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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 798:799 

2. — Söylevler ve demeçler 799 
1. — Sinop Üyesi Suphi Batur'un-, 

yurdumuzun muhtelif bölgelerinde vukua 
gelen sel ve saire felaketleri ve alınan ted
birler hakkında Hükümetin derhal Mec
lislere bilgi vermesi lüzumuna dair deme
ci 799:800 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 800 

1. — Devlet Bakanı Raif Aybar'a şah
si işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün 
izin verilmesi ve dönüşüne kadar kendi
sine İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/227) 800 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'-
nm dönüşüne kadar kendisine, Gümrük 
ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'ın vekil
lik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (C. Senatosu 3/226) 800 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
müesseseleri ve iştirakler hakkındaki ka-

Sayfa 
nun tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon kurulması ve tasarının bu 
komisyonda görüşülmesi hakkında Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın önergesi 
(M. Meclisi 1/317 C. Senatosu 1/287) 800 

4. — Görüşülen işler 801 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/509; C. Sena
tosu 1/279) (S. Sayısı: 225) 801 

2. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/65) (C. Senatosu 2/95) (S. Sa
yısı: 226) 801 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
Komisyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 
65 e ek) 801 



Sayfa 
4. — 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

fömekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesi ne dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Ma
lî ve İktisadi İsler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/100, C. Senatosu 
1/220) (S. Sayısı: 230) 801:802 

5. — Sanayi Bakanlığı Kuruluş, ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa . yit, 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair ka
mın tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
nayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi J/432, C. Senatosu 
1/255) (S. Sayısı: 231) 802:807 

6. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Sayfa 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/340, 
€..'Senatosu 1/256) (S. Sayısı: 232) 807:8.12 

7. — Millî Mücadele kahramanlarından 
telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ha-
sibe .Martonatlı'ya vatani hizmet tertiıbin-
den maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve- İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
dan (M. Meclisi 2/308, C. Senatosu 2/94) 
(S. &ayısı: 2,28) 812:817 

5. — Sorular ve cevaplar 818 
li — Yazılı sorular ve cevaplan 818 
l. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

(iyesi Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 
yıllarında Tunceli vilâyetine yapılan ve 
yapılması düşünülen yatırımların mikta
rı ile yerlerine dair yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın ce
vabı (7/83) 818:820 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel 
Kurulda; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Bur-
lumettin Uluç, kapatılan dergi ve gazeteler 
hakkında beyanatta bulundu. 

265 sayılı Kanun gereğince Turizm ve.Ta
nıt ma Bakanlığının- kurulduğuna ve Basın -
Yayın ve Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'-
uun bu Bakanlığa atanmasının uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu; 
bilgi edinildi. 

Devlet •memurları aylıklarının tevhit "ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (l) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısınma bâzı 
kadroların eklenmesine; 

5442 -sayılı li İdaresi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tali 
pozisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük 
Yergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 

onaylanmasına dair kanun t asarı lar ma ait açık-
oy sonuçları bildirildi ve 1 asanların kanunl.uk-

• farı kabul edildi. 
İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Bsat 

.Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi görüşüldü ve tek
lif Cumhuriyet Senatosunca reddolnivdu. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 8 
arkadaşının, 'eğitmenlere emeklilik ve özlük 
haklarının tanınmasına dair kanun teklifi gö-

. rüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, teklifin 
kaııunluğu kabul olundu.' 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbi
delerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 'değiştirilmesi ve 6 ncı 
maddesinin kaldırılmasına dair kanım tasarısı 
görüşüldü ve taşanımı, kaııunluğu kabul edildi. 

Başkan, bu toplantı yılında Cumhuriyet Se
natosuna gelen ve sonuçlandırılan işler hak
kında, rakamlara müstenit, izahlarda bulundu 
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C. Senatosu B : 98 
YO Senato çalışmalarının takdire şayan oldu
ğunu belirtti. 

1960 malî yılı iyinde sürekli görevle yaban-
ei: memleketlerde bulunan memurlara emsalli 
olarak ödenmiş bulunan aylıklar ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında sermaye. yatırımlarının 
karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair 
Anlaşmanın ve bu Anlaşmaya ekli Protokol ve 
sekiz mektubun onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarıları görüşüldü 
ve tasarıların kanunlukları kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosunun, üyelerin seçmen
leriyle temasa geçmelerini sağlamak maksadiy-

BAŞKAN — 98 ııci Birleşimi açıyorum. 
Cumlhuıtmşlkanlığı teskereleri vardır, oikutu-

2. — SÖYLEVLER 

/. — Sinop Üyesi Suphi Batur'un, yurdu
muzun muhtelif bölgelerinde vukua gelen sel ve 
saire felâketleri ve alınan tedbirler hakkında 
Hükümetin derhal Meclislere bilgi vermesi lü
zumuna dair demeci 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Gündem dışı 
:söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi ımevzulda 1 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sel felâketi 

halMkmida, 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Mulhterem ar-

kadaışlıanım; sıon aylarda ve Ibilihasısa Mecilis-
lerin tatile girdiği devrede (memleketin mulh.ite-
lıiff mııutaıkalarmda sel felâketleri vulkuibulmuş-
tur. Haisankale, Hozat, Pertek, Ayancık, Erfe-
reik ve Türkeli kazalarında olduğu gilbi bâzı 
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le, 19 Ağustos 1963 Pazartesi gününe kadar 
tatile karar verilmesine dair C. H. P., A. P., 
Y. T. P. ve C. K. M. P. grupları ile Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler adına imzalı önerge 
okundu ve kabul edildi. 

19 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanınlmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İhsan Hamit Tigrel Ahmet Çekemoğlu 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

yorum, 

VE DEMEÇLER 

mmltakalarda sel felâketi olduğunu matbuattan 
öğreniyoruz. Haıljbuki Usul olaralk Hükümetin 
'bu gilbi felâketleri Meclislere getirip malûmat 
vermesi cümilei vezaifimlden olması gerelkir. 
Oün'kü Meclislerin vazifesi sadece kanun yap
maya munihasır kalmaz. Hayatı felce uğratan., 
ilktisaid'i ve içtimai hayatı sarsan hâdilseleri (bil
mesi ve öğrenımesi ıona göre todlbirler alması, te
in enni e itle 'bulunması, ihattâ kanunlar yapması 
lâzıniigelir. Hükümet şjiıniidiye Ikadar (böyle !bir 
ihuısuisu Itiıyadedinmiş, vazife telâlkki etmiş ve 
Senatoya getirmiş vaziyette değildir. Ancak 
arfead aşları muz gündem dışı (konuşmalarla bu 
gibi [hususları Hükümetten sormak medburiye-
t'inlde kalıyor. 

Şimdi ben öğrenmek istiyorum; bu muhtelif 
mıntakalarda olan sel âfetlerinin hayat üzerin
de nıüesseriyeti nedir? İş gücüne, istihsal un-

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 18,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER: Sadık Artukmaç (Yozgat), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 
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surlarına tesirleri ve dolayısiyle plân tatbikatı
na inikası olmuş mudur, olmamış mıdır? Hükü
met buralarda ne gibi tedbirler almış ve alacak
tır? Bunları bilmemiz zannediyorum ki, bizim 
de vazifemize taallûk eden hususlar meyanında-
dır. Hükümetten bilhassa istirham ediyorum, bu 
gibi âfetlerin veya buna mümasil işleri akabin
de senatörlere, muhterem heyetinize tafsilâtiyle 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Devlet Bakam Raif Aybar'a, şahsi işleri 
ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesi 
ve dönüşüne kadar kendisine imar ve İskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Gökay'ın, vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/227) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 

gün izin verilmesini istiyen Devlet Bakanı Raif 
Aybar'a 22 . 7 . 1963 tarihinden 10 . 8 . 1963 
tarihine kadar izinvcrilmesinin ve avdetine ka
dar kendisine, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (C. Senatosu 3/226) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 

Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öz-
trak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 

19.8.1963 0 : 1 
birlikte sunsun. Biz yalnız gazete malûmatı ile 
iktifa etmiyelim. Çünkü dünyanın hiçbir yerin
de bir Senato yalnız matbuat kanaliyle hâdise
leri öğrenmez ve bununla kalmaz arkadaşlar. 
(Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, okutuyo

rum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede-

Gumhurbaşkam 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Bir 
önerge var, okutuyorum. 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakler hakkındaki kanun tasarısının 
havale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iş
tiraki ile bir Geçici Komisyon kurulması ve tasa
rının bu komisyonda görüşülmesi hakkında Sana
yi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın önergesi (M. Meclisi 
1/317; C. Senatosu 1/287) 

Yüksük Başkanlığa 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 

ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının aidi
yeti ciheti ile havale olunduğu Malî ve İktisadi 
İşler, Sanayi ve Tarım, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile 
kurulacak geçici bir komisyonda tetkik ve mü
zakere olunmasına delâletleri • arz ve rica olu
nur. 

Sanayi Bakanı 
Burdur Milletvekili 

Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Millet Meclisince görüşülen 
reorganizasyon kanun tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunun Malî ve İktisadî İşler, Sanayi, Ta
rım, Anayasa ve Adalet ile Bütçe encümenlerin
den seçilecek üçer kişiden ibaret bir geçici ko
misyonda görüşülmesi talebedilmektedir. Bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı : 
225) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

18 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 

«1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» il
gili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bu
cağının Gazi Osman paşa adiyle ilçe haline ge
tirilmesini derpiş eden kanun tasarısı Millet 
Meclisi İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarınca 
kabul edilerek Millet Meclisi Heyeti Umumiye-
sine sevk edilmiş bulunmaktadır. Buna mütena
zır olarak hazırlanan 176 064 liralık malî porte 
ile gerekli kadroların verilmesini sağlıyan kanun 
tasarısı da uygun mütalâa edilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 
Adana 

M. Ünaldı 
Aydın 

0. Apaydın 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Bursa 

t. S. Çağlayangü 
Giresun 

1. E. Kılıçoğlu 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Kars 

K. Okyay 

Bu rapor Sözcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 
Artvin 

S. 0. Avcı 
Aydm 

1. Sezgin 
Balıkesir 
K. öztaş 
Çanakkale 

Ş. İnan 
Gümüşane 
S. Savacı 
Maraş 

E. Kaplan 
Konya 

R, özal 

Konya Mardin 
O. Yılmaz Ş. Aysan 

Siirt 
L. Aykut 

BAŞKAN — Yüksek Heyete arz etmek iste
rim ki, burada aktarma yapılması istenmektedir. 
Ama bahis konusu yerin ilçe haline gelip gelme
mesi hususunda henüz Cumhuriyet Senatosunun 
verilmiş, bir kararı yok ve bu mevzu da kesin 
bir kanun haline gelmiş değildir. Bu sebeple 
mevcudolmıyan bir husus için bir aktarma ya
pılması cihetine Yükse'k Senatonun gitmesine 
imkân yoktur. Gündemden çıkarılarak bahis 
mevzuu husus kanunlaştıktan sonra görüşülme
sini ovunuza arz edeceğim. Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. Bu sebeple gün
demden çıkaracağız. İlce haline geldikten sonra 
bunu gündeme alıp görüşeceğiz. 

2. — 6785 samlı tmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C. Sena
tom 2/95) (S. Sayısı : 226) 

BAŞKAN — Efendim, ilgili Bakan ve Ko
misyon buradalar mı? Sosval İsler Komisyonu 
yok mu? (Yok sesleri) Yoklar. Bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıyorum. 

3. —> Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriuet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) 

BAŞKAN — Komisvon ranoru henüz gel
memiştir. Bu bakımdan bunu da geçiyorum. 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandım Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/100, C. Se
natosu 1/220) (S. Sayısı : 230) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu, Sayın Ku

fi ) 230 Sıra Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadtr. 
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rııtluoğlu burada... Millî Savunma Bakanı bu
rada mı? Maliye Bakanı adına takibodecek mi
siniz? Peki efendim. 

