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1. — GEÇEN 1 

Hastalığına binaen Bayazıt Kemalî'ye 15 gün 
izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu, kabul edildi. 

Anayasa ve Seçim Kanunu komisyonları Baş
kanlarının, komisyon çalışmalarının bugüne ka
dar elde ettikleri ilerlemeleri bildiren raporları 
okundu, "bilgi edinildi. 

1961 yılı sanayi ve iş yerleri sayımının 1964 
yılma bırakılması hakkındaki kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi yapıldı. 

17 Şubat 1961 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Akadh Lûtfi Çini Rifat Coşkun Alev 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Temsilciler Meclisi üyesi Bayındır Ra

uf'un/Erzincan ovası sağ ve sol sahil sulama işle
rinin ne safhada olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/25) 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Bayındır Ra
uf'un, Kömür Tevzi Müessesesince Kayseri, Si
vas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerine veril
mekte olan kok kömürünün hangi esas ve ölçü
lere göre dağıtıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/26) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Çini Rifat'm, 
asgari işçi ücretlerinin yeniden gözden geçiril
mesi mevzuunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/27) 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Savaş Selâmi '-
nin, Sanayi Bakanlığında ve Ibu bakanlığa bağlı 

Tasarılar 
1. — 60 404 000 liralık Hazine borç ve ala -

cağının mahsubuna dair kanun tasarısı (1/46) 
(Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyona) 

2. — Sivas eşrafından ölü İsmail Şekeroğiu'-
nun eşi Şefika Şekeroğlu'na vatani hizmet terti-

PANAK ÖZETİ 

teşekküllerde vazifesini kötüye kullanmış ve 
partizanlık yapmış şahısların halen mevcudolup 
olmadığına dair sözlü sora önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/28) 

Yazılı sorular 
' 1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Özfakih Pa-

kih'in, Karayolları 3 ncü Bölge Müdürlüğü Mer
kez Atelyesinde çalışan işçilerden bir kısmına 
iş yerine kadar gidiş ve gelişlerinin sebebolduğu 
zaman bedellerinin ödenmemesi sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/4) 

2. —• Temsilciler Meclisi Üyesi Akyüz Ab-
dülkerim'in, Sanayi Bakanlığına 'bağlı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan işçilerle diğer 
personelin ücretlerine dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/5) 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Akyüz A'b-
dülkerim'in, iş ve işçi 'hayatını tanzim eden 
kanunlarda değişiklik yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/6) 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Akyüz Ab-
dülkerim'in, askerî iş yerlerinde çalışan işçilerle 
diğer personelin ücret, prim ve yevmiyelerine 
dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/7) 

5. — Temsilciler Meclisi Üyesi Otan Hüse
yin'in, Gelir Vergisi Kanunu ile Arazi ve Bina 
vergilerini değiştiren kanunun yeniden gözden 
geçirilip geçirilmiyeceği hakkındaki yazılı soru 
önergesi, Baş'balkanlığa gönderilmiştir. (7/8) 

6. —• Temsilciler Meclisi Üyesi Ercan Ab
dullah'm, Çorum'un 'belediye hudutları içindeki 
nüfusuna göre günlük su ihtiyacına dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/9) 

binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
(1/47) (Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyona) 

3. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 34 ncü maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/48) (Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Kooıis-

2. — OELEN KAĞITLAR 
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yonıma seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) ' 

4. — îstanibul Opera binası inşaatının Hazi
nece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sa
yılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı 
(1/49) (Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Ka
nununun 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/50) (Millî Savunma ve Ada
let komisyonlarına) 

Teklif 
6. — idare Âmiri Acuner Ekrem ve iki arka

daşı ile Temsilciler Meclisi idare Âmiri Kınık 

.1961 O : 1 
Nuri'nin, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/6) (Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyona) i 

Rapor 
7. — Subay ve Askerî memurların ınaaşatma 

dair olan 1453 sayılı Kanuna ©k 3661 sayılı Ka
nunun muaddel 1 nci maddesi ve 4600 sayılı Ka
nunun muaddel 3 ncü maddesiyle 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon raporları (1/24) 
(Gündeme) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Akadlı.Lûtfi 
KATİPLER : Çini Rifat, Ekşi Oktay 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapacağız efendim. j BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) I 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. —' Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında Temsilciler Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/31) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkan
lık Divanının 15 Şubat 1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

K. Orbay 

Kümbetlioğlu Hikmet, 15 gün, hastalığına 
binaen, 13 Şubat 19181 tarihinden itibaren. 

Senil ibrahim, 28 gün, hastalığına binaen, 
1 Şubat 1961 tarihinden itibaren. 

Çağa Esat, 1 hafta, hantalığına binaen, 14 
Şubat 1961 den itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi izin taleplerini teker 
teker oyunuza arz edeceğim: 

Kümbetlioğlu Hikmet, 13 Şubat 1961 tari
hinden itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — izin verilmesi hususunu tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Senil ibrahim, 1 Şubat 19'31 tarihinden iti

baren 28 gün. 
BAŞKAN — îzin verilmesi hususunu tasviple

rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1961 O : 1 
Çağa Esat, 14 Şubat 1961 tarihinden itiba

ren. 
BAŞKAN — Bir hafta izin verilmesi husu

sunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Gündemin ikinci maddesine 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tarım Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(1/20) (1) 

BAŞKAN — Rapor tabı ve tevzi edilmiştir. 
Okunmasına lüzum görüyor musunuz? (Hayır, 
sesleri) 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yok.. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabnl 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin sonunda yeniden açılan ilişik cetvelde 
yazılı tertiplere, hizalarında yazılı miktarlar
da ceman 471 000 lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

Cetvel 
B. Lira 

601 Kıbrıslı felâketzede soydaşları
mıza verilmek üzere Kıbrıs 
Türk Kurumları Federasyonu 
Başkanlığına yapılacak kereste 
yardımı karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

396 000 

(1) 
dadır. 

3 8. sayılı basmayazı tutanağın sonun-

B. Lira 

602 istanbul Üniversitesi Orman Fa
kültesi Talebe Cemiyeti aşoca-
ğma yardım 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN • — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Madde cetveliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci (Orman işletmelerinden alınacak varidat> 
faslına 471 000 lira ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince Kıbrıs 
Türk Kur araları Federasyonu Başkanlığına ya
pılacak yardım karşılığı verilecek 600 metre-
küb kerestenin vapura yüklenmesine ait mua
melât, bilûmum vergi ve harçlardan ve bu mu
ameleler dolayısiyle tanzim olunacak evrak ve 
senedat her türlü Resimden muaf olduğu gibi 
7336 sayılı Kanun gereğince özel idare hissesi 
de alınmaz. Orman Genel Müdürlüğünce yük
leme yerine nakil ve istif edilecek kerestelerin. 
Kıbrıs'a kadar nakil, yükleme ve boşaltma iş
leri Denizcilik Bankasınca parasız olarak ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen ı arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ta-

var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo- sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- BAŞKAN — Birinci görüşmesi yapılacak iş-
miştir. lere geçiyoruz. 

MADDE 5. — Bu kanunun bükümlerini iç
işleri, Maliye Tarım ve Ulaştırma bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
söz istiyen var ,mı? Yok... Tasarının tümünü 
açık oylarınıza sunuyorum. 

2. — 1961 yılı Sanayi ve i§ yerleri sayımı
nın 1964 yılma bırakılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/1) (1) 

BAŞKAN -— Tasarının ikinci müzakeresini 
yapacağız efendim Maddeleri okuyoruz : 

1961 yılı sanayi ve iş yerleri sayımının 1964 
yılına bırakılması hakkında kânun tasarısı 

MADDE 1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanu
nunun birinci maddesi gereğince 1961 yılında 
yapılması gereken sanayi ve iş yerleri sayımı 
1964 yılma bırakılmıştır. 

