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Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî Korunma Kanununun 4648
sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 10 ncu bendinin
tadili hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve Bütçe encümenleri
mazbataları ( 2 / 3 2 0 )

Yüksek Reisliğe
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin 10 ncu ben
dinin tadili hakkındaki teklifimi ilişik olarak sunuyorum.
Gerekli muamelenin yapılmasını saygılarımla dilerim.
Samsun Mebusu
Ekrem Anıt

ESBABI MUOÎ'BE
Yüksek Meclisçe müzakere edilmekte olan Millî Korunma Kanunu memleketin iktisadi nizamın
da mühim, esaslar ve kuvvetli müeyyideler vazetmektedir.
Ancak bu kanunun ciddiyetle tatbik edilebilmesi karakterli ve kifayetli bir teşkilâtın kurulması
na bağlıdır. 'Bu teşkilât ve murakabenin icap ve istilzam ettiği kifayet ve liyakatteki elemanların
gerek Devlet ve gerekse serbest sektörden tedariki bunlara hiç olmazsa serbest hayatta kazanabi
lecekleri ücretin verilmesine vabestedir.
•Bütün bir memleketin iktisadi hayatının nizam ve kontrol mesuliyetini tevdi edeceğimiz böyle
bir teşkilâtın yukarda da belirtildiği veçhile lüzumlu kifayet ve liyakatte kurulabilmesi lüzum ve
zaruretine kaani olarak ilişik tadil teklifini sunmuş bulunuyorum.

Ticaret Encümeni mazbatası
f. B. M. M.
Ticaret Encümeni
Esas No. 2/320
Karar No. 24

12 . VI . 1956

Yüksek Reisliğe
Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî Ko
runma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 ncı maddesinin 10 ncu bendinin tadili
hakkındaki kanun teklifi Ticaret Vekâletinin
mümessilinin iştirakiyle encümenimizde ince
lendi.
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan Millî Ko
runma Kanununun muaddel şekli meriyete gir

miştir. Bu kanunun kabulü ile istihdaf edilen
gayelerin tahakkuku tatbikinde gösterilecek cid
diyet ve ehemmiyet ile mümkündür.
Bu itibarla bu kanunun verdiği geniş salâhi
yetlerin kullanılmasında tavzif edilecek teşkilât
mensuplarının işin icabettirdiği karakter, bilgi
ve kifayette olmalarını temin edebilmek ve ge
rek devlet teşkilâtı içinden ve gerekse serbest

hayattan lüzumlu elemanların alınabilmesini
mümkün kılmak maksadiyle bu kanun hazır
lanmıştır. Ancak bir taraftan bu kanunun ver
diği geniş kadro salâhiyeti kullanılırken bu kad
rolara tâyin edilecek memurların ellerine tevdi
edilecek salâhiyet ve mesuliyetin icabettirdiği
seviyede olmaları hayati ehemmiyeti haiz bu
lunduğundan bunların tâyininde karakter, bil
gi, kuvvetli referans ve memuriyete giriş anın
da kendisinin ve yakınlarının mal beyanına tâ
bi tutulması ve memuriyeti terk anında malî ve
iktisadi durumun aynı şekilde bir mal beyanı
ile kontrol edilmesi zaruri görülmektedir.
Diğer taraftan bu kanunun tatbikatında is
tihdam edilecek memurlara halen mer'i Millî
Korunma Kanununun 64 ncü maddesiyle veri
len iki misli cezanın tezyidi de tavsiyeye şayan
görülmüştür.
Devlet dairesinde çalışan kifayetli ve ka
rakterli elemanların alınabilmesini temin mak
sadiyle 6 ncı maddenin diğer fıkraları bu me
murların müktesep hakları üzerinden derecele

rinin ilerlemesine ve tekaütlük haklarının
mevcut mevzuata göre yürütülmesine imkân ver
diğinden ayrıca bu hususlara temasa, lüzum gö
rülmemiştir.
Eneümenimizce aynen kabul olunan kanun
teklifi, havalesi gereğince Bütçe Encümenine
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile
sunulur.
Ticaret Encümeni Reisi
B. E. M. M.
Bursa
Ordu
H. Şaman
M. Yazıcı
Kâtip
Konya
Bursa
Bursa
M. Güzelkılınc
B. C. Zağra
M. Erdener
Balıkesir
Çoruh
E. Güreli
H. Çeltİkçioğlu
İmzada bulunamadı
Elâzığ
Seyhan
S. Ergene
N. î. Tolon
İmzada bulunamadı
Sivas