Raporu okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
18 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuzun 
18 . 7 .1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
Hükümet temsilcisinin verdiği bilgiler ve bir 
fıkra ilâvesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden mezkûr kanun tasarısı geçici mad
deye bir fıkra ilâvesiyle değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Cenel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

S. Kurutluoğlu 
Sakarya 

K. Yurdakul 
İmzada bulunamadı 

Konya 
M. DineMi 

Balıkesir 
K. öztaş 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 
Adana 

M. Ünaldı 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kn-
bul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi istenmektedir. Ancak, 
ivedilik gerekçe ile ayrı bir önerge halinde veril
mesi gerekirdi. Bu sebeple nazarı itibara almı
yoruz. 

Maddeleri okutuyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu-
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riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6306 «ayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen «d» 
fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 
1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla bunların 
ve şehidolanların dul ve yetimleri hakkında da 
tatbik olunur. 

Ancak, 3485 veya 3486 sayılı Kanun hüküm
lerine göre (Subaylarda bir üst rütbe derece 
aylığı, kıdemli başçavuşlarda üsteğmen, er, ça-
vuç, üstçavuş ve başçavuşlarda teğmen rütbe ve 
derece aylığı üzerinden) bağlanmış olan aylıkla
rın, bu kanun gereğince verilecek harlı malûllüğü 
zammı ile birlikte toplamı; 5434 sayılı Kanun ge
reğince aynı rütbe ve dereci» ve durumdaki em
saline bağlanması lâzımgelen (Harb malûllüğü 
zammı dâhil) aylıktan fazla olamaz. Şu kadar 
ki, er makilerinin müktesep hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde, söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir., 

MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Sanayi Bakanlığı Kuruluşu ve Vazifele
ri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyon
lun raporları (M. Meclisi 1/432; C. Senatosu 
1/255) (S. Sa.yısı : 231) (1) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı burada, Bütçe 
Komisyonu burada. Bütçe Komisyonunun rapo
runu okutuyorum. 

(1) 231 S. Sayılı bemnayazı tutanağın son un
dadır. 
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Bütçe Komisyonu raporu . 

••- - •• İS , 7 . 1963-
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 108 neü 
Biyoşiminde ivedilikle görüşülerek. kabul edilen 
«»Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki 6073 sayılı Kanunun bâzı maddelorindo ve 
bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 
l'K . 7 . 1963 tarihli Toplantısında ilgili Hükü
met' temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde 'tafsilon arz edilen hu
suslar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilmiş ve tasarı Millet-Meclisi tîenel Kuru
lunda kabul edilen şekli ile. aynen bir muhalife 
karşı kabul edilmiştir. 

•'• Cenol Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa su
nulur. 

(Başkan »Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. (T. Siirt 

S. Kurutlııoğlu L. Aykut 
Balıkesir Konya 
Muhalifini' ' M. Dinekli -

Muhalefet şerhi eklendi 
K. Oztaş 
^Sakarya Tabiî Üye 

K. Yurdakul H. Tunokanat 

BAŞKAN Muhalefet şerhini okııvoruz. 

Muhalefet Şerhim 
3656 sayılı Kanunun 13 neti maddesi gereğin

ce ihtisas mevkii kadrolarının hangi ahvalde kul
lanılacağı açıkça gösterilmiş bulunmaktadır, 

Bu kanun tasarısı ile, teklif olunan ve ilişik 
cetvelde yazılı Bakanlık Müşaviri unvanlı üç ye
ni memuriyetin hizasına «İhtisas Mevkii» tâbiri
nin yazılması teadülü bozacağı ve bundan böyle 
diğer Bakanlıkların müşavir kadrolarına emsal 
teşkil edeceğinden bu kadroya daha alt kademe
lerden memuriyete tâyini caiz olacağından un
van gayesine ulaşamıyaeaktır. 

Kaldı ki, Sanayi Bakanlığına bağlı birçok 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mevcudohtp, bu te
şekküllerin ayrıca ihtisas mevkileri .vardır. Bu 
mevkileri işgal eden mütehassıs elemanların bilgi 
fe ihtisaslarından Bakanlığın daima istifade et
mesi' mümkündür. Bn itibarla:, ihdas olunan 

«İhtisas tnevkii» ibaresinin yazılmasına muhali
fim. 

. Balıkesir 
K. Öztas 

BAŞKAN - - Tümü üzerinde söz istiyen.' 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilik raporda geçmektedir. Zama
nımız vardır. Pek ivedilik yoluna gitmiyelim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABİR KURUTU -
OULU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Nasıl is
tersiniz. 

BAŞKAN — Madde 1 i okuyunuz. 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 

bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun 

MADDE L — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 neü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — A) Müsteşarlık; 
Madde 3. — A) Müsteşarlık: Müsteşar, Ba

kanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adına 
ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa ait iş
leri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare eder ve 
gereken emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.' 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 2. — 3656 sayılı Ramına bağlı [I) 
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973 
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan 
ilişik (T) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvel
de derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyuran Sayın Alâeddiıı Çetin. 

Sayın Çetin, buyurunuz. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 

Senatörler; Sanayi Bakanlığının küçük görülen 
bir kadro teklifi ile karşıkarşıyayız. Fakat, 
burada komisyonlarda muhtelif görüşlerimiz ol
muştur. Bilhassa Tarım Komisyonu bunu tadi
ldi kabul etmiştir. Kanunun bu cetvelinin de 
okunmasında isabet vardır. Çünkü, canlı noktası 
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cetvelin tanzim tarzıdır. O zaman fikirlerimi 
arz etmek üzere, Yüksek Başkanlık Divanı mü
saade buyururlarsa, cetvelin okunmasından son
ra tenkidlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı cetvelleri 
okutuyorum. Tarım ve Sanayi Komisyonunun 
değiştirdiği cetveller 5 nci sayfadadır. 

[1] SAYILI OETVET 

(Sanayi ve Tarım Komisyonunun değiştirdiği 
cetveller) 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

6973 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Hukuk Müşavirliği 
6 Raportör 

5 Mühendis 

8 Mühendis 

Sanavi Dairesi 

Enerji Dairesi 

1 »50 

1 1 100 

1 700 

[2] SAYILI CETVEL 

3 Müsteşar Muavini 2 1 500 

BAŞKAN — Bu müzakere mevzuu oLmıyan 
Tarım ve Sanayi 'Komisyonlarımızın değiştirmiş 
olduğu bir cetveldir. Millet Meclisinin ve bizim 
Bütçe Komisyonunun 'kabul etmiş olduğu cetveli 
de okutuyorum. 

('Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller) 

[•11 SALIYI OETVEL 

6973 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 
D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Hukuk Müşavirliği 
6 Raportör 1 

Sanayi Dairesi Reisliği 
5 Mühendis (Kimyager olabilir) 

(ihtisas yeri) 2 
VİLÂYET MEMURLARI 

4 Sanayi Bölge Müdürü (ihti
sas yeri) 1 

950 

1 100 

1 260 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 Sanayi Bölge Müdürü (ihti
sas yeri) 1 1 100 

6 Sanayi Müdürü (ihtisas yeri) 1 950 

7347 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 
Enerji Dairesi Reisliği 

8 Yüksek Mühendis, Mühendis 
(İhtisas yeri) 1 700 

10 Büro Şefi 1 500 

D. 

[2] SAYILI OETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

3 Müsteşar Muavini 
3 Bakanlık Müşaviri 

1 500 
1 500 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı) Buyurun Sayın Ademoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Sayın senatörler; meclislerin 
açıldığı 19 Ağustos günü henüz daha dolapları
nı yeni açan arkadaşlarımızın böyle bir kanun 
tasarısı ile karşılaşmalarını ve derhal bu kanun 
tasarısının Yüksek Meclise getirilmesini şahsan 
tenkid etmekteyim. Yani, şu kanun tasarısının 
müzakeresi için arkadaşlar hazırlanacak vakit 
bulamamıştır. Diğer taraftan Sanayi Komisyo
nu olarak bu tasarıda aleyhinde bulunduğumuz 
müşvairlik mevzuunda konuşmak isterim. 

Aziz arkadaşlarım; hepiniz bilirsiniz ki, 
memleketimizde müşavirlik namı altında, ken
dinden evvelki vekillerin tuttuğu, çok beyendi-
ği, haddizatında ehliyetli olmıyan kimselerin 
yahut ta ehliyetli olduğu halde son gelen vekilin 
her nasılsa huyuna suyuna uymıyan bâzı kimse
lerin kızak tâbir edilen bir mevki olarak müşa
vir namı altında istihdam edilmektedir. Bunu 
muhtelif umum müdürlüklerde ve muhtelif ve
kâletlerde bulmak, görmek mümkündür. Ben 
size burada misal verip vaktinizi almak istemem. 
Yalnız, hal böyle iken kuruluşu üzerinden 7 - 8 
seneden daha fazla bir zaman geçen Sanayi Ve
kâletinin, şimdi karşımıza müşavir namı altında 
yeni bir kadro çıkarmasını tasvibetmemekteyim. 
Yüksek Meclisinizin de bu hususa uyarak mü
şavirlik kadrolarını reddetmesini istirham ede
ceğim. Aynı vekâlette müsteşar muavinliğini, 
işlerin fazla olması dolayısiyle ve teknik işlere 

801 



C. Senatosu B : 98 
yardımcı aranması ve bulmak ieabettiği için, bu 
kadroyu tasvibetmekteyiz. Yalnız, kadronun da
ha fazla şişmesine müsaade etmemenizi istirham 
ejieceğim. Zira pek yakında bâzı bakanlıklar 
vfc bakan yardımcılarının teşkili ve Enerji Dai
resinin Enerji Bakanlığına bağlanması gibi dü
şünceler mevcut bulunması dolayısiyle kadro
nun fazla şişirilmemesini, kısa tutulmasını rica 
ediyorum. Ancak o bakanlık muavinliklerinin 
veyahut bakanlık yardımcılıklarının ve enerji 
dairesinin yeni ihdas edilecek olan bakanlıkların 
ihdasından sonraki belki o bakanlıklarda yeni 
müsteşar, müsteşar muavinleri istiyeceklerdir 
elbette; ondan sonra ancak hakiki ihtiyaç, kad
rosunun tesbit edilebileceğini zannederim. Bu 
itibarla şimdi, müşavirlik namı altında hiçbir 
kadro verilmesine taraftar olmadığımı, Yüksek 
Meclisinizin de bu kanaatıma iltifat etmenizi 
hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Bahis konusu kanun tasarısı 
18 Temmuz .1963 tarihinde Bütçe Komisyonu
muz tarafından karara bağlanmış ve 22 Tem
muz 1963 tarihinde de dağıtılmış bulunmakta
dır. (Meclis .tatile girdi sesleri) 