(BAŞKAN — Tadil teklifi yok. Maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kaabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler-
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
söz istiyen yok. Tasarının tümünü oyunuza 

(1) Birinci görüşülmesi 15 . 2 . 1961 tarihli 
On Sekizinci Birleşim tutanağındadır, 

3. — Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (1/25) (1) 

BAŞKAN — Bu r.apor da tabı ve tevzi edil
miştir. Aynen okunmasına lüzum görüyor mu
sunuz? (Yok sesleri) 

Tasarının tümü hkkmda söz istiyen var mı? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasansı 

BÖLÜM : 1 
Kanunun şümulü ve tarifleri. 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşlarına 
dâhil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu 
kanunun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Ferruh Bey. 
GÜVEN FERRUH — Efendim, er ve erbaş

lara verilecek para miktarı bütçeye ne kadar 
yük teşkil etmektedir? Bunun miktarını öğren
mek istiyorum-

KARMA KOMİSYON ADINA ERGİN SAİT 
NACİ — Efendim, bu kanunun portesi, 62 mil
yon liradır. Hükümet teklifinde bu 62 milyon 
liranın nısfı bu seneki bütçeye konmuştur. Kar
ma Komisyonun teklifine göre diğer nısfının da 
eklenmesi icabeder. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 4 S. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BÖLÜM : 2 
Harçlıklar 

O : 1 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

(Güverte çavuşu) 
(Güverte onbaşısı) 
(Güverte eri) 
(Makina çavuşu) 
(Makina onbaşısı) 
(Makina eri) 

30 
15 
10 

30 
15 
10 
40 
20 
15 

MADDE 2. — P]r ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir 

Lira 
1. Kara Kuvvetleri er ve erbaşları : 

2. Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları 

3. Hava Kuvvetleri er ve erbaşları : 
» » » » (Çavuş) 30 
» » » » (Onbaşı) 15 
» » .» » (Er) 10 

Radar müfrezeleri, antrak postalarında görevli : 
» •» » » (Çavuş) 40 
» » » » (Onbaşı) 20 
» » » » (Er) 15 

4. Hudut birlikleri er ve erbaşları : 
» » » » (Çavuş) 40 
» » » » (Onbaşı) 20 
» » » » (Er) 15 

5. Jandarma Genel Kumandanlığı er ve erbaşları : . 
» » » (Kıta çavuşu) 40 
» » » (Onbaşısı) 20 
» » » (Kıta eri) 15 
» » » (Namzet er) 10 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Fer-
ruh Bey. 

GÜVEN FERRUH — Efendim, Ordumuzun 
erleri ve-kıta çavuşları için 62 milyon lira gibi 
bir yük bütçeye tahmil edilmektedir. 

Bu sene erlere verilecek 10 lira ücretin 5 
lira olarak verilmesini ve gelecek sene 10 liraya 
çıkarılmasını teklif ediyorum. (Gürültüler) Bir 
ere 10 lira fazladır ve lüzumu da yoktur. (Gü
rültüler) Bu sene 5 lira verilsin, bilâıhara 10 
liraya çıkarılabilir. Bütçe bakımından böyle 
daha uygun olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Yazılı 
bir teklif de yoktur. Maddeyi olduğu gibi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Erler askerlik hizmetini gir
dikleri tarihi, erbaşlar ise terfi tarihlerini takib-
eden aybaşından itibaren, harçlığa müstahak 
olanlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Askerlik Kanununa göre asker
lik hizmetinden sayılan günler için harçlık veri
lir, Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere 
izinli bırakılanların harçlıkları kıtalarından ay
rıldıkları tarihi* takibeden aybaşından itibaren 
kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 
sayılı Kanun gereğince maden ocaklarında çalış
tırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaş-
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lara ayrıldıkları tarihi takibeden aybaşından iti
baren harçlık ödenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmlyenler,.. Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 3. 
Munzam harçlıklar 

MADDE 5. — A) Gizliliği veya amele yok
luğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahki
mat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma hiz
metlerinde çalıştırılacak er ve erbaşların harçlık
ları, 

iB) Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, 
Hava, Harita Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Kumandanlıklarının kadrolarına dâhil askerî 
sanatkârlar, memurlar ve sanatkâr astsulbaylarla 
sivil sanatkârlar kadrolarında çalıştırılacaklardan 
ehliyetleri tasvibolunacak er ve erbaşların harç
lıkları, 

C) Millî Savunma Bakanlığına ait anatamir, 
ağırbakım, ordudonatım gibi tamir ıbölükleri kad
rolarına dâhil harib sanayii ve ordudonatım er ve 
erbaşlarından ehliyet gösteren er ve erbaşların 
harçlıkları, 

D) A, B, C, fıkraları dışında kalan ve 8 nci 
maddede zikredilen talimatname ile tâyin edile
cek sanatkâr ve meslek gruplarına mensup er ve 
erbaşların harçlıkları, 

Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya 
gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline kadar 
artırılabilir. 
,. ıBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — a) Millî Savunma Bakanlığı, 
Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Kumandanlıklarının kadroları
na dâhil ücretli sivil şoförler ve operatörler ye
rinde kullanılacak şoför veya iş makinaları opera
törü er ve erbaşlarına ayda 30 lirayı geçmemek 

.üzere; 
b) Staj, "kurs, veya her hangi muvakkat bir 

vazifenin ifası maksadiyle yabancı memleketlere 
gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulun
dukları müddetçe yiyecek, yatacak, giyecek te
davi ve nakil masrafları karşılandıktan başka 
günde 10 lirayı geçmemek üzere, 

c) inzibat (askerî polis) birlikleri kadrosuna 
dâhil bulunan ve bilfiil askerî polis görevinde ça-
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i lıştırılan er ve erbaşlardan Millî Savunma Ba

kanlığınca lüzumu kabul edilen kadrolu yerlerde 
vazife görenlere her ay 5 lira, 

d) Tank sınıfı (zırhlı otomobil dâhil) er 
ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre için
de harçlıklarının âzami bir misli nispetinde, 

Munzam harçlık ödenebilir. 
ıBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hizmetin fiilen görülmediği 
zamanlar için munzam harçlık ödenmez. 6 ncı 
maddenin (b) bendinde gösterilen er ve erbaşla
ra ödenen munzam harçlık birinci fıkra hükmün
den müstesnadır. 

ıBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : 4. 
Çeşitli hükümler 

MADDE 8. — Bu kanunda bahsi geçen istih
kakların tevzi şekilleri, takdir mevzuu olan mik
tarların ve ehliyetlerin tâyin ve tesbiti ve bu ka
nunun tatbiki ile ilgili sair hususlar İçişleri ve 

I Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak ıbir talimatnamede gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Er ve erhaş harçlıkları maaş 
tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — B u kanuna göre ödenecek 
I harçlıklar, yardım veya her hangi bir hizmet kâr-
I şılığı olarak veya sair suretlerle, hiçbir kesintiye 
I tâbi tutulamaz ve borç için haczedilemez. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
I etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Er ve eribaş harçlıkları mev-
I zuu ile alâkalı hükümler ancak bu kanuna ek ola-
I rak çıkarılacak kanunlarda yer alır. 
I- BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
I etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — 
mıştır. 

Tarihi 

19 Temmuz 1330 

9 Mart 1338 

Aşağıda ya 

Numarası 

• — 

200 
24 Kânunuevvel 1937 3289 

19 Temmuz 1943 4479 
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Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif olan diğer hükümler kaldırıl -

U n v a n ı 

Erkân ve ümera ve zâbitan ve efradı askeriye muhassesâtı hak
kında Kanun. 
Tahsisat fevkalâde Kanununa müzeyyel Kanun. 
Askerî Fabrikalar harb sanayii kıtaları erlerine verilecek yev
miye hakkında Kânun. 
Millî Müdafaa Vekilliği kadrolarına dâhil sivil sanatkâr müstah
demler ve askerî sanatkâr memurlar yerinde kullanılacak şoför 
ve sanatkâr erlerle onbaşı ve çavuşlara yerilecek ücret ve yevmi
yeler hakkında Kanun. 
Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek erata 
harçlık verilmesine dair Kanun. 
Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek günde
lik hakkında Kanun. 
Bahriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâbitan hakkındaki 
24 Şubat 1330 tarihli Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun. 

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

MADDE 13. -— Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen hüküm ve fıkraları kaldırıl
mıştır. 

2 Ağustos 1944 

14 Temmuz 1945 

8 Şubat 1946 

4636 

4754 

4848 

24 Şubat 1330 

22 Nisan 1341 

19 Temmuz 1931 

21 Temmuz 1931 

-648 

1841 

1861 

15 Haziran 1936 3015 

6 Mayıs 1941 4005 

28 Kânunusani 1942 4178 

BaJhriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâbitani hakkındaki 
Kanunun 26 ncı maddesinin, nefer, ateşçi nefer, onbaşı, ateşçi 
onbaşı, çavuş ve mâkina çavuşlarının maaşlarına taallûk eden 
hükmü. 
Küçük zâbitan maaşatı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
çavuş maaşlarına dair hükmü. 
Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı 
hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki çavuş
ların, onbaşıların ve neferlerin maaşlarına taallûk eden hükmü. 
Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı Kanunla muaddel 12 
nci maddesinin jandarma namzetlerine, jandarma muvazzaf as
kerlerine ve jandarma onbaşılarına verilecek maaşlar hakkındaki 
hükmü. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilatındaki deniz kuru
luşlarına dâhil olan erata verilecek maaşlar hakkındaki Kanu
nun 22 nci maddösinin er, onbaşı ve çavuşlara dair hükmü. 
Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının jandarma kıta çavuşlarının ma
aşlarına mütaallik hükmü. 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki erat aylıkları hak
kındaki kısmı. 
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Tarihi Numarası U n v a n ı 

30 Ocak 1946 

12 Şubat 1954 

4843 Tank (Zırhlı otomobil dâhil) smifı eratının aylık ve gıdalarına 
yapılacak zam hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi. 