H. Yüksel

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/320
Karar No. .1.19
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Yüksek Reisliğe
Samsun Mebusu Ekrem Ariıt'm, Millî Korun
ma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen
6 ncı maddesinin 10 neu bendinin tadili hakkın
daki kanun teklifi Ticaret Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahibi, İktisat ve Ticaret Vekili ve
Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları
halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanım teklifi; ahiren Meclisi Âlice kabul
edilmiş bulunan Millî Korunma Kanununun
memleketin iktisadi nizamında mühim ve kuv
vetli müeyyideler vaz'etmiş olması dolayısiyle
bu kanunun lâyikiyle tatbikinin istilzam ettiği
kifayet ve liyakatteki elemanların gerek Devlet
ve gerekse serbest sektörden tedarikini ve bun
lara verilecek maaş ve ücretin 3656 ve 3659 sa
yılı kanunların şümulü dışında tutularak mük

tesep hak teşkil etmemek üzere İcra Vekilleri
Heyetince tesbit olunacak kadro maaş ve ücre
tiyle personel istihdamım mümkün kılmak mak
sadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır.
Teklifi bidayeten tetkik ve aynen kabul eden
Ticaret Encümeni mazbatasında, tavzif edilecek
teşkilât mensuplarının ellerine tevdi edilecek
salâhiyet ve mesuliyetin icabettirdiği seviyede
olmaları hayati ehemmiyeti haiz bulunduğundan
bunların tâyininde karakter, bilgi, kuvvetli re
ferans ve memuriyete giriş anında kendisinin ve
yakınlarının mal beyanına tâbi tutulması ve me
muriyeti terk anında malî ve iktisadi durumu
nun aynı şekilde bir mal beyanı ile kontrol edil
mesi ve mezkûr kanunun 64 ncü maddesiyle ve
rilen iki misli cezanın da tezyidi şayanı tavsiye
görülmüştür.
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Teklifin şevkini mucip sebepler üzerinde en
cümenimizde cereyan eden müzakerelerden ve
Hükümet mümessillerinden alman mütemmim
izahattan sonra maddelerin müzakeresine geçil
miş ve 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulu
nan Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesi
nin I I nci bendine göre Hükümete verilen hiz
metlerden bir veya birkaçı ile meşgul olmak ve
Millî Korunma Kanununda mevcut salâhiyetler
le teçhiz edilmek üzere lüzumu halinde yeni me
muriyetler ihdasına mütaallik salâhiyetin bu
beride fıkra ilâvesiyle 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlardaki kayıtlar ve derece hadleriyle mukay
yet olmaksızın ücretli kadrolar ihdası suretiyle
ve Emekli Sandığı ile de rabıtası olmak üzere
kadro ihdası ve bu kadrolarda mukavele ile per
sonel istihdamı suretiyle mezkûr bendin tevsii
kabul edilmiştir.
Yine mezkûr kanunun 6 ncı maddesinin X
ncu bendinin (a) fıkrasının tadili suretiyle Mil
lî Korunma Kanununa ait hizmeti kifayet ve dirayetiyle ifaya muktedir kimselerin, ihdas edi
lecek kadrolarda tavziflerini mümkün kılmak ve
alacakları maaş ve ücretin birinci derece maaş
veya ücreti geçmemek üzere 3656 ve 3659 sayılı
kanunlarla mukayyet olmaksızın, tâyin edile
cekleri kadro maaş ve ücret dereceleri de mük
tesep hak teşkil etmemek üzere istihdamları
için hüküm tedvin edilmiştir,
X ncu bendin (b) fıkrasının da değiştirilme
si suertiyle 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi
bir vazifede bulunanlardan görülen lüzum üze
rine esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işler
de devamlı olarak istihdam edileceklere almak
ta oldukları maaş ve ücretin bir mislini geçme
mek üzere miktarı İktisat ve Ticaret Vekili ta
rafından tesbit edilecek tazminatın verilebilece
ği kabul edilmiştir.
Teklifin yürürlük maddeleri de şeklen değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Bu kanuna göre ihdas edilecçk kadrolarda is