Arz edeyim efendim. 22 Temmuzda dağı
tılan bir kanun tasarısını Başkanlık gündeme 
almak mecburiyetindedir. Ve gözlere 22 Tem
muzu takibeden günlerde konulmuş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, tgünü içinde Başkanlık 
gündeme alıp görüşmeye arz etmek mecburiye
tindedir. Ama, bir önerge verilerek geciktiril
mesi pekâlâ istenelebilir. Fakat, vaktiyle karar
laştırılmış ve komisyondan gelmiş, yine İçtüzük 
hükümlerine göre dağıtılmış ve dağıtılması üze
rinden 18 gün geçmiş olan bir kanun tasarısını 
Başkanlık gündeme almak mecburiyetindedir. 
Araya tatil girmiş. Eğer tetkik edilememişse 
Sayın üyeler bir önerge ile bugün görüşülmeme
sini istiyebilirler. Fakat Başkanlık bunu günde-
pıe almak mecburiyetindedir. Buyurun Sayın 
(Çetin. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usul 
bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — İsterseniz Sayın Çetin konuşsun 
ondan sonra. Sayın Bakan sıradasınız. Sıra Sa
yın Çetin'de. Buyurun Sayın Alâeddin Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Efendim, 
jbu mevzu üzerinde duruşum ilk devrede belki 
| pek manalı görülemez. Fakat bir zihniyeti belirt-
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mek bakımından üzerinde duruyorum. Şöyleki: 
Aslında bütçeye bir yük teşkil etmiyor bu teklif. 
Bize Hükümet teklifi olarak 8 kadronun lâğvedil
mesi isteniyor, 1 nolu cetvelde de buna karşılık, 
buradan tasarruf ettikleri paralarla da 2 müs
teşar muavini, 3 de Bakanlık Müşaviri kadrosu 
ile karşımıza geliniyor. Nihayet Bakanlığın bir 
takdiridir, işlerin tedviri için böyle lüzum gör
müş; bütçeye de bir yük olmuyor, kabul edelim 
diyebiliriz. Fakat, bizim Devlet çarkının içinde 
biraz emek çekenler bilir ki, bizde maalesef kad
ro mevzuları dahi ihtiyaca göre değil, şahıslara 
göre, hislere göre, bazaıı da idare mekanizması
nın başında bulunanın şahsi toksitleri.. emelleri, 
arzularına göre ayarlanabilir. Biz bunu teknik 
bir komisyon olarak; Tarım Komisyonunda eni
ne, boyuna konuştuk. Bakanlığın ilgili mümes
sillerine gerekli sualleri sorduk. Maalesef bize 
tatmin edici bir cevap veremediler. Nihayet ken
dilerine dedik ki, Bakanlığın bünyesi icabı işleri 
çoğalmış olabilir, müsteşara yardımcı lâzım ola
bilir, bunu bir dereceye kadar kabul edelim. Ve 
nihayet, müsteşar muavinleri için durumları iti
bariyle de 1 500, bugünkü barem içinde 1 500 
lirayı kabul etmek zarureti var. Ama, iş müşa
vire gelince değişiyor arkadaşlar. Müşavirden 
maksat; Sanayi Bakanlığında Bakana ve Müste
şara teknik veya idari veya ilmî şekilde olsun 
bir yardımcı olacaksa, istişare organı olarak kul
lanılacaksa, bu 1 500 liraya bugünkü durumda 
ne bir mühendis bulmaya, ne bir ilim adamı bul
maya, ne de kifayetli, tecrübeli bir idare adamı 
bulmaya imkân yoktur. Nihayet buraya şu veya 
bu şekilde kayırılması istenen kimselerin, müşa
vir unvanı ile, birkaç üst derece ile tâyin edil
mesi gibi bir durum olabilir. Sanayi Bakanlığı 
gibi, tatbikatla ilgili bir Bakanlıkta tecrübesiz 
bir kimsenin müşavir olarak bulunacağı veya 
faydalı olacağı da kabul edilemez zannederim. 

Yine kendilerine sordum; dediler ki, «Biz bun
larla fennî istişarede bulunacağız.» Bu müşavirler
le, nihayet iki müşavirle. Dedim ki kendilerine; si
zin bir teknik organınız yok mu? Efendim, var 
dediler. Fakat bu organlar İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait organlar, oradan maaş almakta
dır. Bu şekilde istifade ediyoruz. Zaten hakiki 
bir istişare organına bugünkü barem hudutları 
içinde sahibolmaya imkân yoktur. Bu kadar ge
niş imkânları olan Sanayi Bakanlığı gayet tabiî
dir ki, birçok işlerde tâvizle işlediğine göre bu-
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rada da kadrosu şurada, burada gösterilmekle 
beraber merkezde birçok teknik elemanları İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden de ücretini ödemek 
üzere istihdam edecektir. Şu halde ihtiyaca ce
vap fiilen zaten veriliyor. Bu 2 kadro bir fen 
heyetini teşkille ilgili değil. Biz bunda doğrudan 
doğruya, sadece idari, lıissî sebepler gördük, bu 
sebeple dedik ki, bu müşavirlik kadrosunun lıa-
kikatla ilgisi olmadığını, realite ile ilgisi olma
dığını düşünerek reddettik komisyonda. Kendi
lerine dendi ki, bir liste getirin, hangi kadroları 
çıkaracaksınız, hangileri kalsın? tik vehlede lü
zumsuz görülen şu sekiz daha ilâve edilen kadro
nun bu sefer beşine ihtiyaç olduğunda ısrar et
tiler. Üç kadronun lağvını getirdiler. Ona mu
kabil de komisyonda iki müsteşar muavini, 
I 500 lük kadrosunu kabul ettik. Sayın Bakan, 
yanılıyorsam, bize lütfetsin. I 500 liraya bu ko
ca Bakanlığa yol gösterecek müşavirler kimmiş 
ve bunları nasıl temin edeceklerini açıklarlarsa 
mesele yok. Değilse ben şahsan bunun sırf bu 
zihniyetle mücadele bakımından ve Yüksek Se
natonun daima her şeyi ince eleyip sık dokuya
cağı da göz önünde tutulması bakımından ısrar 
etmekteyim. İki müsteşar muavini verelim, fa
kat iki müşaviri lüzumsuz görmekteyim, üç mü
şaviri. Bunun reddini, dolayısiyle Sanayi Ko
misyonunun teklifini kabul buyurmanızı hürmet
lerimle istirham ederim. 

BAŞKAN 
id a, Ibujyııran. 

Say m Tiii1hanigii.il usul hakiki n-

FİKRET TUREANGİL (Ajydın) — Kfen
dim, ıben uisul 1) akım nidan Saıyın Balkanın de
min anz etmiş okluğu mdkjta üızeıiinde fbüraz 
dülşiü ninesini rica. edeceğim. Oünlkü Ibizi'm tatile 
girdiğimi iz gün, kenldiii ıbeyanlariyle endiimeıı-
kk\n havale edildiğini söylediler ve .zapta geçti; 
48 saatlik müldldetiın geçtiğini, 18 gün »oıına da
ğıtıldığını ve .dağıtıldığı günden ıhuıyana da bir 
hayli zaman geçtiğini söylediler, fakat İçtüzüğü
müzde tatil devresinde müddetin işlemediği hak
kında hüküm vardır. O bakımdan, bizim tatile 
girdiğimiz günde dağıtılan ve bugün ilk oturum
da bu kanunun müzakeresi yapılması hususu İç
tüzükte yazılı 48 saatlik müddeti aştığı kanaa
tinde değilim, Belki ben yanılıyorum. Bu bakım
dan Başkanlık Divanının Heyeti Umumiyeyi 
tenvir etmesini rica ediyorum. Hakikaten ben
deniz de, Nuri Ademoğlu gibi, henüz bu kanunu 
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gözüme uğrayı]) almadım. (Jüııkü tatildeydik, 
bugün geldik, T. B. M. Meclisi aralıksız toplan
tısına girdik ve bu kanundan bihaber olarak 
buraya geldik. Dağıtılması anı, günü ve bugün 
oturuma başlanmış olması hasebiyle İçtüzükte 
yazılı müddetin geçtiği kanaatinde değilim. (Jihı-
kü ortada tatil vardır, tatil zamanı içinde de 
müddet]erin işlemiyeceği kanaatindeyim. 

Mâ ruz'atım bun d aı ı i ba rett i ı\ 

BAŞKAN Efendim; tatili, bütün Meclis 
faaliyetlerini ve Başkanlık Divanı faaliyetlerini 
ortadan, kaldırır, şeklinde kabul etmeye, imkan 
yoktur. Başkanlık, hazırlıklarını tatil içerisinde 
de yapar. Ve bu müddeti nazarı itibara almak 
mecburiyetindedir. 48 saat Onmayı takibeden 
günde biter ki, Cuma günü gündem Başkanlık 
tarafından gözden geçirilmiş ve sıra ile, tarih
leri itibariyle, gelenler gündeme alınmıştır. Ma
mafih bu hususu halledecek üç. tane önerge var
dır, tehiri istenmektedir. İçtüzüğün 89 ncıı mad
desine göre tehir mümkündür. Bu önergeleri 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
231. ııolıı Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi

feleri hakkındaki kanunda değişikliğe ait tasarı
nın Meclis henüz açıldığı ve sayın üyelerin tet
kiki için zaman geçmemiş olduğu için iki otu
rum sonraya bırakılmasın] teklif ederim. 

Adana 
Nuri Ademoğlu 

Vüksek Başkanlığa 
(Zindemin V nci bölümünün 2 nci maddesin

deki kanun, tasarısının üyeler tarafından tetkik 
edilebilmesi için müzakeresinin gelecek oturuma, 
bırakılmasını arz ve toklıf ederim. 

Adana 
Mehmet Ünal di 

Başkanlığa 
281 sayılı tasarıdaki Sanayi ve Tarım komis

yonunun kabul ettiği cetvelin kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Oorum 
Alâeddin Oetin 

BAŞKAN' • Bu bilâhara, esas hakkında
dır. 

Şimdi, Sayın Bakan; bu mesele halledildik
ten sonra size söz verevim. 
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İki önerge birbirinden farklıdır; Sayın Ünal-

dı bir birleşim sonraya istemektedir, Sayın 
Âdemoğlu iki birleşim sonraya ki en aykırısı bu
dur. İki birleşim sonraya, yani Parşembe gün
kü birleşime tehiri istenmektedir. Bunu oya ko
yuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, Perşembe günkü birleşime alınacak
tır. (Gürültüler) Sayın Çetin'in önergesi bilâ-
hara, efendim. 1 nci madde kabul edilmiştir. Bu 
önerge 2 nci madde üzerindedir. Mesele müddet
te değildir, tetkik için her zaman tehiri istene
bilir, müddeti içinde Başkanlık vazifesini yap
mıştır. O bakımdan söyledin. 

6\ —• Mehmet oğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanım tasarımım Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu 31 alî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(31. Meclisi 1/340, O. Senatosu 1/256) (S. Sa-
ym: 233) (i) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada. Komis
yon burada. "Raporu okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
18 . 7 i 963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü 

Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
«Melımetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısı» Komisyonumuzun 18 . 7 . 1963 tarih
li toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bu
na mütedair bakanlık temsilcisinin verdiği ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. V. Siirt 

S. Kurutluoğlu E. Aykut 

19 . 8 . 1963 O : 1 
Adana 

M. Ünaldı 
Konya 

M. Dinekli 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

(1) 232 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır, 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiy-en? 
Yok. Maddelere geeilmelsini oylarınıza arz edi
yorum. Maddelere geçilmesini kahul edenler... 
Kahul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE .1. - - Balkan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hizmetleri ifa eden ve halen yardı
ma muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu Sü
leyman Kulaksız'a, '-hayatta bulunduğu müd
detçe, vatani hizmet tertibinden (-">00) lira ay
lık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeır? 
BERÇ TURAN (İstanbul) — Bir şey söyliye-

ceğinı. Mehmedoğlu Hüseyin Kulaksız yazılı 
burada. Mehmedoğlu başka bir isimle okundu. 

BAŞKAN — Mehmedoğlu Süleyman olacak. 
Gündemde tashih edilmiştir. Mehmedoğlu Sii-
1 ey m a n Kul a ksı z 'di r. 