6251 Askerî polis birlikleri astsubay ve eratına müteferrika verilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 net maddesinin erata taallûk eden hükmü. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BORANSÜ ETEM — Muhterem arkadaşla
rım, Hükümet tasarısının bir geçici maddesi 
var. Millî Savunma Komisyonu olarak bu mad
deyi aynen kabul ettik. Geçici madde şudur : 
«Bu kanun ile er ve eVbaşlar için tesbit olunan 
harçlıklar 1961 malî yılı zarfında yarı nispe
tinde ödenecektir. Munzam harçlıkların tediye
sinde de 1961 malî yılında yarı miktarları esas 
tutulur.» 

Maliye ve Bütçe Karma 'Komisyonu bu ge
çici maddeyi kaldırmışlar, maddeyi 1961 yı
lında verilecek olan harçlıkların tamamen 
ödenmesi şeklinde getirmişlerdir. Şimdi bir ar
kadaşımız burada izah ettiler. Millî Savunma 
Bakanlığının bütçesinde bu maksat için, ken
di hazırladıkları tasarıya uygun olarak 31 mil
yon lira konmuştur. Halbuki bu maddeyi kal
dırırsak 62 milyon lira, ödemek lâzımdır. Bir 31 
milyon daha bulmak icabedecektir. Bu tasa
rının tekrar komisyona giderek tetkik edilme
sinin önüne geçmek için bendeniz şöyle bir tek
lif arz ediyorum. 196.1 yılı içinde 11. ayda Hü
kümet tasarısında olduğu gibi, yarısını yani 
5 lira, ödeyelim. 1962 Şubatından itibaren de 10 
lira olarak tamamını ödeyelim. Maliye Bakan
lığı ile temasta bulundum, teklifimin malî bir 
külfeti olmadığını ifade ettiler. 

Binaenaleyh, şu şahsi mülâhazalarıma müste-
nidolan teklifimi yazılı olarak Riyasete takdim 
ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Oylama sona ermiştir. 

Söz Adnan Başer'in. 
BAŞER ADNAN — Efendim, Karma Ko

misyonun, geçici maddeyi kaldırması hakkın
daki kararına muhalefet şerhi koydum. Bu
nun sebebi, Bütçe Komisyonunuzun 1961 yılı 
bütçesini denk bağlamış olması dolayısiyle bu 
geçici madde kaldırıldığı takdirde bütçeye 31 
milyon lira ilâvesinin gerekeceğini ve bunu 

karşılamanın da güç olup bütçenni denkliğini 
haleldar edeceğini bildiğim içindir. 

Benim teklifim, bu geçici maddenin kabul 
edilmesine mütedairdi. Fakat benden evvel 
konuşan arkadaşımın teklifine iltihak ediyo
rum ve takirrimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sait Naci Bey. 
ERGİN SAİT NACİ — Muhterem arkadaş

larım, burada Millî Savunma Komisyonu ile bi
zim Karma Komisyonun âdeta rolleri değişmiş 
vaziyettedir. Millî Savunma Komisyonu lbu se
ne 11 aylığı erlere Ş liradan verelim diyor. Bi
zim komisyon ise 10 lirayı ilk aydan itibaren 
vermek istiyor. Biz, Maliye ve Bütçe Karma Ko
misyonu olarak bunu niçin böyle düşündük : 

Efendim, bugün erlerin eline geçen para 31 
kuruştur. Kuruşla ifade edilen bir meblâğ. Bir 
harçlık olmasına imkân olmadığı gibi bir iştira 
kuvveti de yok. Bugün İnkılâp Hükümeti bu 
erlere bir miktar harçlık vermeyi düşünmüştür. 
Bu erlerin çoğu memleketinden gelecek birkaç 
'mruşu hasretle bekler. Sigara alacak parası 
/oktur, fakrü zaruret içindedirler. 

Şunu da kabul etmek lâzımdır ki, bu bir 
sosyal meseledir. Hükümet tasarısında yansını 
bu sene, yarısını gelecek sene verelim, deniyor. 
Millî Savunma Komisyonu 11 aydan sonra vere
lim, diyor. Biz 8 milyar 600 küsur milyon lira
lık bir (bütçeden 30 milyon lirayı tasarruf edip 
hemen verelim, diyoruz. «Bütçenin denkliği bo
zulur» diyorlar. Elbetteki denkliği bozmamak, 
•bunun için çareler aramak lâzımdır. Yüksek 
Meclisiniz bu kanunu kabul ederse, bütçe çalış
maları sırasında elbette bunun da bir çaresini 
bulacaktır. Olmazsa bir ek ödenek olarak bunu 
temin etmek üzere Türk erine vereceğimiz 10 
liranın 5 lirasını kesmemek gibi bir yola gidil
mesinin doğru olacağını zannediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi. 
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HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TÜMGENERAL 

BULCA NÜZHET — Efendim, Yüksek Heye
tin Mehmetçikler için izhar buyurduğu hassa
siyete şükranlarımı sunarım. Ordumuzun yıllar 
boyu dile gelmiyen bir ıstırabı olan askerlerin 
harçlıkları konusunun burada konuşulması, 
dahi üniformalı bir insan olarak, beni heyecan
landırmaya kâfi geldi. 

Biz, Hükümet olarak, Millî Savunma olarak 
bu işi ortaya atma imkânına ancak İnkılâptan 
sonra, Millî Birlik Komitesinin Orduya bahşet
tiği imkânlardan sonra sahib olabildik. Gerek 
Hükümet tasarısını tasvip buyurmuş olan Millî 
Savunma Komisyonuna, gerek daha cömert ve 
müsamahakâr bir davranış gösteren Karma Ko
misyonu şükranla karşılıyoruz. Millî Savunma 
olarak Mehmetçiğe ne verilse az olduğuna siz
ler gibi biz de kaaniyiz. Ancak, Yüksek Heye
tinize sunduğumuz tasarı bütçe imkânlarımızın 
haddi âzamisini ihtiva eden, fakat hizmetleri
mizin haddi asgarisinde bulunan Millî Savunma 
bütçesinde Hükümetin bize vermiş olduğu mik
tarlar içinde kalmak zaruretinde bulunuyoruz. 

Bununla şunu arz etmek istiyoruz ki, ne ka
dar para verilirse o kadar ımemnun oluruz. An
cak, mehmetçiklerin *de gayesini ihtiva eden 
yurt savunma hizmetlerinden kendi bünyemiz
den bir tasarruf sağlamak imkânından mahru
muz. Şu halde 2 milyar 114 milyon liralık büt
çeli bir bakanlık bu imkânı kendisinde bulama
yınca Devlet bütçesinden bu imkânı aradık, 
günlerdir Maliye Bakanının başını ağrıtacak 
kadar, Maliye Bakanlığının kapısını aşındırdık. 
Buna da maalesef imkân bulunamadı. 

Bu itibarla Millî Müdafaa Komisyonu söz
cüsü arkadaşımızın teklifinin en insaflı teklif 
olduğuna kaaniyiz, takdir sizlerindir. 

Biz artırmayı şükranla karşılarız. Yeter ki, 
imkân bulunsun. 

BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
BARLAS CEMİL SAİT — Efendim, Allah 

rahmet eylesin, Emin Sazak vardı, ilk mebus 
olarak geldiğim zaman beni bir kenara çekti, 
«Memurların, subayların terfii ve terfihi için 
bir kanun geldi mi sakın aleyhinde konuşma» 
diye sıkı sıkı tenbih etti, idi. 

8,5 milyarlık bir bütçede, münakaşa ettiği
miz husus için 30 milyonluk bir para buluna
bilir. Millî Savunma bütçesi içinden karşılana-
mazsa ek bir tahsisat şeklinde başka şekilde 
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karşılanır. Şimdi münakaşasını yaptığımız esas 
dâhilinde dahi vereceğimiz para gülünçtür. Ve
receğimiz on lira, yani bir dolardır. Mehmetçiğe 
biz bir dolar vereceğiz, yarım dolar teklif edi
yorlar. Millî Savunma Komisyonu Hükümet ta
sarısını, Karma Komisyon ise hepsini aynen bu 
sene verilmesini kabul ediyor. Maliye ile ilgili 
komisyonun kabul edip, tahsisatını verdiği bir 
kanun teklifine itiraz etmeyi parlâmento haya
tımda ilk defa görüyorum. Yüksek Heyetinizin 
bunu esirgemiyeceğine eminim. Bir doları, 10 
lirayı Mehmetçikten esirgemiyelim arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Okyay Attfülkadir. 
OKYAY ABDÜLKADIR — Sayın arkadaş-

• larım, bütün dünyanın takdirlerim celbeden 
Türk Ordusunun Mehmetçiğine bir miktar harç
lık verilmesi hakkındaki kanunu görüyoruz. 
Bu kanunun Yüksek Heyetinizin nâzik ve yük
sek asaletinin bir numunesi olacaktır. Hepiniz
den rica ediyorum. Böyle bir kanunla Türk 
Milletinin Türk Ordusuna şükran borcu Öde
necektir. Bunu şükranla kabul etmek lâzımdır. 
Hayırlı ve mutlu olmasını dilerken bu kanun 
hakkında sözlerimi daha fazla uzatmak ve siz
leri meşgul etmek intemiyorum. Hepinize hür
met ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Ulutaş. 
ULUTAŞ İSMAİL — Efendim, malî mevzu

larda en acemi olan insanlardan biri benim. 
Fakat bu mevzuu bu kadar uzatmaya da lüzum 
olmadığına kaaniim. 

