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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketinin kuruluşu hakkındaki 7462 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
kabul edildi. 

Açık oturuma son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Fikret Kuytak Mehmet Şükran özkaya 

Divan Kâtibi 
Refet Aksoyoğlu 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Fikret Kuytak 
.KÂTİPLER : Selâhattin Özgür, Befet Aksoyoğlu 

BAŞKAN — Toplantıyı ağıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (1/135) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, arkadaşımız Kâmil Ka-
ravelioğlu, tasarıyı izah edecek. 

KÂMÎL KAEAVELÎOĞLU — Muhterem 
arkadaşlar, gerekçede kaydedildiği gibi, Ma-
raş vilâyetinin Pazarcık kazasından, Şitoğul-
larından Mehmedoğlu 1317 doğumlu Salman 
Pak, Miilî Mücadele sırasında, Fransızlar Ma-
raş'ı işgal ederken, Millî Kuvvetlere katılmış, 
muharebeler sırasında aldığı yaralarla sakat 

(1) 55 S, Sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 85 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

kalmış, şimdi çalışamaz bir duruma düşmüştür. 
istiklâl Madalyası ile taltif olunan bu gazimiz 
şimdi çalışamıyacak durumdadır. Adı geçen 
bu hizmetlerine karşılık olmak üzere, vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması istenmekte
dir. Temsilciler Meclisince aynen kabul edil
miştir. 

BA.ŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sami Küçük. 

SAMI KÜÇÜK — Muhterem arkadaşlar, 
ömrünün son günlerinde rahat etmesi, son gün
lerini iyi geçirmesi için bu, bir atıfet olacaktır. 
Kanunun kabul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Mehmetoğltt 1317 doğumlu Salman Pak'a vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 

Kanun 

Madde 1. — Millî Mücadele harekâtına işti
rakle emsallerine nisbetle fevkalâde hizmeti sebk 
eden Mehmetoğlu 1317 doğumlu Salman Pak'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden 500 lira maaş tahsis edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Vehbi Ersü. 

VEHBÎ ERSÜ — Bir sual soracağım efen
dim. Biz bir oluyor 300 lira, bir oluyor 350, 
bâzan da bunda olduğu üzere 500 lira gibi de
ğişik maaşlar kabul ediyoruz. Bunda ne kıstas 
vardır? Neye dayanarak bu şekilde miktar gös
teriyoruz. 

BAŞKAN —. Kâmil Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU — Bu miktar 

kendilerini muhtaç durumdan kurtaracak ka
dardır. Bunun için de bu miktar takdir edil
miş. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. -Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyrum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Subay yüksek mühendis, askrî yüksek 
mühendis ve askerî mühendislere verilecek ih
tisas ücreti hakkındaki 4335 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu (1/93) (1) 

(1) 52 sayılı Basmayazı Temsilciler Mecli
sinin 88 nci Birle§im tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu tasarıyı Hay
dar Tunçkanat takdim edecektir. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Muhterem ar
kadaşlar, şimdi gerekçeyi okuyorum. 

6269 sayılı Kimyagerlik ve kimya mühendis
liği hakkındaki Kanunun kabul tarihinden ön
ce, darülfünun ve üniversite kimya bölümü 
mezunları (Subay kimyager) sınıfı içinde toplu 
halde mütalâa edilmekte idi. Mezkûr kanunun 
kabulünden sonra, üniversite mezunu subay kim-" 
yagerler (Subay yüksek mühendis) sınıfına it
hal edilerek 4335 sayılı Kanundan faydalanma
ya başladılar. 

Üniversite inkılâbı yapıldığı zaman, darül
fünunun kimyager unvanı ile çıkardığı mezun
lara yüksek kimya mühendisi unvanı verilmiş
tir. Aynı müessesede, aynı tedris programı tat
bik edildiği halde bu şekilde mezunların unvan
ları değişmiş bulunmaktadır. 

4335 sayılı Kanun, orduda hizmet gören mü
hendislere maaşlarından ayrı olarak bir ihtisas 
ücreti verilmesini âmir bulunmaktadır ki, bu 
unvan değişikliği orduda vazifeli olan kimyager
lerin 4335 sayılı Kanundan istifade edememele
rini intacetmiştir. 

Darülfünundan mezun olan kimyagerler ile 
üniversitenin mezun ettiği yüksek kimya mühen
disleri arasında tedrisat, kademe ve salâhiyet ba
kımından bir fark bulunmadığına göre darülfü
nun mezunu subay kimyagerlerin de 4335 sayılı 
Kanundan faydalandırılmaları tabiîdir. Zaten 
6269 sayılı Kanunda, vazife, salâhiyet ve gör
dükleri iş bakımından kimyager ve yüksek kim
ya mühendisleri eşit mütalâa edilmekte ve yetiş
me şekli itibariyle menşeleri de aynı gösteril
mektedir. Bu sebeple ordudaki mevcutları an
cak 12 kişi kalan ve haddizatında üniversite 
kimya bölümü yüksek kimya mühendislerinin 
âmirleri ve yetiştiricileri durumunda olan subay 
kimyagerlerin de ihtisas ücretlerinden faydalan
dırılmalarını temin gayesiyle hazırlanmış bulu
nan bu tasarı, Temsilciler Meclisince aynen ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Buyurun Yurdakuler. 

MUZAFFER YURDAKULER — Efendim, 
doktorlar da ihtisas ücreti alsınlar mı? Kimya 
mühendislerinin ihtisas ücreti almalarının sebe
bi nedir? 
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HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, dok

torlar dışarıda muayenehane açabilirdi. Kimya 
mühendisleri bu gibi iş yerleri açamazlar. 

MUZAFFER YURDAKULER — Tahlil lâ-
boratuvarları açabilirler, her halde. 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR — Müsaade ederse
niz, izahat vereceğim. 

Bu kimya mühendislerinin aldıkları para 130 
lirayı geçmez. Ve bu büyük bir külfet değildir. 
Adaletsizliği de önliyecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Muzaffer Yurdaku-
ler. 

MUZAFFER YURDAKULER — Aldıkları 
para miktarı değil gelecek için nasıl bir şekil. 
düşünülüyor? 

BAŞKAN — Doktorlara gerekli kıdem veri
liyor. Kanunda gerekli değişiklik ve düzeltme
ler yapılmak suretiyle kıdem ve tazminat du
rumları düzenlenecektir. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU — Efendim taz
minat kanunları kimlere veriliyorsa bunlar hak
kındaki kanunların yeni baştan tetkik edilmek 
üzere buradan geçirilmelerini temin edelim. Bun
lara tazminat verilmeli mi, verilmemeli mi? 
Ben topçu subayıyım. Bunlar kimyager. Tazmi
nat almalı mı, almamalı mı? Bunları gözden ge
çirmek lüzumuna inanıyorum. Millî Savunma 
Bakanlığının kimyagere de ihtiyacı var. Bu ka
nunun kabulü de bir emrivaki durumundadır. 
Temenni edelim ki, Millî Savunma bu kanunları 
gözden geçirsin ve bir tasfiyeye tâbi tutsun. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

7.1961 0 : 1 
ı Subay, yüksek mühendis, askerî yüksek mü

hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkındaki 4335 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Subay yüksek mühendis,'as
kerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

«Ek madde — Bu kanunun yayımı tarihin
de orduda vazifeli subay kimyagerler de hiz
met senelerine göre subay yüksek mühendis 
ve subay mühendisler gibi 4335 sayılı Kanun 
hükümlerinden istifade ederler.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. Hayırlı olsun. 

Açık oturum sona ermiştir. 

Kapanma saati : 15,00 
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