Madde üzerinde «söz istiyen? Yok. (Komis
yon izah etsin sesleri) 

Sayın Kurutluoğlu. 
KOMİSYON «ÖZCÜSÜ SAHİR KÜRUTLU-

OCTLU (Cumhuı^baışkanınca S. Ü.) — Efendim, 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisinde dik
kate alınması ieaheden kim ve kimin nesi oldu
ğu değil, Harıb Tarihi dosyaları ile vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisinde maaşa müs
tahak •olduğu kararı mı varılırken, maaşa müs
tahak olan şahsın 'kim ve kimin nesi olduğu 
değil, ön plânda nazarı itibara alınan, Har'b 
Tarihi dosyalarına göre üstün hizmetlerinin 
mevcudiyeti veya ademi mevcudiyeti ve aynı 
zamanda höyle bir maaşa müstahak olup olma
dığı, geçiminin malî takatinin derecesinin ne
den ibaret olduğu hususlarının tâyini ve tak
dirinden ibarettir. Harb Tarihi dosyasında, 
muhtelif harb safhalarında ve cephelerinde üs
tün hizmetinin sebk ettiğine dair kayıt mevcu-
/l olduğu Millî Savunma Bakanlığının dosyasın
dan ve yazısından anlaşılmış bulunmaktadır, 
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Raporda ,da izah edildiği veçjhile, Balkan 

Harbinden itibaren geçen her safhada hizme
tinin »•örüldüğü dosya ile t e ey y ödetmiş (bulun- j 
duğuna göre uıaaş tahsisi kanun tasarımı şek
linde yüksek huzurunuza: getirilmiş (bulunmak- i 
tadır-. Şimdiye kadar ;bu tahsislerde aynı §e- i 
kilde mazbata tanzim, edilmiş ve aynı şekilde ; 
maddeler taknin ve tedvin edilerek huzuru âli- \ 
lerine getirilmiş .bulun m aktadır. Bu itibarla j 
kimdir ve kimin nesi olduğu 'kakkında elbette i 
ki komisyonumuzun «bir malûmatı olamıyaeağı-
•ııı takdir buyurursunuz. 

NİHAT PA.SİNLl ( Urzurum) — Rapor okun
sun. 

(BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURÜTLUOĞLU (Ourıı'hıu'baş'kanrnrcı (S. Ü.) — 
Buyurun 'hangi cihetleri öğrenmek istiyorsa
nız onları tavzih buyurun, belki eevaıp vermiş ; 

'Olurum. I 
BAŞKAN •—• Nihat Pasinli sual mi sormak \ 

istiyorsunuz ? 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 

rapor okunsun. 

(BAŞKAN -— Buyurun, sualinizi sorun. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Rapordaki 

durum nedir, gelen şeyler nelerdir? Eğer 
harbe iştirak etmişse, sadece bunun için vatanî 
hizmet tertibinden maaş alamaması ieabeder. 
Bunun izahını rica ediyorum. 

BÜTÇE -KOMİSYON T MAŞKANL SAHİR 
KURUTLUOÜLU (Devamla) — Mutlaka harbe 
iştirak etmiştir şeklinde değildir. Harb Tarihi 
dosyasındaki .kayıtlarına göre emsaline ııisbetle 
tevafuk etmiş bîr vatandaş olarak kayıtlıdır. 
Bu, dosyada mevcut değildir. Şayet bu zaviye
den hir tereddüdü varsa mulhterem Pasinli ar
kadaşımızın, Millî Savunma Bakanlığındaki 
dosyasını tekrar eel'bederek, kurada o 'şekilde 
izahat vermek mümkündür. Şimdi hafızadan 
'bu yolda -hir izahat vermeye imkân yoktur. 

(BAŞKAN— Sayın Bet il. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) - Bu teshil etliği

niz miktarım kısfa.sı nedir? 
BAŞKAN — Malî ve İktisadi İşler Komis

yonu bunu üç, yüz olarak değiştirmiş, Millet 
Meclisi 'beşyiiz. Bütçe Encümeni beşyüz lira 
(olarak takdir ediyor; kıstası nedir diye soru
yorsunuz? 

'Sayın Kuru 11 uoğlu. 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 

KURÜTLUOĞLU (Devamla) — Meselenin tam 
olarak tahatturuna imkân yoktur, çıkan kanun
lar zaviyesinden. Ancak Komisyonumuz bu öl
çüleri, yaşadığı muhit, kendisinin yaşama şart
ları gelirinin mevcudiyet veya âdemi/mevcudiyeti 
gibi pek de eııfüsi olmıyan birtakım ölçülere ta
bi tutarak bu miktara iblâğ etmiş bulunmakta
dır. 

Efendim, gördüğü hizmetler bakımından eli
mizde mevcut, kayıtlara göre, Balkan Harbinde, 
Çanakkale, Bağdat, Kütulammere muharebeleri
ne katıldığı, Çanakkale muharebelerine!eki üstün 
hizmetleri dolayısiyle harb madalyası ile taltif 
edildiği, Bağdat'ta. İngilizler tarafından esir edi
lerek 36 ay müddetle esir kaldıktan sonra yur
da döndüğünde îs t iki âl Savaşına da iştirak et
tiği, halen 79 yaşında yardıma muhtaç bir gazi 
oldıığıı yazılmaktadır. 

BAŞKAN - Savın Turhangil. 
FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Sayın 

Zihni Bet il'in buyurduğu noktaya ben de temas 
edeceğim; başka bir cepheden; bugün işçi olarak 
emekliye ayrılmış kişiye 120 lira emekli maaşı 
veriliyor veya İstiklâl Savaşına teğmen olarak 
iştirak etmiş emekli olmuş kişiye tahmin ediyo
rum ki, 500 lira maaş verilmiyor. (Ayrı şey 
sesleri) Bu şekilde 500 lira, alesseviye olmıyan 
maaş 79 yasında bir ihtiyara 500 lira tahsisi, bir 
işçi ve 120 lira verilmesi doğru olmadığı kanaa
tindeyim. (Ayrı bir şev sesleri, gürültüler) 

BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOfiLU (Devamla) — Efendim, mev
zuların tedahül ettirildiği kanaatindeyim. Zan
nederim ki, bir işçiye kendisinden kesilen para 
mukabilinde tahsis edilecek şu miktardaki, şu 
ölçüdeki bir maaş ile, vatani hizmette birçok üs
tün fedakârlıkları ve gayretleri görülmüş, 79 ya
şma gelmiş bir vatandaşa tahsis edilecek 500 li
ra arasında bir nisbet kurmak mânevi ölçüleri 
bir tarafa bırakarak sadece maddi ölçüler içeri
sinde bir netice tâyini gibi bir istikamet olur ki, 
bu nevi maaş tahsisuerinde biz sadece hizmetle
rin mânevi değerini, geçmiş seneleri de göz önün
de tutarak, ihtiyarlık devresinde veya hayat 
şartları muvacehesinde, fakrü zaruretle mücade
lesinden bu yardımla, kurtulsun, düşüncesine 
sapmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, söz mü isti
yorsunuz? 
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FİKRET TURHANGtL (Aydın) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FÎKRET TURHANGtL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar; geldiğimizden beri, vatani lıiz
met tertibinden 500 liranın bir barem tâyin edi
lerek, lıarb tarihinde mevcut bir kayda müste
niden ödenmesine dair olan kanunların sık sık 
geçmekte olduğunu görmekteyiz, bunu kıskan
mıyorum. Konuşmamın mevzuu da bu yönden 
değil. Vatana hizmet eden insanları daima taltif 
etmek Türk Milletinin ve Meclislerinin başta ge
len vazifesidir. Ancak ben talimin ediyorum ki, 
aynı İstiklâl Harbine iştirak etmiş, aynı yarar
lıkları bir er olarak, hattâ er olarak değil bir 
teğmen olarak ifa etmiş içimizde birçok arkadaş
lar var, biliyoruz. Hattâ eski barem mevzuunda 
orgenerallik yapmış, İkinci Dünya Harbine orge
neral olarak iltihak etmiş kişilere verilen tekaüt 
maaşının veya ailelerine verilen tekaüt maaşının 
500 - 600 lira arasında okluğunu kulaklarımız 
duya duya artık tıkandı. 

Bu bakımdan böyle bir kayıtla ve 30 - 40 se
ne sonra bu yolu bulup çıkarmak suretiyle veri
len bu 500 liranın takdirinde Komisyonumuzun, 
ben demin arz ettiğim misalle ve bir misal daha 
ekliyeceğim, bugün fiilen hizmette maaş muttan 
15 lira asli maaştan başlamaktadır. Ve bunun 
muadilinin tutarını takdir edersiniz. Bu çocuk 
besler, gençtir giyinmek ister, aile barındıra
caktır. Biz ona bunu verirken bir tahkikatla 500 
lira gibi bir paranın şahsan bu şahsı tanımam, 
bilmem ama bu prensibi hizmetler ölçüsüne gö
re ayarlamak ve bunun bir kıstasını bulmak zo
rundayız. O bakımdan burada 300 liranın bir 
takdir olduğunu gördüm, bendeniz, bir takrir 
vereceğim. Maahaza bu Mehmet midir, kimdir 
bilmiyorum. Ona eğer lütuf buyurur da iltihak 
ederseniz, hiç. olmazsa Komisyonumuzu, verece
ğimiz bu kararla ikaz etmiş oluruz ve bundan 
sonra takdir edecekleri maaşlarda diğer husus
ları da tetkik etmek ihtiyacını hissederler. Ma
ruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim; bendeniz Sayın arkadaşım gibi bu va
tani hizmet erbabına verilecek paranın miktarı 
üzerinde değil, esası üzerinde bâzı hususları arz 
etmek istiyorum. 

19 . 8 . 1963 O : 1 
! Bu, vatani hizmet meselesini, bu vatani hiz-
! met yolu ile bâzı vatandaşlara aylık bağlanması-
I nı bir esasa raptetmek mecburiyetindeyiz. 

i Efendim, işbu vatandaşa verilen 500 lirada 
] değil, 300 lirada değil. Biz bu arkadaşın, âzami 
] tetkiki yapmadan eline bir berat veriyoruz. 
i T.B.M. Meclisi tarafından verilmiş bir millî kah-
1 raman beratı. Bunun para ile satınalınmasma 
Ş imkân yok. Bu, herkese gelişi güzel verilen bir 
i şey değildir. Ne demektir bir vatandaşa hizme-
I ti vataııiyeden ömrünün nihayetine kadar para 
| bağlamak? Bu vatandaş, İm vatana öyle bir hiz

met ifa etmiştir ki, diğer vatandaşların üstünde 
bir mevkie sahiptir. Ve bu, hayatının sonuna 

j kadar Türk Milleti tarafından terfih edilecek 
] bir vatandaştır, beratını veriyoruz. Bu ne geniş 
i bir şeref madalyasıdır, kolay kolay verilir mi 
; bu madalya? 

.Şimdi bu arkadaşa 500 lira veriyoruz. 500 
: Ura niçin vereeekmisiz? Balkan Harbinden itiba

ren bütün harbi ere girmiş ve vazifesini yapmış. 
Rica ederim beyefendiler, yaşı 75 olup da Bal
kan Harbinden itibaren tâ İstiklâl Harbine ka
dar muharebeye girmiyen Türk vatandaşı var 
mıdır? Vazifesini yapmamış Türk vatandaşı ta
savvur edilir mi? Yaşı 75 ise muhakkak Balkan 

'• Harbinden itibaren Çanakkale Harbi de dâhil 
kahramanca gelmiş bu İstiklâl Harbine kadar 

; vazifelerini yapmışlar. Bendeniz daha geniş ala-
: cağım, eğer bu şekilde Muhterem Heyetiniz bu 
! 500 liraları vermeye devam ederse bendeniz Ur-
| fa Senatörüyüm, benim mensubolduğum mem-
! leke t kahramanlığını bilfiil ispat etmiş bir mem-
\ lekettir. İstiklâl Harbine değil, daha lıarb bas-
I lamadan büyük bir devletin ordularına karşı, 
l eline kamasını alıp, eline sapanını alıp karşısına 
\ geçmiş ve memleketinden kovmuştur. Bunların 
İ her biri bir millî kahramandır. Eğer siz bu be-
I seryüz lirayı vermeye devam edecekseniz ben 
ij TJriVnm yarı nüfusunu huzurunuza getireceğim 
| varın; hepsinin elinde birer dilekçe, onlardan 
S daha millî bir kahraman bulamazsınız. Beyefen-
\ diler, ben bir ihtiyar hemşehrime gittim, bizzat 
j Fransızlarla lıarb ederek yaralanmış bir ihtiyar, 
| pirîfâni, beş parası yok. Dedim ki, hemşeriın ben 
' de senin için hizmeti vataniye kabilinden bir şey 
j yapacağım, bir talepte bulunacağım, müracaat 

edeceğim, ne dersin? Şöyle bir durdu ve gülüm-
İ sedi-, gel be oğul, dedi, ben vatana hizmetimi pa-
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ra için mi yaptım, ııtamnıyor musun sen bunu 
bana söylemeye. (Tözlerim yaşlarla doldu ve ay
rıldım. 