Meselâ bâzı vekâlet bütçelerinde, ecnebi 
profesör veya ecnebi öğretmenler için fasıllar 
vardır. Bazan bunlar gelmez ve kadro bir sene 
boş kalır. Bu suretle bir sürü tasarruflar olur. 
Bilmiyorum, bono karşılığı gösterilerek, sene 
sonunda devredilmek suretiyle bu tasarruflar
dan buraya aktarılabilir mi? Zannımca bu ta
sarruflarla bu 31 milyon pekâlâ karşılanabilir. 

Bu hususu Yüksek Heyete arz ederim, say
gılarımla. 

BORANSÜ ETEM — Muhterem arkadaşla 
rım, ımaddi bir imkânı ifade ederken mevzu 
mânevi bir sahaya intikal etti. Ben 34 sene 3 
ay bu er ve mehmetçjikl'erle el ele, diz dize 
yaşamış bir askerim. Bunlana verilecek üc
reti, harçlığı rakamla ölçemem. Beın ancak 
bütçe imkânl'arma muvazi olarak bir hal ea-

- 2 7 6 -



B : 19 17.2 
resi getirdim. Maddiyatı getirdim, .manevi
yatı değil, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Başka*'söz istiyen yok. Takri
ri okutacağım. (Maliye^ Bakanını dinliyeliın 
sesleri) 

Buyurun, Kocıatopçu. 
SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP 

— Muhterem arkadaşlarım, bugün hepimizin 
yakmen alâkadar olduğu 'bir mevzuu en heye
canlı bir şeikü'de görüşmekteyiz. Ancak 1961 
malî yılı bütçesinin görüşülmesi iki gün sonra 
Yüksek Heyetinizde başlıyiacaktır. Tensip bu
yurursanız bu görüşmeleri Maliye .Bakanının 
mütalâasını aildıktan sonra devam ettirelim. 
Bütçe görüşmelerinin ışığı altında ve bütçe gö
rüşmelerinin nihayetlenmesindein sonra bu ka
nunun 'görüşülmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hasan Tez; 
TEZ HASAN — Ben de artırmaya tarafta

rım. Konuşmaktan vazgeçtim. 
OTAN HÜSEYİN — Aziz arkadaşlarım, Sa

nayi Bakanının beyanından sonra bu kalınınım 
taliki «ihetine gidilmesi Yüksek Meclisimizin 
Mâhiyetlerinin bir nevi takyide tâbi olması 
demek olur. 

Burada Maliye Vekâletinin, Hükümet ola
rak teklifi vardır, Karma Komisyonun bir 
teklifli vardır. Her tarafı aydınlanmış oLan 
bir tasarının üzerinde daha fazla durmaya lü
zum yoktur. Bu 30 milyonu Maliye Vekili bu
lamazsa Yüksek Meclisiniz bulur. Onun için 
bu kanunun bugün görüşülmesini Âe kanun
laşmasını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN —- Takriri okuyoruz efendim. 

17 . 2 . 1961 
Yüksek .Başkanlığa 

Er ve erbaş harçlıkları kanun tasarısına şifa
hen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, aşağıdaki 
geçici maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Etem Boransü 

Geçici madde — Bu kanun ile er ve enbaşlar 
için tesbit olunan harçlıklar 1 Mart 1961 tarihin
den itibaren 11 ay müddetle yarı nispetinde ve 
malî yılın son ayında da % 100 nispeti üzerinden 
ödenir. Munzam harçlıkların tediyesinde de aynı 
nispetler uygulanır. 

BALTACTOGLU ZEKÎ — Usul hakkında söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
BALTACIOĞLU ZEKÎ — Muhterem arka

daşlarım, bir mevzuun müzakeresi sırasında tü
züğün 32 nci maddesine göre ilgili Bakanın veya 
onun tensibedeeeği birinci dereceden bir memu
run müzakerelerde hazır Ibulunması şarttır. Şim
di görüştüğümüz kanun iki Bakanlığı alâkadar 
etmektedir. Millî Savunma ve Maliye ve Bütçe 
Karma Komisyonundan geçerek gelmiştir. Şimdi 
kanun tasarısını Bakanlar bulunmadan müzakere 
ediyoruz. 32 nci maddenin âmir hükmüne göre 
Maliye Bakanının bulunması şarttır. Maliye Ba
kanı bulunmadığına göre görüşmenin talik edil
mesi lâzımdır. Başkanlığın bu hususu nazarı iti
bara almasını arz ve teklif ediyorum. 

•ERGİN SAİT NACİ — Efendim komisyon 
adına değil, şahsım adına konuşuyorum. 

Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün 9 ucu mad
desinde, «Yukarda gösterilen komisyonlarda kar-
şılanmıyan dairelerle ilgili teklifler, akçeli işler
den iseler Maliye Komisyonunda, bundan başka 
bütün teklifler İçişleri Komisyonunda görüşülür.» 
denilmektedir. Maliye Komisyonu akçeli bütün 
işleri karşılıyan bir komisyondur. 

Biz bu kanun tasarısını Maliye Komisyonu 
olarak müzakere etmiş değiliz. Karma Komisyon 
olarak müzakere ettik. Durumu bu şekilde tavzih 
ederim. 

TİCARET BAKANI BAYDUR MEHMET 
— Muhterem arkadaşlarım, çok yerinde ifade 
edildiği gibi Tüzüğün âmir hükmü karşısında 
Maliye Bakanının'veya onun temsilcisinin bulun
madığı bir sırada bu kanun tasarısının görüşül
mesi zannımea usul ve tüzüğe aykırıdır. Maliye 
Bakanı yoldadır. Şimdi gelecektir. 

ARGUN TAHSİN* — Vekil gelirse yine gel
sin, biz Vekili bekliyemeyiz. / 

BAYDUR MEHMET (Devamla) — Maliye 
Bakanı yoldadır. Mesele bu takririn taliki olup 
diğer kısımların da hep birden taliki değildir. 
Maliye Bakanına görüşünü açıklamak fırsatını 
bahşetmek içindir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim,' İçtüzük gereğince 
Karma Komisyondan gelmiş bir kanun lâyi
hası olarak, Millî Savunma Bakanlığını ilgi
lendirmesi itibariyle, Millî Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi huzuriyle müzakere açılmış ve mad
deler kabul edilmiştir. Binaenaleyh, kanunun 
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B : 19 17.2 
son safhasında bunu talik etmeyi Başkanlık 
olarak doğru bulmuyoruz, (Alkışlar) 

Müzakereye devam edilip edilmem<esi hu
susunu oyunuza arz edeceğim: Müzakereye de
vam edilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Müzakereye devam edilmesi kabul edimiştir. 

Taikriri tekrar okutuyorum. 
(Boransü Etem'in takriri, tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar.... Kabul etmiyenler... Taikrir reddedilmiş
tir. 

Maddelerin müzakeresine devam ediyoruz. 
MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1961 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miy enler... Kabul edilmiştir. 
MADDEE 15. — Bu kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

. 1961 0 : 1 
BAŞKAN — Maddeyi ıkabul edenler... Et

miy enler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan tasarıya ve
rilen oyların neticesini arz ©diyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe 
Kanununla bağla (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı oyla
masına (178) arkadaş iştirak etmiş, (177) ka
bul, (1) ret vardır. Muamele tamamdır, ta
sarı Meclisimizce ıkabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek madde kalmamıştır. 
Pazartesi günü de Kurucu Meclis toplantısını 
Sapacaktır. Binaenaleyh Pazartesi günü saat 
10 da Kurucu Mecliste toplanılmak üzere Biir-
'1 eşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,00 



B : 19 17.2.1961 O : 1 
Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Adalan Şevket 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavas Halil 
Akyurt Nurettin 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alişdroğlu Osman 
Alpaslan Fehmi 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
Arkan Ferhan 
Arna Fuat 
Artus Amil 
Asbuzoğlu Şevket 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

_ B — 
Bakşık Şeref 
Baltaeıoğlu Zeki 
Barlas Cemil Sait 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Baykal Bekir Sıtkı 

Üye sayı» 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katdmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
178 
177 

1 
0 

Q5 
0 

[KdbtU edenler] 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Bilgin Ahmet 
Bora Arslan 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu îsmail Selçuk 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'î 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursımoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent > 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Ekşi Oktay 
Elmas îmadettin 
Engin Lûtfi. 

Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertamk Adnan 
Esen İlhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

, — P — 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

— G — 
Geboloğlu Cevdet 
Gençosman K êmal Zeki 
Gerger Vasfi 
Giritli İsmet 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali îhsan 
Göker Mehmet 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Gütek Kasım 
Güley Ferda . 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürün Muhittin 
Güven Femıh 

_ H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Ahmet Sırn 

— I — 
Isıtan Rıza 

— I -
înan İsmail 
İnan M. Rauf 
İnan Şefik 
Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı İhsan 
Kaili Kadarcan 
Kalüstyan Hermine 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri 
Kınık Nuri 
Kitapçı Şahap 
Koper Dâniş 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 

— M — 
Melen Ferid 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 
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— 0 — 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdülkadir 
ömay İbrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

- Ö -
Ödül Atıf 
ögat ihsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
Öymen Altan 
özbay Mehmet 
Özdenoğlu Şinasi 
özdü îlhan 
öztrak Orhan 

— A — 
Akadlı Lûtfi 
Akdağ Burhan 
Aksal îsmail Rüştü 
Aksoy Muammer 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Altmsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Aşkın Fethi (B.) 
Atılgan Ahmet 

. — B . — 
Baban Cihad (B.) 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan (Bütçe 
Komisyonunda) 
Batur Suphi 
Bayazıt Kemali (î.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Beşe Hakkı Kâmil 
Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 

— • o — 
Oosar Ömer Samih 

. - ç -
Çağa Esat 
Çelikbaş Fethi (Bütçe 
Komisyonunda) 
Çini Rifat 

B : 19 17.2 
— P _ 

Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şak ir 
Piriııçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
Sanear Ilhami 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Savaş Sellâmi 
Selek Hulusi 
Sirmen Mustafa. 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal Ilhami 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

5.1961 0 : 1 
1 - s -

Şener Ahmet 
a * ntr ı i Şişman Mehmet 

— T — 
Taııdal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekinıer Zeki 
Tez Hasan 
Tokbey Sadettin 
Toközlü Adil 
Toplu Abdülhadi 
Tönük Vecihi 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Türkmen Salih 

[Oya katilmîyanlar] ^ ̂  
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni (Bütçe 
Komisyonunda) 

— E — 
Elgün Fethi 
Ergin Feridun (Öütçe 
Komisyonunda) 
Ergönenç Alaettin 

_ F — 
Feyzioğlu Bedî (Bütçe 
Komisyonunda) 
Feyzioğlu Turhaın 

— 0 — 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil 
Güneş Turan 
Güraıan Abdurrahman 
Nafiz 
Güven Ferit Celâl 

! '• - I -

inönü ismet (I.) 
— K — 

Kapani Münci 
Karafakıoğlu Bedri 

' Karabasan Ömer 

— 21 

Karal Enver Ziya 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Kocatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I.) 
Kök Enver 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(I.) 

_ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Mersinli Orhan (B.) 
Mumcuoğlu Hayri (B.) 
Müezzinoğlu Ziya (Büt
çe Kamisyonunda) 

- o -
Oğuz Ahmet (Bütçe 
Komisyonunda) 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

- Ö -
öğünç Feridun Şakiı 

30 — 

i _ u — 

Ulusoy Hüseyin 

- Ü -
Üstün Feridun 

_ y _ 

Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğln Galip Kenan 

Özal Rüştü (B.) 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar (Bütçe 
Komisyonunda) 
özmen Halil 
öztürk Seyfi 

— P — 
Paksüt Emin 
Pamukçu Mahir 

— S -
San Necip 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Senil ibrahim (I.) I 
Serim Ethem 1 
Siren Celâl Sait 
Sökmen Enver 1 

- Ş -
Şengün Mehmet 1 

— T — 
Tahtakıhç Ahmet (B.) 
Tengirşenîk Yusuf 1 
Kemal 
Tosun Osman (B.) 
Tunaya Tarık Zafer 
Türkoğlu Kemal 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) • 



— u -
Ulutaş îsmail 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 

B : 19 
_ V — 

Vardarlı Adil 
Velidedeoğlu Hıfzı 
Veldet 

17.2.1961 O 
— Y 

Yazır Bahri 
Yörük Abdülhak Kemal 

— Z — 
Zamangil Cahit (Bütçe 
Komisyonunda) 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 

mmm 

\ 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 3 

Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tarım Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 

Komisyonuna seçilen Temsilci ^üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları (1 /20 ) 

T. (J. 
Başbakanlık 20: 1. 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1381/208 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Taran Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu. Meclke arzı Bakanlar Kurulunca 18 . 1 . 1961 tarihinde 
kararlaştırılan- «Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. .. • 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, Devlet Başkaîıı ve Başbakan 
Org. 

C. Gürsel 

GEREKÇE 

i. — Hürriyet ve İstiklâle kavuşmak amaciyle Kıbrıslı soydaşlarımızın diğer cemaatlerle yaptığı 
çarpışmalarda büyük zararlara duçar oldukları malûm Ibir keyfiyettir. 

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkam Rauf Denıktaş Kıbrıs Konsolosluğumuza, müraca
at!©; cemaatler arasında vukua gelen çarpışmalarda yerleri ve yurt lan harabolan Türklerin; evleri
nin ve diğer mülMerinin gönüllü işçiler toplanarak tamir ve imarı yoluna gidildiğini, ancak ma
hallî hükümetten bir miktar yardım ve varlıklı Türklerden bağış temin edilebilmiş ise de gerekli 
malzemenin kifayetsiz bulunduğunu bildinmiş ve Hükümetimizce kendilerime en fazla 13 kadem 
uzunluğunda kiriş, kapı ve pencere kerestesiyle çimento temin edilebilip edilemiyeceğind sonnuştıır. 

Bu vadide tevali eden temaslar neticesinde Kıbrıslı ısoyda^anmııza istenilen kereste yardımımın 
yapılpsası uygun görülmüştür. 

Bu hale göre Kıbrıslı soydaşlarımıza ihtiyaçlar] bulunan hasep maddesinin temini vait ve taab-
hüdölunmuş ve bu vait ve taahhüdün yerine getirilmesi ve soydaşlarnmızım maddî ve mânevi ıstırap
larımın ıbir dereceye kadar olsun dindirilınesi yerinde görülmüş ve bu hususun temini yürürlükte bu
lunan mevzuat hükümlerinden faydalanılmak suretiyle kabil olamıyacağı neticesine varılarak bir 
defaya mahsus olmak üzere buı yardımın yapılmasını teminen işbu kanun tasarlısının hazırlananıasına 
lüzum ve zaruret 'hâsıl olmuştur. 

2. — Orman Fakültesinde okuyan talebelerin infak ve iaşelerini sağkyan Talebe Cemiyeti tara
fından,. bu Fakültenin bulunduğu mahallin arz ettiği hususiyet sebebiyle şehir içindeki imkânlardan 
istifadesMn kabil olamaması ve' binnetiee tahsil çağındaki gençlerin gerektiği nispet ve evsafta gıda 
alamaması gibi faktörler karşısında öğrencilerin daha iyi beslenebilmeleri maksadiyle işletilen aşoca-
ğma keza bir defaya mahsus olmak üzere 75 000 liranın yardım olarak verilmesi faydalı görül
müştür, 
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Tanm Komisyonu rapora 
T, C. 

Millî Birlik Komitesi 
Tarım Komisyonu 

Esas No: 1/20 
Kar m- No: 2 

mı 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan «Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılmıaisı lıakkında kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin 
do iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan uzun görüşmelerden sonra, gerek kanun tasanısınrn gerekçesinde 
ileri Ğtürülen ve gerekse Maliye ve Tarım Bakanlıkları temsilcilerinin verdikleri izahat komisyon üye
leri tarafından da yerinde mütalâa edildiğinden, adı geçen kanun tasarısı komiisyonumuzca aynen ve 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye 
ler-den mürekkep Karma Komisyona, tevdi buyurulmıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komkyomı Başkanı Sözcü Kâtip 

Üstün Feridun Çakıroğlu İsmail Selçuk Ertamk Adnan 
Üye 

Tasarının orman Fakültesi aşocağı yardım kısmıma 
muhalifim. 

Atılgan Ahmet 
Üye Üye 

Pamukçu Mahir Serim Ethem 

Üye 
Akyavaş Halil 

Üye 
Bilgen Süleyman 

Üye 
Şmw Ahmet 

Üye 
Erel Ali 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsücüer Meclisi 
Esas No: 1/20 
Karar No: 14 

14 . 2 . 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tanm Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 18 . 1 . 1961 tarihinde 
kararlaştınlarak Başbakanlığın 20 . 1 . 1961 tarihli ve 71 - 1381/208 sayîlı yazısiyle Meclis Başkanlı
ğına sunulan, Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Tanm Komisyonunun tasarının aynen kabulüne mütedair ra
poru ile birlikte, havalesi gereğince komisyonumuza gelmiş ve yapılan müzakereler sonunda : 

Kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek ilişik cetveli ile beraber aynen kabul edil
miştir. 

