna istinadetmek şar-
tiyle bu hükümler dairesinde ikrazata devam 
olunur 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyuran Vehbi Bey-

ERSÜ VEHBİ — inşaat halinde bulunan
ların kredisini artırmak doğru ama, yaptır
mış olanlara para vermek doğru değil. Bu 
hususta malûmat rica edeceğim 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Dışardan bağ
lanmış, belki faizle para almış inşaatını bitir
miş olabilir. Sandık kendisinin, para kendisi
nindir. Buradan alıp dışarıya daha fazla faiz 
vermesi önlenmiş olur. Ve bu da-mahzurlu bir 
şey değildir. « 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. Maddeyi'oyunuza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Madde .hakkında. söz istiyen 
yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. , Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Vaktiyle işledikleri suçlardan dolayı hakla

rında ölüm cezası verilmiş olan mahkûmlara ait 
dosyalar huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

4. — Maraş'm Karadere köyünün 57 sayılı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 1934 doğumlu Yaşar 
Yuvariak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu (3/8 Esas, karar : 76) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Maraş'ın Karadere köyünün 57 sayılı hane

sinde kayıtlı Alioğlu 1934 doğumlu Yaşar Yu
variak'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında
ki rapor okundu.) 

(1) Rapor basılı değildir. 26 numaralı karar 
olmuştur. 

«4 



B : 56 15.12 
BAŞKAN — Yaşar Yuvarlak'ın ölüm cezası

na çarptırılmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Düzce'nin Büyükaçma köyü 8/3 hanesin
de kayıtlı Haliloğlu, 8 Nisan 1932 doğumlu Ce
mil (Cevdet) Turan'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Sosyal İş
ler Komisyonu raporu (3/15 Esas, Karar: 77) (1) 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Sinanpaşaice-
dit mahallesinin 4 sayılı hanesinde kayıtlı Şa-
kiroğlu, Fatma'dan doğma, 20 Eylül 1330 doğum
lu Ali Ünver'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Sosyal İşler Komis
yonu raporu (3/55 Esas, Karar : 78) (2) 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Siird'in Beşiri kazasının îluh nahiyesi
ne bağlı Tilmerç köyünün 10 sayılı hanesinde 
kayıtlı Mehmetoğlu Şirin Tekin'in ölüm cezasına,. 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu (3/10 Esas, Ka
rar : 74 (3) 

(Rapor okundu.) 
• BAŞKAN — Raporu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Sivas'ın Yeniapardı köyünün 13 sayılı 
hanesinde kayıtlı Mehmetkızı, 1.1. 1936 do-

(1) Rapor basılı değildir. 27 numaralı ka
rar olmuştur. 

(2) Rapor basılı değildir. 28 numaralı ka
rar olmuştur. 

(3) Rapor basılı değildir. 29 numaralı karar 
olmuştur. 
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ğumlu Durdu>A.ras (Sarikaya) ile Sivas'ın Hay-
darlı köyünün 26 sayılı hanesinde kayıtlı Mus-
tafaoğlu, 1934 doğumlu Hüseyin Sankaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (3/11 
Esas, Karar : 75 (1) 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Çermik'in Merkez nahiyesinin Ekrek 
köyünün 52 sayılı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 
1.3. 1937 doğumlu Bilâl Kutlucan'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (3/45 Esas, 
Karar : 81) (2) 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Çankırı'nın Dumeli köyünün 68 sayılı 
hanesinde kayıtlı Raşitoğlu, Fatma'dan doğma, 
20 Mart 1338 doğumlu Yakup Gökmen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (3/17 
Esas, Karar : 80) (3) 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Allah taksiratlarını affet
sin! 

BAŞKAN — Toplantıya son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

(1) Rapor basılı değildir. 30 numaralı karar 
olmuştur. 

(2) Rapor basılı değildir. 31 sayılı karar 
olmuştur. 

(3) Rapor basılı değildir. 32 sayılı karar 
olmuştur. 





Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Yassıada'da vazifeli personele munzam' tediyede bulunulması hakkındaki kanun teklifim ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Kuytak Fikret 

GEREKÇE 

Yassıada'da cereyan eden muhakemeler dolayısiyle geceli ve gündüzlü vazife gören askerî ve 
sivil personelin masraf ihtiyarında kaldıkları ve mesaileri zamanla tahdidedilmenıiş bulundukları 
cihetle kendilerine munzam bir tediyede bulunmak zarureti karşısında askerî ve sivil personele 
Harcırah Kanunu hükümleri dâhilinde geçici görev yolluğu ve kıta çavuşları ile onbaşı ve erata 
da aynı sebeplerle maaşlarına ilâveten munzam 'bir tediyede bulunulmasını temin için ilişik ka
nun teklifi ihzar edilmiştir. 

Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazifeli bulunan askerî ve sivil personele verilecek munzam ücretler 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Yassıada'da vazife ile bulunan subay, astsubay ve sivil personele, Adada bulun
dukları müddetçe geçici görev yevmiyesi verilir. 

MADDE 2. — Yassıada'da vazifeli bulunan kıta çavuşlarına'25, onbaşılara 15 ve erata da 5 lira 
her ay maaşlarına ilâveten munzam tediye yapılır. 

CTEÇÎCI MADDE — Bu kanun gereğince yapılacak tediyeler 1960 malî yılı Millî Müdafaa 
Vekâleti bütçesinin ilgili fasıllarından karşılanır ve istihkaklarına başlangıç olarak Ada'da vazi
feye başladıkları tarih nazara alınır. 

. MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4, — Bu kanun hükümlerini Millî Müdafaa ve Maliye Bakanları yürütür. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazifeli bulunan askerî ve sivil per
sonele verilecek munzam ücretler hakkındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraki 
ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Müzakere konusu teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda gerekçede izah olunan 
hususların prensip olarak kabulü uygun görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi, Yassıada'da vazifeli personele geçici görev yevmiyesi verilmesi şek
linde değil, munzam bir tediyede bulunulması daha uygun olacağı mütalâa olunarak madde 
buna göı'e aylık tutarlarının yüzde bir bucuğu nispetinde ve 10 liradan aşağı olmamak üzere 
munzam bir, ücret verilmesi şeklinde tadil olunmuştur. Bunlara ayrıca Ada'da bulundukları müd
detçe her hangi bir ücret rerilmiyeceği esası da ilâve, edilmiştir, 
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İkinci madde, Yassıada'da emniyet ve nezaret altına alınanların emniyet ve nezaretine memur 

edilen erata teklife bağlı cetveldeki esas kabul edilerek kıta çavuşlarına 25, onbaşılara 10 ve er
lere beş lira munzam bir tediyede bulunulması uygun görülmüştür. 

Geçici madde ise, bu kanun gereğince .yapılacak tediyelerin 1960 malî yılı Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin maaş tertiplerinden ödenmesi esası kabul olunmuş ancak, istihkakların öden
meye başlangıç tarihi Ada'da vazifeye başladıkları tarih nazara alınmakla beraber bunlardan 
her hangi bir istihkak alanlara, iadei muhasebeye mahal bırakılmamak üzere bu kanun hükmü
nün yürürlüğü tarihinden itibaren ödenmesi esası kabul olunarak madde bu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Kanun teklifi bu değişikliklerle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi 'buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü üye 

Madanoğlu Cemal Yurdakuler Muzaffer Kaplan Kadri TJlay Sıtkı 

Üye Üye Üye 
Tunçkanat Haydar Karaman Suphi özgür Selâhattin 

İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
MilU Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 
Esas No. : 2/143 
Karar No. : 126 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazifeli bulunan Askerî ve sivil personele verilecek munzam üç- • 
retler hakkındaki kanun teklifi Güvenlik Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de belirtildiği üzere Yassıada'da cereyan eden muhakemeler dolayı-
siyle geceli ve gündüzlü vazife gören personele ihtiyar ettikleri masarifin ve mesai saati ile mukay
yet olmıyan hizmetlerinin karşılığı olarak munzam tediye yapılmasını istihdaf etmektedir. 

Teklifi, bidayeten tetkik eden Güvenlik Komisyonu tâdilen kabul etmiştir. Teklifin şevkini mu
cip sebepleri yerinde gören komisyonumuz Güvenlik Komisyonunun tadilen kabul etmiş olduğu me
tin üzerinden maddelerin müzakeresini yapmış ve aynen kabul etmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı 
ve Sözcüsü Üye Üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlu Kâmil, Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 
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Yassıada'da ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi irtibat Bürosunda çalışanlara yevmiye 
ve munzam ücret ödenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yassıada'da görevli subay ve astsubaylarla Millî Savunma Bakanlığına mensup 
sivil personele ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi irtibat Bürosunda çalışanlara 6245 sa-
yşlı Kanun gereğince geçici görev yevmiyesi ödenir. 

Bu yevmiyeler yukarda sözü edilen personelin ikamet merkezlerinin bulunduğu belediye hudut
ları dışında görevli olup olmadıklarına bakılmadan ve 3 aydan fazla devam etse dâhi tam olarak 
tediye olunur. 