Yeter efendim, bunu bir şekle bağlamalıyız. 
Nedir bu millî kalıra man, bu hizmeti vataniye? 
önüne gelene 500 lira... Evvelki gün de ingiliz 
Kemal'e az kalsın 500 lirayı veriyorduk. Yeter 
efendim, bunu bir hizaya, bir şekle bağlıyalım. 
Ve birer birer vatandaşa millî kahramanlık be
ratı vermiyelim. Ben parada değilim. Onun bu 
kararı aldıktan sonra içimizdeki millî kahraman
lık vasfına tahammül edemiyorum. Eğer gerçek
ten böyle bir adamsa verelim. Ama değike istis
mar etmiyelim, tezyil etmiyelim. Benim noktai 
nazarım şudur : Bu esbabı mucibe ile bu zata, 
kimse bilmiyorum, bu para verilemez, reddini ri
ca ederim. 

BAŞKAN -- Sayın Aydmer. 

HİDAYET AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, Esat Mahmut 
Karakurt arkadaşımız söyliyeeeklerimi kısmen 
söyledi. Bu memlekete Balkan Harbine, Umumi 
Harbe, istiklâl Harbine iştirak eden ve çoğu 
yararlıklar gösteren binlerce, onbinleree insan 
vardır. Binaenaleyh, bunlar bir süzgeçten geçi
rilmeden lıarb tarihinde ismi geçmişti, diye bu 
şekilde fazla gitmek doğru değildir. Biz malı 
Kârûııa malik bir millet değiliz. Bakılmamış ço
cuklar, muavenete muhtaç; çocukların sefil, ne 
halde oldukları malûm. 

Sonra buyurdular ki, biz cöınertiz, 500 lira
dan aşağı para vermeyiz. Efendim, demin arz 
ettiğim gibi hazine i Karıma malik değiliz. Bizim 
daha çok ihtiyaçlarımız var. Hastalarımıza ilâç 
bulamıyoruz. Bâzı adamlar var ki, 100 lira onlar 
için kâfidir, bâzı adamlar için 300; yaşadığı yer 
itibariyle. Meselâ bu adam bir köylü ise 200 lira, 
300 lira kâfidir. Komisyonun birisi de 300 lira 
takdir etmiş. Binaenaleyh Devlet kesesinden böy
le fazla cömertlik doğru değildir. Diğer daha 
mühim, daha zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak 
mecburiyetindeyiz. Ve böyle alelamya getiriş de 
doğru değildir. Biraz malûmata tam sahibolmak, 
hakikaten müstehik ise ihtiyacına göre bu mille
tin bütçesinden para tahsis etmek daha makûl ve; 
muvafık olur. Rica ediyorum bunu daha makûl, 
sakin bir şekle sokalım. Ricam budur. Bilhassa, 
500 lira, 500 lira diye bunda karar kılmak, bir 
köylü için 500 lira haddin fevkinde bir paradır, 
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bu efendim. Yaşadığı muhite göre, ihtiyacına gö
re 300 lira da hattâ 200 lira da alabilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Maliye Vekili. 

MALI YE BAKANİ EERlD MELEN — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; evvelâ arz 
edeyim, bu bir kahramanlık mükâfatı değildir. 
Bu maaş tertibinden ödenir. Fakat bunu bir 
kahramanlık mükâfatı olarak kabul etmemek lâ
zımdır. Esasen biz kahramanlarımızı, bilhassa 
istiklâl Harbi kahramanlarımızı madalya ile tal
tif ettik. Ancak, bunlardan zaruret içerisinde 
fevkalâde kahramanlık gösterip de, zaruret içe
risinde kalan, hayatını idame edemiyen ve ken
disine maluliyet maaşı veyahut bir emekli maaşı 
bağlanmamış olan kimselere müracaat ettikçe, 
vaziyetleri tesbit edildikçe Meclis kararı ile bir 
maaş bağlanmaktadır. Bunu bu mânada anlamak 
lâzımdır. 

Yoksa, sayın arkadaşını izm dediği gibi, ger
çekten bunlar /gibi yüzlerce kahraman getir
mek mümkündür, kabildir. Allah'a şükürler ol-
'Sun. .bu ,1)akımdan çok zenginiz. Bunların sa-
ynsı da, 'kahul etmek lâzım ki, gün geçtikçe 
azalmaktadır. Tektük, böyle köşede, bucak
ta. hakikaten, .büyük zarurete duçar olan ve 
şimdiye kadar ağzını açıp, 'bir şey istemiyen 
kimselerdir. Bunlar; yer yer Devlet daireleri 
tarafından keşfedilmekte, daire âmirleri tara
fından haber verilmekte olan, mazideki hizmet
leri seh.ebiyle 'bilinen insanlardır. Bu se'beple 
bunlara 'maa,ş bağlamaktadır. 

Miktara gelince; en az geçim indirimi se
viyesinde. aşağı - yukarı bizde bugün 400 - 500 
lira. en az «-eçirn indirimi seviyesi olarak ka
bul edilmiştir. Ve Yüksek Meeliıs de birkaç se
neden beri vatani hizmet tertibinden bu mik
tarda, seyyanen, yani bir arkadaşımızın da ifa
de ettikleri g'ubi -bir nevi barem halinde 500 li
ra olarak maaş 'bağlanmaktadır. 500 lira böyle 
bir hesaba dayanmaktadır. Yoksa hizmetin ma
hiyetiyle 've sairesi ile ölçülen bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu. 
ÜÜTOE KOMİSYONU BAŞKANİ SAHİR 

I V U R Ü T L U O Ğ F J U (Üumhurbaşkaınnnca (S. Y.) 
—• Muhterem arkadaşlarını; 1 - 2 noktaya işa
ret etmeme müsaadelerinizi istirham edeceğim. 
Evvelâ, vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sindeki ölçü ve kıstas, Ilar-b Tarihi kayıtları
na, geçecek kadar bir yararlık ye kalhramanluk 
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göstermek ve aynı' zamanda da muhtaç bir va
ziyete, muhtaç bir duruma düşmüş olmaktır. 
(Dunun haricinde ölçü cihette ki bulmak miim-
1-üünclür ama bugünkü ta'hsise esas olan basa
maklar ve ölçüler bu iki hudut içinde mütalâa, 
edilmektedir, 

Muhterem Karakurt arkadaşım beni arf bu
yursunlar, kendileri kadar olmasa bile Url'a 
ilini bendeniz (biraz tanırım, Ur iki kahramanlı
ğını yarıya bölüp de buraya getirmeye kendi
lerinin hakkı yoktur. Kahramanlıkta Urfa ya
rıya bölünemez, ((lürültüler) Aııca.k, ('Anlı
ya madik sesleri) Aulıyamadımz^a tavzih ede
yim efendim. Urfa'nın kahramanlığını yarıya 
bölerek, 'buradan vatani hizmet tertibinden 
maaş, bağlamak hakkına saıhip değilsiniz. Ge
tirirseniz Url'a kabul etmez. Beyefendi bunu 
işaret etmeye 'ben kendimi mecbur addettim. 
Bunun haricinde Harb Tari'hi kayıtlarına geç-
ıne.k alelade ve basit bir hâdise değil. Bu 
memleketin mukadderatını ortaya koyan vata
ni hizmet tertibinden bir talhsis vardur, burada. 
Bu memlekette Harb Tarihine geçeeek kadar 
hizmet göstermişlerin.'milletçe kadrinin bilin
diğini ifade eden bir taihsistir hu. Bunu çok 
görmiyeceğinizi ü midedenim 

HÜSUYİN KlALPAKLIOfjLU (Kayseri) - -
Bir sual soracağım. 

BALKAN —Buyurun. 
Sayın Kurııtluoğlu, bir dakika, sual sora

caklar. 
HÜSEYİN KALPAK LIOĞLU (Kayseri) ---

.Maaş tahsisi istenilen şahıs Harb Tarihine geç
miş, bununla, beraber harbe katıldığını göste
rir 'bir misali Komisyon Başkanı verebilir mi? 
: BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANI MAHİR 
KURUTLUOOLU (Devamla) — Biraz evvel 
okudum efendim. Kütülammere'ye -katılmış, 
Balkan Harbine katılmış, liyakat madalyası 
ile. taltif edilmiş, gelmiş İstiklâl Harbinde üs
tün başarısı .görülmüş ve Harb Tarihine geç
miş. Bu hususta ibir tereddüdü vaıisa Sayın 
Kalpaklıoğlu'nun, demin de arz ettim. Millî 
Savunmadan Ifarb Tarihi dosyasını- getirtelim 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOULU (Kayseri) — 
Nerede yaşıyor, öğrenelim. 
; BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI S AH İR 
tvURUTLUOĞLU (Devamla) — Şimdi maru
zatta bulunamıvacağım. 

BAŞKAN —- Sayın Karakurt, 'buyurun. 
ESAT M'AHMiUT KARAKURT (Urfa) - -

Efendim, Sayın Komisyon sözcüsünün... 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ SAHİR 

KURUTLUOĞLU (Devamla) — Başkanının... 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 

----- Affedersiniz, Başkanının, Muhterem Başka
nının söylediği gibi, Harb Tarihine girmiş ve 
hakikaten millî kahramanlar seviyesine yüksel
miş. fakat şimdi âciz vaziyete düşmüş vatan
daşa Ibıı nevi vatani hizmetten 500 lira değil, 
1 500 lira bağlanmasında ben de kendisi ile be
raberini. Benim itiraz ettiğim o nokta değil. 
Ben diyorum ki ; komisyon esa<slı tetkik etmi
yor. Yalnız komisyon mudur getiren efendim? 
Bütün bu vatani hizmet lâyihalarının yüz
de 90 mı getiren, hemen hemen milletvekili 
arkadaşlarımızdır. Bunun yolu da şudur : Kıs
mı âzami kendilerine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasını istiyenler gelirler, rica eder
ler ve ben işte vatani hizmet yaptım derler. Ge
lir müracaat eder, o da tetkik eder, bir kanun 
lâyihası ile gelir. Ve ondan sonra komisyonda 
tetkik edilir. Yalnız arz ettiğim gibi. bundan 
15 gün kadar evvel İngiliz Kemal de böyle gel
di. Bir arkadaşının lâyihası ile gelmiş, büyük 
casusluk yapmış, efendini tarihî harbe girmiş, 
kimmiş bu? Aradık taradık, harp tarihine de
ğil, ömrü boyunca harbe girmemiş olduğu ta
hakkuk etti. Böyle bir adama, vatani hizmetten, 
az kalsın 500 lira bağlıyorduk. 

Efendim; bu ölçüyü tanzim etmeye mecbu
ruz, bu hizmetin haysiyeti bakımından tanzim 
etmeye mecburuz. Bunun başka, çıkar tarafı 
yoktur. 