Temsilciler Meclisinin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Adaları Şevket 
Üye 

Alican Ekrem 
Üye 

Cengiz Hızır 
> 

Başkan V. 
Gürün Muhittin 

ffye 

Arkan Ferhan 
Üye 

Feyzioğlu Bedî 
Üye 

Pirinocioğlu Vefik 

Sözcü 
Ergin Sait Naci 

Üye 
Baser Adnan 

Üye 
Isıtan Rıza 

Üye 
ToközUl Âdil 

Kâtip 
Ogat îhsan 

Üye 
Beşe Hakkı Kâmil 

Üye 
Melen Ferid 

( S. Sayam : 3 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin sonunda yeniden açılan ilişik cetvel
de yazılı tertiplere, hizalarında yazılı miktar
larda ceman 471 000 lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. f 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci (Orman işletmelerinden alınacak varidat) 
faslına 471 000 lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince Kıbrıs 
Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığına ya
pılacak yardım karşılığı verilecek 600 metre-
toub kerestenin vapura yüMeıraıesiııc ait mua
melât, bilûmum vergi ve haralardan ve bu mua
meleler dolayısiyle tanzim olunacak evrak ve 
senedat her türlü Resimden muaf olduğu gibi 
7336 sayılı Kanun gereğince özel idare his
sesi de alınmaz. Orman Genel Müdürlüğünce 
yükleme yerine nakil ve istif edilecek kereste
lerin, Kıbrıs'a kadar nakil, yükleme ve bo
şaltma işleri Denizcilik Bankasınca parasız 
olarak yapılır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri, Maliye, Tarım ve Ulaştırma bakanları 
yürütür. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

Devlet Başkanı ve, 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. AşJtm 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
Ş. Kocatopçu 

1 8 , 1 . 1 9 6 1 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüz&men 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliyo Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
B. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosvm 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakütç 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Babam 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

(S. Sayısı: 3) 
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Hükümetin teklifine bağh öûtvel ' * • 

CETVEL 

B. Talhsisatm nev'i Lira 

601 KınrıSlı felâketzede soydaşlarımıza verilmek üzere Kıbrıs Türk Kurumları Fede
rasyonu Başkanlığına yapılacak kereste yardımı karşılığı 396 000 

ö02 îstaabul Üniversitesi Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti aşoeağına yardım. 75 000 

Yekûn 471 000 

' » • •!»! 

( S. Sayısı: 3) 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 4 

Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları ( 1 /25 ) 

T.C. 
Başbakanlık 2.2.1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1422/364 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1961 
tarihinde kararlaştırılan «Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
C. Gürsel 

GEREKÇE 

Er ve erbaşlara verilmekte olan maaşlar esas itibariyle 24 Şu'bat 1330 tarihli (Bahriye efrat ve 
küçük zâbitaniyle gedikli zâbitan kanunu), 29 Temmuz 1330 tarihli (Erkân ve ümera vez âbi-
ian ve efradı askeriye muhassasatı hakkında kanun) ,29 Temmuz 1931 tarihli ve 1841 sayılı (Güm
rük Muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hakkında kanun), 21 Temmuz 1931 tarih 
ve 1861 sayılı Jandarma erat Kanunu) gibi çok eski tarihlerde çeşitli unvanlar altında çıkmış 
muhtelif kanunlara istinadetm ektedir. Zikredilen bu hükümler miktarlara zam yapan (200 ve 4178 
sayılı kanunlar gibi) ve çavuşlların maaşlarını yeniden tanzim eden (648 sayılı Kanun gibi) ka
nunlarla değiştirilmiştir. 

Yapılan tadilâtlara rağmen mevzuat halen ihtiyaçları karşılıyamıyacak durumunu muhafaza 
etmektedir. Meselâ : Bir senelik bir erin eline 31 kuruş maaş geçmektedir. Bu paranın bugünkü 
(hayat şartları karşısında bir mâna ifade etmiyeeeği şüphesizdir. Keza, mevcut kanunlarda sa
dece maaş miktarları tâyin edilmekte tediye suretlerine dair 'bir hüküm bulunamamaktadır. Ma
aşların ne zamandan itibaren ödenmiye başlanacağı ve ne zaman kesileceğinin hüküm altına alın
ması da faydalı olacaktır. 

Er ve erbaş maşlarına dair hükümler bir esas ve muadeletten mahrum -vaziyette çeşitli kanun
lara serpilmiş bulunmaktadır. Maaş miktarları arasında muvazene ve müşterek esaslarının tesbiti an
cak ilgili>hükümlerin bir kanun altında toplanmasiyle mümkün görülmektedir. 

Bu maksattan hareket olunarak 3289, 3646, 4754, 4843, 6251 sayılı kanunlarla çeşitli adlar 
altında er ve erbaşlara tanınan malî haklar tesbit edilen esaslar dâhilinde bu tasarıya ithal edilmek 
suretiyle bir vahdet sağlanmasına çalışılmıştır. 

Bu ihtiyaç ve zaruretler ve Büyük Meclisçe yeni bir er ve erbaş maşları kanunu tanzimi husu
sunda izîhar buyurulan temenniler nazarı dikkate alınarak bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Madde 1, — Kanunun şümulünü göstermektedir. 
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Madde 2. — Er ve erbaşlara verilecek harçlık miktarını tâyin etmektedir. Harçlık miktarlarının 

tesibitinde bir er için ölçü olarak ayda 5 (beş) lira «sası kabul olunmuş, er, onbaşı, çavuş, ile de
niz, jandarma eratı arasında bugünkü mevzuatla tanınan farklı durum nazarı itibara alındığı 
gibi yüksek rakımlı tepelerde, mahrumiyet içinde ve müfrez olarak vazife gören radar müfrezeleri 
ve antrak postalarındaki hava eratının harçlıkları da bu duruma uygun olarak tesbit ve kademe-
lendirilmiştir. 

Madde 3 - 4 — Er ve erbaşlar Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetinin başladığı tarihten 
itibaren harçlık alacak ve askerlik hizmetinden sayılan izin, tebdilhava, gibi günler için de bu 
harçlıklar kendilerine ödenecektir. Terhisleri yapılmak üzere izinli olarak 'kıtalarından ayrılan 
erlerle, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanun gereğince maden ocaklarında çalış
tırılmak üzere 'birliklerinden ayrılan erata harçlık ödenmemesi hususu tasarıda derpiş edilmiştir. 

Madde 5. — a) Tahkimat işlerinde çalıştırılan erata 4754 sayılı Kanunla 40 ilâ 80 kuruş yevmiye 
verilmekte olduğundan bu erlerle arazide harita alma işlerinde tavzif edilen seyyar harita ekip
lerine dâhil er ve erbaşların bilfiil bu hizmetlerde çalıştıkları müddetçe harçlıklarının bir misline 
kadar artırılması tasarıda yer almıştır. 

c) Fıkrası 3289 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar Harb Sanayii erlerine günde 50 - 100 
kuruş yevmiye verilmesi hususunu Millî Savunma Bakandığının bugünkü teşkilâtına uygun şekle if
rağı iLe er ve erbaşlara harçlıklarının: bir misline kadar artırıUması tasamda yer almıştır. 

d) Bu fıkraya göre Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin olunan sanat ve meslek gruplarımın işle 
ilgili kadrolarda da bilfiil çalıştırılan er ve erbaşlarımın harçlıkları bir misline kadar artırılacaktır. 

Meselâ: Yukardaki fıkralara girmediği için fazla harçlık alamıyan ve fakat gördüğü iş ve sanatı 
aynı olan bir ere bu fıkraya göre fazla harçlık ödemek mümkün olacaktır. Keza bu fıkra ile şoför, 
veya a§çı olan ere de munzam harçlık ödenımesi, imkân dahilindedir. 

Madde 6. — (b) ve (c) fıkralarının esasını 4636 ve 6251 sayılı kanunlar teşkil «etmektedir. Yal
nız staj ve kurs için veya her hangi bir muvakkat vazifenin ifası için yurt dışıma gönderilecek er ve 
erbaşların gidecekleri memleketin durumuna göre en çok 10 lira yevmiye alabilmeleri tasarlıda yer al
mıştır. Maddenin (d) fıkrası ile tank sınıfı ele alınmıştır. 4843 sayılı Kanunla tank sınıfı er ve erbaş
larına halen maaşları farklı miktarlarda ödenmektedir. Bu fark bu lâyihada da muhafaza edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde munzam harçlıklarım ne zaman ödeneceğini beyan etmektedir. 
Madde 8. — Bu madde ile harçlıkların er ve erbaşlara ödenme şekilleri ve ehliyetlerinin tesbiti ve 

tâyini ve sair ilgili hususlarım müştereken Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakanlıklarınca çıkarıla
cak bir talimatnamede gösterileceğini beyan etmektedir. 

Madde 9. — Harçlıkların maaş tertiplerimden ve ay sonılarımda ödeneceğini göstermektedir. 
Madde 10. — Harçlıkların her hanıgi bir namla hiçbir kesintiye tâbi tutulmıyacağı ve borç için 

haczedilemiyeceğini derpiş eylemektedir. 
Madde 11. — Er ve erbaş harçlıkları ile alâkalı hükümlerin bu kanuna ek olarak çıkarılacak ka

nunlarda yer alacağını beyan etmektedir. 
Madde 12. — Bu kamun lâyihası ile ilga olunan kamınıları tadadeylemektedir. 
Madde 13. — Bâzı maddeleri kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Madde 14. — Kanunun meriyet tarihini göstermektedir. 
Madde 15. — Kanunun hangi makamlar tarafı nidan icra edileceğini göstermektedir. 