MADDE 2. — Yassıada'da emniyet ve nezaret altına alınanların muhafazaları için görevli bulu
nan kıta çavuşlarına 25, onbaşılara 10 ve erata da 5 lira her ay aylıklarına ilâveten munzam bir te
diyede bulunulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince ödenecek istihkaklar, Millî Sa
vunma Bakanlığı 1960 bütçesinin ilgili tertiplerin deki ödeneklerden tediye olunur. Bu tertiplerde 
ödenek kalmaması halinde Maliye Bakanı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ödenek bulunan di
ğer tertiplerinden ilgili tertiplere aktarına yapmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

' V A ^ ^ c » * ^ , , • 
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6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Kanunla"muaddel 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

İktisat Komisyonu raporu (1/131) 

T. C. 
Başbakanlık '**'"' " 15 . 11 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi • 

•Sayı : 71-1316,2822 • .-

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 9 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «6096 sa
ydı Kanunun 677$ sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» 
»\rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

(hereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı vo Başbakan 

Ong. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Askerî iş yerlerinde çalışan işçilerin mesken sahibi olabilmelerini temin gayesiyle 2 . 7 . 1953 tarih 
ve 6096 sayılı Kanunla Askerî Fabrikalar Tekaüt ^ o Muavenet Sandığına bağlı ve Sandığa intisaplar! 
8 seneyi doldurmuş bulunan işçilere mesken yaptırmak üzere, 5 000 lira kredi açılması kabul olunmuş
tur. 

Bilâıhara 6302 sayılı Kanunla bu kredi miktarı 1 500 liraya, 6778 sayılı Kanunla da 10 006 liraya 
çıkarılmıştır. 

1956 - 1957 seneleri içinde mesken kredisi açılan işçilerden bir kısmı inşaatlarını tamamlamışlar, 
ancak, 'bunlardan büyük bir kısmı arsalarını çok pahalıya temin etmiş olduklarından dolayı 1Q.000 lira
lık kredi ile inşaatlarını tamamlıyamıyarak meskenlerine kavuşamamışlardır. Bu vaziyette 10 000 lira
lık mesken kredisinin 15 000 liraya çıkarılarak işçilerin »bir an önce meskenlerine kavuşmalarım temiı 
gayesiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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îktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi *. H . 12 . 1960 
İktisat Komisyonu 

Esas No: 1/131 
Karar No: 124 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 15 . 11 . 
1960 tarihli ve 71-1316/2822 «ayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de belirtildiği üzere askerî iş yerlerinde çalışan işçilerin mesken sahibi 
olabilmelerini teminen kendilerine kredi açılması hakkındaki 6096 sayılı Kanımla tesbit edilen 5 000 
lira, bilâhara 6302 sayılı Kanunla 7 500 ve 6778 sayılı Kanunla 10 000 liraya çıkarılmış ise de 1956 -
1957 senelerinde mesken kredisi açılan işçilerden bir kısmının arsaları pallıalıya aldıklarından dolayı 
inşaatlarını tamamlıyamamış olmalarından dolayı bu kredi miktarının 15 000 liraya iblâğını temin 
maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının şevkini mucip sebepler komisyonumuze;, yerinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve tasarı Hükümetin teklifi vedhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu. Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Uefet Karavelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye ve Sözcü • . * 
'"" ç . Özkaya M. Şükran 

( S. Sayısı : İTİ )i 



HÜKÜMBTÎN TEKLİFİ 

6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Kanunla mu
addel 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasansı 

MADDE 1. — 6096 sayılı Kanunun 6778 sa
yılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. -— Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı ve Sandığa intisap
ları 8 seneyi doldurmuş olan işçilere mesken 
yaptırmak üzere, Sandık ihtiyat sermayesinin 
% 90 mı geçmemek kaydı ile, îdare Meclisi
nin her sene için tesbit edeceği miktar döner ser
maye olarak kullanılır. 

Bir işçiye verilecek kredi miktarı arsa be
deli dâhil (15 000) liradan fazla olamaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihine kadar 10 000 lira kredi ile inşaata baş
layanlardan ikraz edilen miktarın kifayetsiz 
ligi sebebiyle inşaatını bitiremiyen veya harice 
borçlanmak suretiyle ikmal edenlere mühendis 
stüasyon raporuna istinadetmek şartiyle bu hü
kümler dairesinde ikrazata devam olunur. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanım vayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

9 .11.1960 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H, Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. t. Ktziloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakam 
il/. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. üner 

Tarım Baltanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

Devlet Bakanı ve 
Bagb. Yardımcısı 

F. özdilek 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Timce! 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Cakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlmj 

Sanayi Bakam 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

\>9<K ,«..«. 
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