Ui'faya gelince : Ben yarısını söylemedim. 
Tevazuu daima asıl olarak kabul etmemek lâ
zımdır. Madem emrediyorsunuz ve siz de .Sayın 
Başkan bu şekilde vermeyi kabul eder ve de
vanı ederseniz ben Urfaıım heyeti unıumiyesini 
bir dilekçe ile huzurunuza getiririm, arkadaş
lar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, yok. 
Sayın TurhangiPin bir takriri vardır, oku

tuyorum. 
Başkanlığa 
Tâyin olunan tahsisatın ,'K)0 lira olarak tâ

yinini arz ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret. Turhangil 
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BAŞKAN —• Sayın Turhangil arkadaşımızın 

beşyüz lira yerine 300 lira verilmesi teklifini 
bilâhara oyunuza sunacağım. Şimdi 300 lira
nın kabulü demek, peşinen maddenin kabulü 
demektir. Prensip itibariyle maddede adı ge
çen şahsa vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanıp bağlanmaması hususunu kabulden son
ra bu kayıt ve şartla 500 lira mı? 300 lira mı? 
hususunu bilâhare oylarınıza arz edeyim. Şimdi 
evvelâ prensibolarak ismi gecen Mehmetoğ-
lu Süleyman Kulaksız'a hayatta bulunduğu 
müddetçe hizmeti vataniye tertibinden aylık 
bağlanıp bağlanmaması hususunu oyunuza arz 
edeceğini; kabul edenler... Etmiyenler... 15 e 
karşı 38 oyla prensibi kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Turhangil'in önergesini tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Fikret T arlı an gil.'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — 300 lira olarak değiştirilmesi 
istenmektedir. Bu şekliyle önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
20 oya karşı 28 oyla 300 lira kabul edilmiştir. 

Şimdi 500 lira yerine 300 lirayı koyarak, 
maddeyi bu şekliyle okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Mehmedoğiu Süleyman Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE .1. — Balkan, Birinci Dünya ve İs
tiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hizmetleri ifa eden ve halen yardı
ma muhtaç durumda bulunan Mehmedoğiu Sü
leyman Kulaksız'n, hayatta bulunduğu müddet
çe, vatani hizmet tertibinden (300) lira aylık 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Bu şekli ile maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihi 
takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. —• Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rüttü'. 

BAŞKAN ----- Madde üzerinde söz istiyen 
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yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Kabul 

7. — Millî Mücadele kahramanlarından tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ilasibc 31ar-
tonatlı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifinin Millet .Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonla
rı raporları (M. Meclisi 2/308, C. Senatosu 
2/94) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Encümeni ve Maliye Ve
kili burada. Raporu okutuyorum: 

Bütçe Komisyonu rapora 
18 . 7 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü 

Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
«Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonal-
tı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi» Komisyonumuzun 
18 . 7 . 1963 tarisli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
Hükümet temsilcisinin verdiği açıklayıcı ve 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metni aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 
Adana 

M. Ünaldı 
Konya 

M. Dinekli 

Sözcü 
Siirt 

L. Akyurt 
Balıkesir 
K. öztaş 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiven var 
mıı 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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! HÜSEYİN KALPAKLIOĞLü (Kayseri) — 

Efendim, ben kısaca bu teklifin aleyhinde bu
lunacağım ve reddini istiyeeeğim. 
! Biz Malî ve İktisadi İsler Komisyonu olarak 

'Ijuımıı üzerinde uzun uzadıya durduk. 
j Manastırlı Haindi Efendi malûm, büyük 

hizmeti geçmiş bir insan ve hattâ Atatürk'ün 
nutkunda da bizzat kendisinin memlekete yap
mış olduğu hizmetten bahsedilir. Bu Hasibe 
hanım 'bir PTT memurudur, Devlet memu
ru olarak tekaüt edilmiştir ve zannediyorum 
ve hatırımda yanlış kalmadı ise rakam 250 li
ra tekaüt maaşı da almaktadır. Ayrıca, kendi
sinin Konya'da bir evi vardır, eve de kira ver
memektedir. İki tane oğlu vardır, bunlar rüş
te vasıl olmuş, para kazanan kişilerdir, anne
lerine kanunen bakmakla da mükellef şahıslar
dır. Bakmazlarsa bir nafaka dâvası açarak ken
disine baktırabilir. Ayrıca da bir de evli kızı 
vardır. Bu da ıbakabilir. Arz etmiş olduğum gibi, 
Devlet memuru olduğu için 250 lira tekaüt 
maaşı alan, kirada olmıyan, kendi evinde otu
ran bir kimsedir. Yani bununla fakrü zaruret 
içinde midir değil midir meselesini halle ma
tuf olarak bu ciheti arz ettikten sonra ikinci kıs
ma geçiyorum. 

Bana gelen şu arz ettiğim malûmat, çerçeve
si içinde bu hanıma fakrü zaruret telâkkisiy-
le maaş bağlanması mümkün ve mutasavver de
ğildir. Benim şahsi kanaatim. Ibudur. Ve Bunu 
'komisyonda da müdafaa ettim. 

İkinci mesele: Bu hanımın bu hizmetle hiç
bir alâkası yoktur. Hattâ o kadar ki, bu Hasi
be hanım'm Manastırlı Haindi Efendi ile, llanı-
qli Efendinin yapmış olduğu yararlık zamanın
da evli olduğu dahi tesbit edilmiş değildir. Ga
liba sonradan evlenmiş. Neymiş bütün mesele, 
Ospiri? Vaktiyle Haindi Efendi' büyük hizmet 
yapmış bilâhara da bu Hasibe Hanımla evlen
miş. Madem ki, Hamdi Efendi iyilik yapmış, 
Haindi Efendinin hayatta kalan hanımına biz 
bunu verelim. Bu biraz sunduruluyor lâstik gi
bi; böyle midir, aslı nedir? Az evvel Sayın Ko
misyon Başkanı izah etti, bilfiil hizmeti, büyük 
yararlı olacak kişiye bu tahsisat verilir, bağ-
Ijanır. Onun hanımına verilir, oğluna verilir, kı
lına verilir, anasına verilir, Ibabasına verilir 
İiye böyle bir şey yok. Özür dilerim ona bol 
keseden biz burada bağış yapmıyoruz. Şahsan 
ben bu şekilde tekliflerin çoğuna muhalifim, j 
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Hakikaten memlekete büyük hizmet yapmış, 
yaşlanmış, başlanmış, bugün fakrü zaruret için
de kıvranan insana 800, 500, 1 000 verelim. 
Ama bilfiil hizmet yapmış, büyük, yararlık yap
mış, bugün fakrü zaruret içinde kıvranan in
sanı, ben bu milletin temsilcisi olarak, cemiyet 
İçerisinde aç ve biilâç. bırakamam. Ama Hamdi 
Efendinin hayatta kalan, ayda 250 lira maaş 
alan ve evi olan hanımına yetişmiş 2 oğlunun 
bakmak mecburiyeti varken, onlar da Ibakmaz; 
belki de bu hanımın alacağı bu paraya ihtiya
cı yok, oğullarınım yardım edecek, yahut Şu
na buna maaş tahsisi suretiyle veriliyor. 

Deliyor bir akdasımız filâna bir sempati
si vardır, işte şöyledir, böyledir diyor, haydi 
Meclisten de geçiyor. Ve tutulmazsa bu yol, ya
rın bakacaksınız ki, muhterem Urfa Senatörü 
nün dediği gibi, herkes böyle bir teklifle ge
lecektir. Bunun bir önünün alınması ve herke
se rasgele verilmemesi iktiza eder. Bu cihet bil-
has^ı mühimdir. Eakrüzaruret içinde değildir, bu 
hanım ve kendisi de bizatihi hizmet yapmış, 
hart) tarihine ismi geçmiş 'bir kişi değildir. Ve
rilemez bu arkadaşlar. Benim kanaatim bu yol
dadır. Reddini istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçe Komis
yonu raporundan anlaşıldığına göre 1 . 4 . 1954 
yılında Akşehir nüfus memurluğundan İJ6 lira 
maaşla emekli olan Hamdi Efendimin eşi Ha
sibe Martonatlr'nm eline zamlarla birlikte bu
gün 250 lira geçtiği anlaşılmaktadır. 

Başka söz istiyen efendim? Komisyon,. 
MEHALET HAZER (Kars) — Komisyondan 

malûmat istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Malûmat var efendim. Manas
tırlı Hamdi Efendinin esi, emekliye ayrılmış 
buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; Manastırlı Hamdi (Javuşun, Hamdi 
Efendinin adı geçince, hepimiz Atatürk'ün nut
kundaki kahramanlığını hatırladık. 

Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşımızın temas 
ettiği iki nokta vardır. Birisi, muhta.ç değildir. 
Diğeri, bizzat kendisi yararlık göstermemiştir. 

Şimdiye kadar Meclisteki tatbikat ve örnek
lere göre bu nevi tahsisat kabul olunanların hep
si bizzat yararlık gösterenlerden ibaret değil
dir. Hatırımda kaldığına göre İstiklâl Savaşı-
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ııa iştirak etmiş, filân kaymakamın hanım] me
selâ Talât Paşa merhumun eşine bu Meclis ve
yahut Türkiye1 Büyük Millet Meclisi maaş bağ
lamıştır. 

Binaenaleyh, maaş bağlamanın 1 nei şartı 
bizzat kendisinin yararlık göstermesi değildir. 
Bu noktadan tereddüdü izale etmek.'için söz al
dım. Geçimde güçlük çekmedeği mülâhazası 
250 liralık bir geliri olduğuna dair olan kayıt
tır. 

Şimdi Haindi Çavuş gibi bir kahraman, Hain
di Efendi aslında PTT. memurudur ve son ana 
kadar İngilizlerin Beyoğlu Postahanesini nasıl 
işgal ettiklerini saati saatine, dakikası dakika
sına haber veren bir kahraman ve hakikaten tek 
başına silâhsız tüfeksiz mukavemet göstermiş, 
vazife yapmış bir adamın hâtırası için, bir va
tan severin hâtırası için vâki olan bu teklifi 
reddetmek, sadece bu bakımdan, pek makbul 
ve sempatik karşılanmaz kanaatindeyim. Böy
le bir teklif gelmeseydi, bu hanım aldığı 250 lira 
ile geçinebilir ve bizim millî hislerimiz kahra
manlara olan yakınlığımız da rencide edilmemiş 
olurdu. Gelmiş olan böyle bir teklifi reddet
mek için kâfi sebepler mevcut değildir. Hiçol-
mazsa diğer vatani hizmet tertibinden yardım 
yapılanlara kabul olunan, umumi rakam olan 
500 lira üzerinden hesaplayıp, mevcut 250 liraya 
ilâveten bir 250 lira ile bu meseleyi bu mevzuu 
kabul etmek Haindi Efendinin hâtırasına da. 
hürmet etmek olur. Ve Atatürk'ün nutkun
da da yer alınış olan bir kahraman taltif edil
miş olur. Reddetmek, arz ettiğim gibi sempa
tik olmaz. Ve bir kahramana karşı Senatodan 
beklenen bir hareket olmaz. Bu noktadan bu 
teklifin kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
Manastırlı Hamdi Efendi hakkında kâfi dere
cede izahat verilmiş olsaydı söz almak niyetinde 
değildim. Manastırlı Hamdi Efendi, yaptığı 
hizmetleri karşılığı Yüksek Senatoya aksetmiş 
değildir. Manastırlı Hamdi Efendiyi Atatürk'
ün nutkunda buluruz. İstanbul, İngilizler tara
fından işgal edilmiştir. Hamdi Efendi, telgraf
hanede telgraf memuru olarak ilk defa Anka
ra'yı bulup, «Paşam, şimdi Harbiye Nezareti iş
gal edilmiştir, İngiliz askerleri Bâb-ı Âliye doğru 
inmektedir.» diyen adamdır. Hamdi Efendi'yi 

bırakmıyor Atatürk. Her an için kendisine ma
lûmat verilmesini istiyor. Ve Hamdi Efendi'nin 
en son sözü; «Paşanı, ıhat kesildi, malûmat vere
miyorum.» Bu adam, emekliye müstahak olma
dan vefat etmiştir. Buna hiçbir şey kalmamış
tır. Hamdi E fendi'nin refikası, tanıdığını için 
söylüyorum, nüfus memurluğu yapmış, ihtiyar 
bir hanımdır. Ayda eline geçen 250 lira emekli
lik maaşı verilmektedir. 