( S. Sa&m.: 4) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 3 . 2 . 1961 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No..: 1/25 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı komisyonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Hükümet tasarısının gerekçesinde ileri sürülen mütalâa komisyonumuzca da uygun görülmüş 
olmakla gerekçeye ilişik olan tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyona tevdiine ittifakla karar verildi. 
Millî SavunmaKomisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Gürler Şahap Yıldırım Cemal Boransü Etem Gökçen Rauf 

Üye ' Üye Üye Üye 
Akar Ahmet Ataman Hüseyin Erdem Sadi O'Kan Zekâi 

Üye 
Okyay Abdülkadir 

Maliye ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 14 . 2 . 1961 
Maliye ve Bütçe 

Karma Komisyonu 
Esas No : 1/25 
Karar No : 12 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlğma 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 2 . 1961 
tarihinde kararlaştırılarak Başbakanlığın 2 . 2 . 1961 tarihli ve 71 - 1422/364 sayılı yazısiyle 
Meclis Başkanlığına sunulan, Er ve erbaş harçlıklarına dair olan kanun tasarısı, Millî Savunma 
Komisyonunun, tasarının aynen kabulüne mütedair raporu ile birlikte, komisyonumuza tevdi 
edilmiş ve yapılan müzakereler sonunda : 

1. Tasarının «bölüm I» başlığından (ve tarifler) kelimelerinin mezkûr bölüm tarifleri ihtiva 
etmeyip yalnız kanunun kimlere tatbik edileceğini göstermesi dolayısiyie, kaldırılması : 

2. Tasarının 2 nci maddesinin 2 No. lu (Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları)' paragraf larındaki 
güverte çavuş tâbirinin güverte çavuşu, onbaşı ve er tâbirlerinin güverte onbaşısı ve güverte 
eri olarak ve yine makina çavuş, makina onbaşı ve er tâbirlerinin de sırası ile, makina çavuşu, 
makina onbaşısı ve makina eri şeklinde düzeltilmesi; 

3. Tasarının 3 ncü maddesinin, tereddütlere mahal bırakılmamak üzere, aşağıdaki şekilde 
tadili : 

«Madde 3 erler askerlik hizmetine girdikleri tarihi, erbaşlar ise terfi tarihlerini takibeden ay
başından itibaren, harçlığa müstahak olurlar» 

4. Yine her hangi bir tereddüde mahal vermemek üzere tasarının 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının; 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanun gereğince maden ocaklarında 
çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara ayrıldıkları tarihi takibeden ayb&gın-
dan itibaren harçlık ödenmez> şeklinde değiştirilmesi, 

( S. Sayısı: 4 ) 
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5. Tasarının 6 ncı maddesinin (b) fıkrasındaki (İaşe, iskân, ilbas) tâbirlerinin sırası ile «Yi

yecek, yatacak, giyecek» şeklinde değiştirilmesi, 
6. Yine aynı maddenin aynı fıkrasının sonundaki (Millî Savunma ve Maliye bakanlıkla

rınca tesbit edilecek miktarlarda) ibaresinin, tasarının, 8 nci maddesi maksadı temine kâfi gö
rüldüğünden, kaldırılması, 

7. Bu harçlıkların kanun veya idari hiçbir kesintiye tâbi tutulmamasmı teminen tasarının 
10 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi: 

«Madde 10. — Bu kanuna göre ödenecek harçlıklar, yardım veya her (hangi bir hizmet karşılığı 
olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tâbi tutulamaz ve borç için haczedilemez». 

8. Tasarının geçici maddesi bu kanunla er ve erbaşlar için tesbit olunan harçlıkların 1961 
malî yılı zarfında yarı nispette, ödenmesini derpiş etmektedir. 

Büyük Türk ordusunun kahraman er ve erbaşlarına şimdiye kadar ödenmekte olan paraların 
'hiçbir mâna ve satmalma gücü ifade etmemesi ve bu tasarı ile temin edilecek harçlığın da en müte-
vazi miktarlarda bulunması muvacehesinde, harclı'klarm yarısının 1961 malî yılında ödenmiyerek 
ertesi yıla 'bırakılması komisyonumuzda kabule şayan görülmemiştir. 

8 milyar 665 milyon liralık bir bütçeden, Türk askerlerine küçük bir kadirşinaslık sembolü 
olarak, harçlıkların tamamının 1961 yılında ödenmesi için gerekli Ibulunan munzam tahsisatın, 
temin edilmesinin zaruretine komisyonumuz inanmış 'bulunmaktadır. Bu düşünce iledir ki, tasa
rıdan geçici maddenin çıkarılması kararlaştırılmıştır. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Temsilciler Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkan V. Sözcü Kâtip 
Adalan Şevket Muhittin Gürün Ergin Said Ogat İhsan 

Üye Üye 
Arkan Ferhan Geçidi maddenin kaldırıl

masına muhalifim Üye Üye 
Başer Adnan Beşe H. Kâmil Cengiz Hızır 

Üye Üye Üye Üye 
Isıtan Rıza Melen Ferid Oğuz Ahmet Kök Enver 

Üye Üye 
Pirinçcioğlu Vefik Toközlü Âdil 

( S. Sayısı : 4 ) 
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* " HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı 

BÖLÜM: 1 

Kanunun şümulü ve tarifleri 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşlarına dâhil 
er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu kanunun hükümlerine tâbidir. 

BÖLÜM : 2 

Harçhklar 

MADDE 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir : 
Lira 

1. 

2. 

Kara Kuvvetleri er ve erbaşları 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

» 
» 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

(Güverte çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 
(Makina çavuş) 
(Makina onbaşı) 
(Er) 

3. Hava Kuvvetleri er ve erbaşları 
» » » » (Çavuş) 
» » » » (Onbaşı) 
» » » .> (Er) 

Radar müfrezeleri, antralk postalarında görevli : 
(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

» » » 
» » » » 
» » » » 

4. Hudut birlikleri er ve erbaşları : 
» » » » (Çavuş) 
» » » » (Onbaşı) 
» » » » (Er) 

5. Jandarma Genel Kumandanlığı er ve erbaşları : 
» » » (Kıta çavuşu) 
» » » (Onbaşısı) 
» » » (Kıta eri) 
» » » (Namzet er) 

30 
15 
10 

30 
15 
10 
40 
20 
15 

30 
15 
10 

40 
20 
15 

40 
20 
15 

40 
20 
15 
10 

MADDE 3. — Er ve erbaşlar, harçlığa askerlik hizmetine duhul tarihini takibeden aybaşından 
itibaren müstahak olurlar. 

MADDE 4. — Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetinden sayılan günler için harçlık veri
lir. Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere izinli bırakılanların harçlıkları kıtalarından ay
rıldıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren 'kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 

( S. Sayısı: 4 ; 
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MALİYE VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRtŞÎ 

Er ve erbaş harçlıkları kanunu tasarısı 

BÖLÜM : 1 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM: 2 

Harçlıklar 

MADDE 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen /miktarlarda harçlık ödenir : 
- Lira 

3. 

ıvara -tvuvveuerı er ve eruaşıar ı : 
» » » > 
» » » » 
» » » » 

Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları : 
» / > > # 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » > » 

Hava Kuvvetleri er ve erbaşları : 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Radar müfrezeleri, anltrak postalarında 
» » » » 
» » » » 
» » y> » 

Hudut birlikleri er ve erbaşları : 
» » » » 
» » > > 
» » » » 

Jandarma Genel Kumandanlığı er ve 
» » » 
» •» » 
» » » 
» » » 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

(Güverte çavuşu) 
(Güverte onbaşısı) 
(Güverte eri) 
(Makina çavuşu) 
(Makina onbaşısı) 
(Makina eri) 

t 

(Çavuş) 
(Onbaşı), 
(Er) 

görevli : 
(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(.Er) 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

erbaşları : 
(Kıta çavuşu) 
(Onbaşısı) 
(Kıta eriı) 
(Namzet er) 

30 
15 
10 

30 
15 
10 
40 
20 
15 

30 
15 
10 

40 
20 
15 

40 
20 
15 

40 
20 
15 
10 

MADDE 3. — Erler askerlik hizmötine girdikleri tarihi, erbaşlar ise terfi tarihlerini takilbeden ay 
başından itibaren, harçlığa müstahak olanlar. 

MADDE 4. — Askerlik Kanununa (göre askerlik hizmetinden sayılan günler için harçlık verilir, 
Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere izinli ıbırakılanlarm harçlıkları kıtalarından ayrıldıkları 
tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanun gere-

( S. S«^ı» : 4 ) 
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Hü. 

ğince maden ocaklarında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara harçlık ödenmez. 

BÖLÜM : 3. 

