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Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 16.12.1960

- S ay t:

10682)

No.
159

-Kabul tarihi
13.12 .1960

MADDE 1 — Kurucu Meclisin Millî Birlik Komitesine mensup subay üyeleri rütbe maaşların]
ve sair haklarım almakta devam ederler. Temsilciler Meclisine mensup üyelerine ise 7244 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinde gösterilen en yüksek kadro maan. kadar ödenek veriliı
MADDE 2. — Kurucu Meclis üyelerine, her
lerinin yüzde altmışı nispetinde yolluk ödsniı.

ay Temsilciler Meclisi üyelerinin

aylık

ödenek

MADDE 3. — Aylık ve yolluktan başka ayda Temsilciler Meclisi Başkanına (1 000), başkan yar
dımcılarına (300) ve Başkanlık Divanı kâtiplerine (150) lira tahsisat ödenir.
MADDE 4. — Bakanlar Kurulu üyelerine her ay 1 ve 2 nci
lardan ayrı (1 000) lira tahsisat ödenir.

maddelerde

gösterilen

istihkak

MADDE 5. — Yukarıki maddelerde götserilen istihkaklar aybaşlarında (ay içinde Meclise ilti
hak o ay tam sayılmak suretiyle) peşinen ve çek verilmek suretiyle tediye olunur. Ölüm halinde
peşin ödenmiş miktarlardan istihkak kesbedihniyen kısımlar geri alınmaz.
MADDE 6. — Emeklilik hakkı tanınan biı vazifede iken Kurucu Meclis üyesi olanlar asli
vazifelerinden izinli sayılırlar. Bunların üyelikte geçirdikleri süreler terfi sürelerine sayılır.
Bunlara 5434 sayılı Kanunun aynı durumda iken milletvekili seçilenlere mütaallik hükümleri tat
bik olunur.
MADDE 7. — Bu kanunun 1, 2 ve 3. maddeleri gereğince ödenecek aylık,
lar 1960 yılı bütçesinin Büyük Millet Meclisi kısmının, 4. maddesi gereğince
ise Bakanlıklar bütçelerinin ilgili fasıllanndakl ödeneklerden tediye olunur.

tahsisat ve yolluk
ödenecek tahsisat

MADDE 8. — 756^ 1238, 1613, 1757, 2507, 3050 3135, 4387, 4603, 5142, 5857, 5861, 6027, 6167,
6478, 6479, 6480, 6481, 7204 sayılı kanunlarla 6245 sayılı Kanunun 58. maddesi, 4178, 4805 ve
4988 sayılı kanunların Milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ve İdare Âmirleri ile ilgili hü
kümleri, Babanlar Kurulunun 30 . 5 1960 günü yürürlüğe giren 5/2 sayılı kararının Bakan
larla ilgili hükmü ve bu kanuna aykırı bilcümle hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9. — Bu kanun 31 Aralık

1960 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu kanun Kurucu Meclis ve Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.
14 Aralık 1960
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