Hamdi Efendi, şu kısaca arz ettiğim haliyle 
gerçek bir kahramandır. 'Gerçekten hizmet ifa et
miş bir insandır. Bunun refikasına Yüksek Se
nato, 800 lira mı verir, 250 mi verir, 500 mü ve
rir, bu apayrı bir hikâye, Yüksek Senatonun 
takdirine bağlı bir keyfiyettir. Fakat, Hamdi 
Efendi hakikaten hizmet etmiş bir insandır. Ken
disi hizmet etmemiştir. O zaman evli mi değil mi 
o da belli değil. Bunu da ben pek varit görmü
yorum. Açın, Büyük Millet Meclisinin birinci 
dönem zabıtlarını, ikinci dönem zabıtlarını yüz
lerce vatani hizmet tertibinden ölenlerin ailele
rine maaş tahsis edilmiştir. Bu tahsis de bende
nizin kanaatimce yerinde olur. Yüksek Senato 
şefkatini göstererek, perişan halde olan bu kadı
na bir şey tahsis etim ek hakikaten bir şefkat ese
ri olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
iSaym Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KAIiPAKJjlOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, 'muhterem arkadaşlarım, beni çürüt
mek için cepheden ve direkt olarak fikirlerimi 
cerhe kalkmadılar. Ya; Hamdi Efendi'nin su
nundan bunundan bahsettiler. Ben, Hamdi Efen
diye muhterem arkadaşlar, maaş tahsisi yapmı
yorum, Hasibe Hanıma maaş tahsisi yapılıyor. 
Hamdi Efendi ile Hasibe Hanım aynı kişiler 
değildir. Hizmette bu hizmetin yapılmasında Ha
sibe Hanımın zerre miktarı kadar bir nasibi yok
tur. Hamını olabilir. Biz Hamdi Efendi hizmet 
etmedi, telefon etmedi, telgraf çekmedi, Ata
türk'e büyük hizmet etmedi demiyoruz. Nutuk-
da isminin geçtiğini bahsediyoruz ve büyük hiz
met yapmıştır, diyoruz, sağ olsun, varolsun di
yoruz. Fakat, (gülüşmeler) yani hizmetleri ile 
sağ olsun, varolsun mânasına, yoksa biz de bili
yoruz ölmüştür zaten. Fakat 'mütemadiyen Ham
di Efendi'nin yararlığından, büyük hizmetler 
yaptığından, sunundan bunundan bahsetti; gü
zel ama ben Hamdi Efendi'ye maaş tahsisi yap-
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ımıyorum, Hasibe Hanıma yapıyorum. Hizmet 
leden Hasibe Hanım değildir, Manastırlı Ham-
'di Efendi'dir. Bunun dışında bir misal göster-
I diler. Evet belki doğrudur ve Talât Paşa mer-
ıhumun hanımına da yapılmıştır. Ben bunun ya
pılıp yapılmadığını bilmiyorum ama; istisna asıl 
olup da, mütemadiyen istisnanın arkasından gi
dilmez. istisna varsa, nevi şahsına münhasır o 
hâdise o şekilde mütalâa ve kabul edilir. Fakat 
başka hâdiselere, asıl kaide ne ise o tatbik edilir. 
İstisnanın mütemadiyen arkasından gidipte onu 
asıl hale getirmek mümkün değildir. Müstesna 
•olarak, büyük bir şahsın, vaktiyle Sadrazamlık 
yapmış bir kişinin hanımına yapılan istisnai bir 
muamele ile maaş tahsisi meselesi ayrıdır, Ham- I 
di Çavuşun ki ayrıdır. O halde ben bu mukaye- j 
şeye giriyorum. Talât Paşa merhumla bir Ham-
di Çavuş Manastırlı Hamdi Çavuş aynı şahıs 
mıdır? Aynı hizmeti mi yapmıştır? Bunun mu
kayesesi mümkün müdür muhterem arkadaşlar? 
O halde Talât Paşa merhumun kanununa yapı
lacak istisnanın burada müdafaası mümkün. Bir 
[Başvekilin, bu memlekete başvekillik yapmış, 
Sadrazamlık yapmış bir insanın hanımına tahsi
sat ayrılırken, buradan belki ben de sizin gibi 
düşünürüm. Ama bir Manastırlı Hamdi Çavu
şun hanımına aynı şekilde mütalâa mümkün de
ğil. Sonra mühim olan nokta şudur muhterem 
arkadaşlar, dikkat edin, dosyayı tetkik ediniz, 
bu hanım kendisi, ben fakrü zaruret içindeyim, 
alduğum şudur, vaziyetim budur, bana maaş 
tahsis edin diye İ3İr müracaatta da bulunmuyor. 
Bir kişi yapıyor bunu. Bir arkadaş yapıyor. 
Hükümetten de gelmiyor, bu teklif. Ya, her isti-
yen buraya bir maaş tahsisi için geliyor. 

Bunun önünü almamız lâzım. Sureti kafiye
de alcyhindeyiz arkadaşlar. Aleyhindeyim. Yani 
bunun müdafaası mümkün değil. Ben arz edi
yorum, 3 ayda 220 lira alıyor, bir evi vardır ora
da oturuyor, iki yetişmiş erkek çocuğu ve bir 
kızı vardır, evlidir. Ve bunlar kendisine bakı
yor bu hanımın, eğer bakmamış olsaydı bu Ha
sibe Hanım buraya müracaat edecek ve diyecek
ti ki, benim maaşım kâfi gelmiyor, aldığım şu
dur, oğlum ve kızım bana bakmıyor, fakrü za
ruret içindeyim. Bu haysiyet kırıcı bir şey de
ğil. Onun böyle bir müracaatta bulunmamış ol
ması, bu hanımın fakrü zaruret içinde olmadı
ğının bariz bir delili ve ifadesidir. Bunu yan 
cepheden müdafa edip de Manastırlı ITamdi Efen- | 
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di şöyle idi, Manastırlı Hamdi Efendi böyle idi 
ve bunun hanımına maaş tahsis edelim demek 
mümkün değil bunun müdafaasını ben varit gör
müyorum. Reddini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Dikeçligil. 

Sayın Kalpaklıoğlu, her halde bir zaruret 
hissetmiş ki, bu teklifi iki Balıkesir milletvekili 
vermiştir. Hükümet tarafından sevk edilmiş 
değildir. Kendisini tanıyan 2 milletvekilinin 
Kanun teklifi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, tarihimizde, bir kısım insan
lar, cephede harb eder, bâzısı gazi, bâzısı da 
şehit rütbesine kavuşurlar. Bir kısmı da 
vazife başında ; hizmet ederler, onlar da gazi 
ve şehit rütbesine sahip kimselerdir, mücade
lede. 

Burada, şimdi ileri sürülen Manastırlı Ham
di Efendiyi hakikaten tarihte büyük hizmeti 
olmuş bir şahıs olarak kabul etmemiz iktiza 
eder ve lâzımdır da. Çünkü o telefonunun ba
şında vazifesini yapmıştır, vazifelerini akset-
tirmiştir. Muhteremdir, hanımı hayatta kal
mıştır. Eğer hayatta olmuş olsaydı hanımına 
bakardı. Maa,ş verilmesi bu bakımdan iktiza 
eder, kanaatindeyim. 

Yalnız, İstiklâl mücadelesinin bir hususiye
tini, Büyük Senatoya gelmişken arz etmek is
terim. İstiklâl mücadelesi, Atatürk'ün ifade 'et
tiği gibi millettin harbidir. Nitekim Atatürk 
bir okula gitmitşir, bir kız çocuğuna; mem
leketi kim kurtardı, dediği vakit; «Sen,» deyin
ce, Atatürk, «hayır Türk Milleti kurtardı» de
miştir. Büyük insanların, büyükçe sözü budur. 
Hakikaten Türk Milleti dişinden, tırnağına ka
dar, silâhlanmış, Atatürk'ün önderliğinde bu 
memleketi bize bağışlamıştır, kurtarmıştır. Ka
dirşinas milletler öyle olmalıydı ki, İstiklâl mü
cadelesinin her tarafında hizmeti geçen in
sanlar araştırılsın, bulunsun ve şehitlerin ço
cuklarını zaruret halinde olan bu gibi insan
lara maaş bağlansın. Ben bunu "aksettirmek 
için söz almış bulunuyorum. Hakikaten adsız 
kahramanlar, adı çıkmıyan insanlar, öyle bü
yük hizmetler görmüşlerdir ki, şehidolmuşlar-
dır ki, onların çocuklarına bakılmaz. Fakat bu-
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'iıa mukabil, tanıdığımız insanini' oluyor, onu 
kürsüye getiriyoruz, on bira maaş bağlanmasını 
istiyoruz. Ama tanımadığımız adsız kahraman
lar ne- olacak? İstirham ('derim, eğer kadirşinas 
olarak Türk Milletinin çocukları. gönül isterdi ki, 
hakikaten Hükümet üzerinde dursun, istiklâl 
mücadelesinde hizmeti geçmiş, ama. adsız kalı
ra man. olarak. 

Bu büyük milletlerin ölmüş, çocukları peri
şan. veyahut da, kendisi bir kolunu kaybetmiş 
insanlara da maaş bağlansın. Bu, büyük mille
tin kadirşinaslığıdır. Arkasından gelem in
sanlar onlara bakıldığını bildiği vakit ö]i\r. 

Büyük Fransız Napoleon. hakikaten vasiyet
namesinde kimlere maaş bağlanmasını kendi 
vasiyeti ile uzun boylu öne sürmüştür. Atatii'-k 
de bunu söylemiştir. Fakat onun sonradan ge
len nesiller, İstiklâl mücadelesinde hizmet eden 
insanların durumunu tetkik etmemiştir. Ve on
lara hakkaniyetle maaş bağlamamıştır. Gönlü
müz arzu eder ki, böyle, kimsesi olmıyan insan
lar da hepsi maaş alsın. Bulunsun, onlara da 
maaş verilsin. Bu hanımefendi de maaşını al
sın. Çünkü kocası hayatta olsaydı, ona bakardı. 
İki çocuğu varmış, belki bakmıyabilir, vefa
sız olabilir. Kocasına, vazifesine hürmeten al
ması belki de iktiza eder. Ama arkadaşımızın 
da haklı tarafı vardır ki, bu insanların üzerin-
<h, hizmeti geçen insanların üzerinde ayrı 
ayrı tetkiklerde bulunmak lâzımdır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN - - Başka söz istiyen ? Vole. Mad

delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Marton-
altı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ

lanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rındım Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk. eden e m şali ive üstün 
gayretinden dokun vatani hizmet tertibinden 
hayatta kaldığı müddetçe ayda 500 lira. maaş 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Sa3nn Aydmer önergeniz var okutacağım. j 

HİDAYET AYD1NER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — İzah edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 
Savın Kalpaklıoğiıı; kanun tasarısının reddini 

isi iyonsunuz. Fakat oylamadan sonra geldi, 
hu se.lbep.le oya koyamadım. 

