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Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı madde
sinin ikinci bendine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendinin değiştirilmesine dair
Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 30 .VI. 1956 - Sayı: 9346)
No.
6751

Kabul tarihi
25. VI. 1956

• MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş
olan 6 ncı maddesinin I I nci bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ayrıca görülecek lüzum üzerine bu gibi hizmetler için 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlarla mukayyet olmaksızın kadro ihdası caizdir. İktisat ve Ticaret Vekâle
tince bu kadrolarda mukavele ile istihdam edileceklerin mukaveleleri îcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur.
MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesinin X ncu bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
X - a) Bu kanuna müsteniden ihdas olunan teşkilât ve müessese kadrola'rmda istihdam edilenlere birinci derece maaş veya ücreti geçmemek üzere 3656
ve 3659 sayılı kanunlarla mukayyet olmaksızın tâyin edildikleri kadronun maaş
veya ücret tutarı verilebilir.
Bu suretle istihdam edilenlerin aldıkları maaş ve ücretler kendileri için mük
tesep bir hak teşkil etmez.
b) 3656 ve 3659 savılı kanunlara tâbi bir vazifede bulunanlardan görülen lü
zum üzerine esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde devamlı olarak çalış
tırılanlara almakta oldukları maaş veya ücretin bir mislini geçmemek üzere
Millî Korunma tahsisatından tazminat verilir.
Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Vekili tarafından tesbit edilir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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Riyaseti
Cumhura yazılan tezkerenin tarih v,
numarası
: 26 .VI. 1956 ve 2/320
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 28 . VI . 1956 ve 4/264
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
"
12
238:239,427,474:485

[înikat : 81 — 223 sıra sayılı matbua 81 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