tihdam edilecek personelin tâbi olacağı şerait ve
evsafı hakkında Ticaret Encümeni mazbatasında
belirtilen hususatm kanun metnine ithali lüzu
mu ileri sürylmüş ise de mezkûr encümenin gö
rüşüne iştirak edilerek bu hususun hükümetin
nazarı dikkatine encümenimizin de temennisi
olarak arz edilmesi muvafık mütalâa edilmiştir.
Millî Korunma Kanunu hükümlerinin lâyikiyle tatbikini gerçekleştirecek olan bu kanun
lâyihası, bir an evvel iktisabı kanuniyet edebil
mesini teminen, tercihan ve müstacelen görüşül
mesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz
olunur.
Reis
Reisvekili
Bu M. M.
Balıkesir
Kırklareli
Ordu
H. îmre
Ş. Bakay
R. Aksoy
Kâtip
Balıkesir
Ankara
M. H. Timurtas
M. Ete
imzada bulunamadı
Antalya
Balıkesir
Çankırı
K. Akmantar
S. Yırcah
T. Uygur
Çoruh
Çorum
Diyarbakır
Y. Gümüşel
Y. Gürsel
H. Turgut
Erzurum
Eskişehir
içel
§. Erker
A. Potuoglu
t. Gürgen
istanbul
tzmir
izmir
M. Sarol
A. Aker
B. Bilgin
Konya
Konya
Muğla
M. Bağriaçık
jfi* Bir and
A. Sarıoğlu
Niğde
Ordu
Seyhan
A. N. Kadıoğlu
S. îşbakan
A. Topaloğlu
Sinob
Sinob
N. Sertoğhı
Ş. Somuncuoğlu
İmzada bulunamadı
Tekirdağ
Trabzon
Z. Erataman
t. Şener
Yozgad
Zonguldak
D. Akbel
S. Ataman
Zonguldak
S. Duralı
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SAMSUN MEBUSU EKREM ANIT'IN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl
Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla
tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikinci ben
dine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun
4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı
maddesinin II nci bendine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir :
Ayrıca görülecek lüzum üzerine bu gibi hiz
metler için 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu
kayyet olmaksızın kadro ihdası caizdir, iktisat
ve Ticaret Vekâletince bu kadrolarda mukavele
ile istihdam edileceklerin mukaveleleri icra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur.
«

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun
4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı
maddesinin X ncu bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
X - a) Bu kanuna müsteniden vücuda ge
tirilen teşkilât ve müessese kadrolarında istih
dam edilenlere 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla
mukayyet olmaksızın icra Vekilleri Heyetince
tesbit olunacak kadro maaş veya ücretleri hak
kı müktesep teşkil etmemek üzere aynen veri
lir.

A

-

•

Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından tesbit edilir.

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi
nin X ncu bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
X - a) Bu kanuna müsteniden ihdas olu
nan teşkilât ve müessese kadrolarında istihdam
edilenlere birinci derece maaş veya ücreti geç
memek üzere 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu
kayyet olmaksızın tâyin edildikleri kadronun
maaş veya ücret tutarı verilebilir.
Bu suretle istihdam edilenlerin aldıkları ma
aş ve ücretler kendileri için müktesep bir hak
teşkil etmez.
b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi bir
vazifede bulunanlardan görülen lüzum üzerine
esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde
devamlı olarak çalıştırılanlara almakta olduk
ları maaş veya ücretin bir mislini geçmemek üze
re Millî Korunma tahsisatından tazminat veri
lir.
Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından tesbit edilir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3, — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye icra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi bir
vazifede bulunanlardan görülen lüzuma binaen
esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde
çalıştırılanlara almakta oldukları maaş veya üc
retin bir mislini geçmemek üzere, Millî Korun
ma tahsisatından tazminat verilir.
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