Munzam Harçlıklar 

MADDE 5. — A)' Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahkimat iş
lerinde ve arazide bilfiil harita alma hizmetlerinde çalıştırılacak er ve erbaşlarını harçlıkları, 

B) Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, Hava, Harita G-enel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Kumandanlıklarının kadrolarına dâhil .askerî sanatkârlar, memurlar ve sanatkâr astsubaylarla sivil 
sanatkârlar kadrolarında çalıştırılacaklardan ehliyetleri tasvibolıuıaeak er ve erbaşların harçlıkları, 

C) Millî Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağııbakım, ordudonatım gibi tamir bölükleri kad
rolarına dâhil harb sanayii ve ordudonatım er ve erbaşlarından ehliyet gösteren er ve erbaşların 
harçlıkları-, 

D) A, B, C, fıkraları dışında kalan ve 8 inci maddede zikredilen talimatname ile tâyin edilecek 
sanatkâr ve meslek gruplarına mensup er ve erbaşların harçlıkları, 

Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline kadar 
artırılabilir. 

MADDE 6. — a ) Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel kumandanlıklarının kadrolarına dâhil ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kul
lanılacak şoför veya iş makinaları operatörü er ve erbaşlarıma ayda 30 lirayı geçmemek üzere, 

<b) Staj, kurs veya her hangi muvakkat bir vazifenin ifası maksadiyle yabancı memleketlere 
gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulundukları müddetçe iaşe, iskân, il bas, tedavi ve nakil 
masrafları karşılandıktan başka günde 10 lirayı geçmemek üzere Millî Savunma ve Maliye Bakanlık
larınca tesbit -edilecek miktarlarda, 

c) İnzibat (Askerî polis) birlikleri kadrosuna dâhil bulunan ve bilfiil askerî polis görevinde, ça
lıştırılan] er ve erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığınoa lüzumu kabul edilen kadrolu yerlerde vazife 
görenlere her ay 5 lira, 

d) Tank sınıfı (Zırhlı otomobil dâhil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre içinde 
harçlıklarının âzami bir misli nispetinde,, 

Munzam harçlık ödenebilir. 

MADDE 7. — Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için munzam harçlık ödenmez. 6 ncı mad
denin (b) • bendinde gösterilen er ve erbaşlara ödenen munzam harçlık birinci fıkra hükmünden: müs
tesnadır. 

BÖLÜM: 4. 

Çe§itli hükümler 

MADDE 8. — Bu kanunda (bahsi geçen istihkakların tevzi şekilleri, takdir mevzuu olan miktar
ların ve ehliyetlerin tâyin ve tesbiti ve bu kanunun, tatbiki ile ilgili sair hususlar İçişleri ve Maliye ve 
Millî Savunma bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatnamede gösterilir. 

MADDE 9. — Er ve erbaş harçlıkları maaş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre ödenecek harçlıklar her hangi bir namla hiçbir kesintiye tâbi tutu
lamaz ve borç için haczedilemez. 

MADDE 11. — Er ve erbaş harçlıkları mevzuu ile alâkalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıka« 
rılacak kanunlarda yer aİır. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif olan diğer hükümler kaldırılmıştır. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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ğhıoe maden ocaklarında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara ayrıldıkları tarihi 
takibeden aybaşından itibaren harçlık ödenmez, 

BÖLÜM : 3 

Munzam harçlıklar 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — a) Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava, Harita (renel Müdürlüğü ve 
Jandarma (^nel Kumandanlıklarının kadrolanha-dâhil ücretli sivil şoförler vo operatörler yerinde kul
lanılacak şoför veya iş makinaları operatörü er ve erbaşlarına ayda 30 lirayı geçmemek üzere; 

b) Staj, kurs, veya her hangi muvakkat bir vazifenin ifası maksadiyle yabancı memleketlere 
gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulundukları müddetçe yiyecek, yatacak, giyecek tedavi ve 
nakil masrafları karşılandıktan başka günde 10 lirayı geçmemek üzere, 

c) İnzibat (askerî polis) birlikleri kadrosuna dâhil bulunan ve bilfiil askerî polis görevinde ça
lıştırılan er ve erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığınca lüzrumu kabul edilen kadrolu yerlerde vazife 
görenlere her ay 5 lira, • 

d) Tank sınıfı (zırhlı otomobil dâhil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları sure içinde 
harçlıklarının âzamibir misli nispetinde, 

Munzam hareli^: ödenebilir. 

MADE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul «düroiştir. 

BöfcÜM : 4. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 8, — Tasanmn 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 hcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Bu kanuna göre ödenecek harçlıklar» yardım veya her hangi bir hizmet karşılığı 

olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tâbi tutulamaz ve borç için haczedilemez. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edümigtir. 
. - - • - • . ( - •• <s - ; . • - • « • . • *> * f • • « * • • » 
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MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. 8ftywiî4) 



Tarihi Numarası 

Hü. 

U n v a n ı 

19 Temmuz 1330 — Erkân ve ümera ve zâbitan ve efradı askeriye mııihassesatı hak
kında Kanun. 

9 Mart 1338 200 Tahsisatı fevkalâde Kanuna müzeyyel Kanun. 
24 Kânunuevvel 1937 3289 Askerî Fabrikalar harb sanayii kıtaları erlerine verilecek yev

miye hakkında Kanun. 
19 Temmuz 1943 4479 Millî Müdafaa Vekilliği kadrolarına dâhil sivil sanatkâr müstah

demler ve askerî sanatkâr memurlar yerinde kullanılacak şoför 
ve sanatkâr erlerle onbaşı ve çavuşlara verilecek ücret ve yevmi
yeler hakkında Kanun. 

2 Ağustos 1944 4636 Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek era
ta harçlık verilmesine dair Kanun. 

14 Temmuz 1945 4754 Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek günde
lik hakkında Kanun. 

8 Şubat 1946 4848 Bahriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâbitan hakkındaki 
24 Şubat 1330 tarihli Kanunun 26 nc\ maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun. 

MADDE 13. —- Aşağıda yazılı kanunların hizalannde, gösterilen hüküm ve fıkraları kaldırılmıştır. 

24 Şubat 1330 — Bahriye efrat ve küçük zâbitaniyle gedikli zâbitani hakkındaki 
Kanunun 26 ncı maddesinin, nefer, ateşçi nefer, onbaşı, ateşçi on
başı, çavuş ve makina çavuşlarının maaşlarına, taallûk eden hük
mü. 

22 Nisan 1341 648 Küçük zâbitan maaşatı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
çavuş maaşlarına dair hükmü. 

"19 Temmuz 1931 , 1841 Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensikı hak
kındaki Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki çavuşların, 
onbaşıların ve neferlerin maaşlarına taallûk eden hükmü. 

21 Temmuz 1931 1861 Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı Kanunla muaddel 12 
nci maddesinin jandarma namzetlerine, jandarma muvazzaf as
kerlerine ve jandarma onbaşılarına verilecek maaşlar hakkındaki 
hükmü. 

15 Haziran 1936 3015 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı teşkilatındaki deniz kuru
luşlarına dâhil olan erata verilecek maaşlar hakkındaki Kanunun 
22 nci maddesinin er, onbaşı ve çavuşlara dair hükmü. 

•6 Mayıs 1341 4005 Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının jandarma kıta çavuşlarının maaş
larına mütaallik hükmü. 

28 Kânunusani 1942 4178 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki Kar 
nunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki erat aylıkları hakkın
daki kısanı. 

30 Ocak 1946 4843 Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratının aylık ve gıdalarına 
yapılacak zam hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 

12 Şulbat 1954 6251 . Askerî polis birlikleri astsubay ve eratına müteferrika verilmesi 
hakfeçrod&ki Kanunun 1 nci maddesinin erata taallûk eden hükmü. 

( S. Sayısı • 4) 
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HADDE 13. — Tasarının 13 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(aSayui:*) 



Hü. 

(JEÇtCt MADDE — Bu kanım ile er ve erbaplar için teobit olunan harçlıklar 1961 malî yıiı zar
fında yarı nispetinde ödenecektir. Munzam harçlıkların tediyesinde de 1961 malî yılında yan miktar-
lan €sas tutulur. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun hüküanlerini Babanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan • 

Org. C, Gürsel 
Millî Savunma Bakanı 

M. Almkuş 
Millî Eğitim Bakanı 
* T. Feyzioğlu 

Grüm. ve Tekel Bakanı 
. F. Aşkın 

Sanayi Bakanı 
»Sy. Kocatopou 

Devlet Bakanı 
II. Mumcuoğlu 
İçişleri Bakanı 
M. î. Kızıloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 
Tanm Bakanı 

0. Tosun 
Ba, - Ya. ve Turizm Bakan 

C. Baban 

Devlet Bakanı 
N, Zeytinoğlu 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

U1 aştırma Bakan ı 
0. Mersinli 

İmar 

2 . 2 . 1961 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemcn 

Maliye Bakanı 
K. Kuvdaş 

8a. ve So. Y. Bakanı 
R. Ünpr 

Çalışma Bakanı 
A. Tahtakıhç 

ve İskân Bakanı 
F. Yamız 

( S, Sayısı: 4) 
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MADDE 14. — Tasarının 14 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15, — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 4) 