Buyurun. A ydıne r. 
HİDAYET AYDINER (Ormıihııribaşkanınca 

M. Ü.) — Efendini, insanlar yalnız nefisleri için 
çalışmadıklarına göre aileleri için çalıştıkları ve 
aile istikbali nıevzuubahsolduğuna göre aileleri
ne maaş (bağlanması insanîdir ve emsali namü
tenahidir. Miktara gelince, hu vatandaş Kon
ya'da, ve civarında yaşadığı anlaşılıyor, 250 
lira alırın iş, bir 100 lira daha zam yaparsak 
3'50 lira ile yadsıyabilir, pekâlâ geıçineibilir. 
500 lirayı daha müihim yerlere sarf edehiliriz. 
Mahallî sarf da< mevcuttur. Rica ederim, demin 
de arz ettiğim gibi 'köyle ıh ol keseden atıp da 
diğer ihtiyacı mahrum etmek doğru değildir. 
Tetkik ettik, i00 lira daıha ilâve ile ^%0 lira 
olarak telklifin, kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKA NT — Önergeleri .okutacağım. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkanlıktan bir hususu sormak isterdik. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, (bunun ayda aldığı maaş miktarı kaç li
radır? 96 lira nıı, yoksa 250 lira mıdır? 

BAŞKAN — Okudum, buna dair bir kayıt 
yoktur efendim. 9*6 lira eline geçmektedir de
niyor. Bi lalı ara da, şimdi 250 lira deniyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bu, nir 
aylık mı yoksa üç. aylık mı % 

ıBAŞKAN ~ 'Bir aylık mıdır, üç aylık mı
dır? Bu 'hususta hiçJbir kayıt yok. Ama kıya-
sen emekli maaşları üç, ayda bir verildiği için 
muhtemelen üç aylığı ifade etmektedir. Ama 
kayıt yok, önce okudum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Metin sarilıtir Reis Bey, ayda, diyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ayda değildir. 
Lütfen okur musunuz? 

HÜSEYİN KALPAKLJOĞLU (Kayseri) — 
Okuyayım; «Edinilen bilgiye göre 1 .4 .1954 
yılında Akşehir Nüfus Memurluğundan, 96 
lira maaşla emekli olan Hamdi Efendinin eşi 
Hasi'be Martonaltı'nın eline zamlarla bugün 250 
lira geçtiği anlaşıldığından» 
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I BAŞKAN — Yok, .bir şey yok ayda olduğuna 

diair. (Ayda efendim, sesleri) Önergeleri oku
tuyorum. (Ayda, «esleri) Feri d (Bey, -bu, ayda 
nHdır? 

I MADİYE BAKANI FERİD MELEN — Ay
da efendim. 

: BAŞKAN — Aydadır, ayda, 250 lira. Öner
ge! e ri .okutuyo ru m. 

Başkanlığa 
Tahsisin 100 lira olarak kabulünü arz ve 

teklif ederiz. 
Tabiî Üye Oumhurhaşkanmea S, Ü. 
Sıtkı Ul'ay Hidayet Aydmer 

Başkanlığa 
Hasibe Hanımın emekli olması, evi ve bak

makla mükellef 'çocukları olması dolayısiyle 
vatani .hizmet tertibi maaşının 250 lira olarak 
tertip ve takdirini arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

Bayın Başkanlığa 
Telgrafçı Hamdi Efendi eşi Hasibe Hanıma, 

•vatani 'hizmetten ayda 250 lira bağlanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Muammer O'buz Sedat Çumralı 

Burdur 
Hüseyin Otan 

BAŞKAN — Evvelâ prensip hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Vatani (hizmetten aylıik bağ
lanıp lb ağlanıl maması hususunu ve bilâihara da 
100 ve 250 lira olması hususlarını oylarınıza 
arz edeceğim. Birinci maddede de bilâ'hara ra
kamı düzeltmek üzere, prensi'bola.rak aylık bağ
lanması .hususunu kabul edenler... Kahul etmi-
yenler... 16 oya karşı 39 oyla kabul edilmiştir. 

Şimdi, iki teklif vardır. Rakam olarak 500 
yerine 100; diğer iki önergede de 250 lira ol
ması taldbedilmektedir. En aykırı teklif 100 
lira olması haseibiyle evvelâ ;onu oylarınıza su
nla ©ağım. 500 yerine 100 lira aylık 'bağlanması 
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hususunu kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 16 
ıoya karşı 32 oyla kabul edilmemiştir. 

250 lira olması hususunu oylarınıza a<rz edi
yorum. 250 lira olarak değiştirilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 250 lira olarak ka-
'bul edilmiştir. 

Maddeyi 'bu şekilde düzelterek oylarınıza 
sunacağım. 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı ,Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk eden emsaline üstün 
gayretinden dolayı vatani hizmet tertibinden 
hayatta kaldığı müddetçe ayda 250 lira maaş 
'bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi hu şekliyle 'oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takübeden 
ay 'başından itibaren yürürlüğe ıgirer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. 'Maddeyi -aylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının Ibirinci müzakeresi Ibiifcmiştir. 
'Gündemimizde ölüm cezaları mevcuttur. 

Fakat, Adliye Vekili .bulunmadığı için, kala
caktır. 

Müsaade ederseniz, bir de 237 sayılı Taşıt 
Kanunu var. Onu görüşelim. (Yarın, yarın 
sesleri) 

O lıalde, 20 Ağustos Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

Ti — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tünedi Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşünü
len yatırımların miktarı ile yerlerine dair yazdı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm cevabı (7/83) 

Cumhuriyet Senatosu [Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanlığı ta

rafından gayet açık ve yazılı olarak her mad
denin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

M. A. Demir 

1. — Vekâletiniz ve Vekâletinize bağlı bilû
mum. müdürlükler tarafından : 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 

b) Yeniden hizmete girmesi için programa 
alman müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri 
ve adları? 

e) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
icabeden işler var mıdır? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâhi
linde yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ve yerleri? 

d) 1.964 bütçe yılında hizmete konulmasa 
düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır? 
Varsa yerleri ve adları? 

o) 1964 bütçe yılında etütlerinin yapılması 
icabeden işler var mıdır varsa nelerdir? Ve yer
leri? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 15 . 8 . 1963 

Mahallî İd. Gn. Mel. 
Şb. Md. :Müs. 642-PÜ/123-72/16347 

Konu : Tunceli Senatörü Mehmet 
Ali Demir'in sözlü sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 3 . 1963 tarihli ve Cumhuriyet Se

natosu Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
7/83-1925-2413 sayılı yazı : 

Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir tara
fından verilen yazılı soru önergesi üzerine 1963 -
1964 yılı içerisinde Tunceli ili ile alâkalı yatı
rımlar, gerek genel bütçe ve gerekse mahallî ida
reler itibariyle cetvel halinde ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederini. 
H. O. Bekata 

İçişleri Bakanı 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1963 - 1964 yılı içerisinde Tunceli iline yapılması 
kararlaştırılan yatırımlar (Bin. T.L.) 

iSektör Yatırımı yapacak teşkilât Yapılacak is ve yeri 

Ulaştırma 
» 

Eğitim 
Genel İd. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Tunceli - Ovacık yolu 
» ,»' » Tunceli - Pülümür yolu 

Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul yapım ve dont. (49 dersanc) 
Maliye Bakanlığı Mazgirt Hükümet Konağı 

Yatırım 
miktarı 

1 150 
1 150 
1 696 

680 

Döner sermaye yatırımları 

Eğitim 
Enerji 

» 
» 

Beden Teribiyesi Gn. Md. 
İller Bankası 

» » 
» » 

Saha tesviye ve tel örgü 
Pülümür enerji tesisi 
Pertek dizelli şebekesi 
Kalan dizelli şebekesi 

100 
171 
300 
391 
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Yatırımı yapacak teşkilât Yapılacak iş ve yeri 
Yatırını 
miktarı 

Hizmetler 

Hizmetler T. O. Ziraat Bankası 
»' » » » 

Mazgirt hizmet binası 
Nazimiye hizmet binası 

200 
100 

Toplam 5 938 
Devlet-Plânlama Teşkilâtından alınan kayıtlara, uygundur. 

îçişleri Bakanlığına "bağlı genel müdürlükler ve mahallî idarelerce 1963 - 1964 yılı içerisinde 
Tunceli iline yapılacak yatırımlar 

Yatırım 
Sektör Yatınım yapacak teşkilât Yapılacak iş ve yeri miktarı 

Emniyet 
Jandarma 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Belediye 

E'mniyelt Gtenel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Koamıtanlı ğı 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Belediye 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Tunceli karakol binası 
Çemişkezek karakol binası 
Mazgirt karakol binası 
Hozat karakol onarımı 
Pülümür karakol onarımı 
Ovacık karakol onarımı 
Pertek karakol onarımı 
Pülümür karakol onarımı 
Tunceli karakol onarımı 
Hozat kışla onarımı ve sıhhi tesisat 
Tunceli lojman inşası 
Mazgirt lojman inşası 
Ovacık lojman inşası 
Pertek karakol onarımı 
Çemişkezek karakol onarımı 
Pülümür karakol onarımı 
Merkez karakol onarımı 

Belediyenin yapacağı 'yatırımlar 

Pertek elektrik işi (Bu işin İller Ban
kası tarafından yapılacağı tasrih edil
miştir.) 
Tunceli merkezinde hamam inşaatı 
Tunceli elektrik işi (Bu işin İller Ban
kası tarafından yapılacağı tasrih edil
miştir.) 
Tunceli hâl inşası 
Tunceli garaj inşası 
Tunceli şehir imar plânı 
Pülümür elektrik işi (Bu işin İller 
Bankası tarafından yapılacağı tasrih 
edilmiştir.) 

40 000 
216 000 
216 602 
5 000 
4 000 
10 000 
3 000 
4 500 
5 300 
40 000 
300 000 
100 000 
100 000 
8 000 
12 000 
35 000 
35 000 

1 135 504 

99 960 

05 616 
80 000 
40 000 
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C. Senatosu B : 98 19 . 8 . 1963 O : 1 
Yatırını 

Sektör Yatırımı yapacak teşkilât Yapılacak iş ve yeri miktarı 

Özel İdarenin yapacağı yatınmlar 

özel İdare Özel İdare İki kaymakam evi 100 000 
» » 44 köy ve şehir ilkokulu (Bu işin Mil

lî Eğitim Bakanlığı tarafından yapı
lacağı tasrih edilmiştir.) 

1963 - 1904 yılı içerisinde Tunceli ili
ne yapılacak yatırımların umumi 
yekûnu 7 459 080 

Bakanlıkça toplanan malûmata uygundur. 

» • « 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

DOKSANSEKİZİNCÎ BİRLEŞİM 

19 . 8 . 1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A . BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçiş

leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın dönüşüne 
kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'ın vekillik etmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (C. Senatosu 3/226) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı : 
225) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1963] 

2. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C. Senatosu 
2/95) (S. Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/100, C. Senatosu 
1/220) (S. Sayısı : 230) [Dağıtma tarihi : 
12 . 8 . 1963] 

2. — Sanayi Bakanlığı Kuruluşu ve vazifele
ri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/432, C. Senatosu 
1/255) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1963] 

3. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Mecisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/340, C. Senatosu 1/256) (S. Sayısı : 
232) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1963] 

4. — Millî Mücadele kahramanlarından tel
grafçı Mnastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Mar-
tonatlı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonla
rı raporları (M. Meclisi 2/308, C. Senatosu 
2/94) (S. Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1963] 

(Devamı arka sayfada) 



5. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/467, C. Senatosu 1/280) (S. 
Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1963] 

6. — Abdulcebbar Yıldırım (Abdullah Yıl
dırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Meh
met Sıddık Çetin) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumruri-
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/231; C. Senatosu 2/71) (S. 
Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] 

7. — Hamza Gülmez hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/223; C. Senatosu 2/72) 
(S. Sayısı : 217) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963] 

8. — Osman Taşdemir hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/437; C. Senato
su 2/73) (S. Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1963] 

9. — Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/19; C. 
Senatosu 2/74) (S. Sayısı : 219) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 7 . 1963] 

10. — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/36; C. Senatosu 2/75) 
(S. Sayısı : 220) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] 

11. — Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Mecisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/354; C. Senato
su 2/86) (S. Sayısı : 221) [Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1963] 

12. — Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/35; C. Senatosu 2/92) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] 

13. — Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/483; C. Senato
su 2/90) (S. Sayısı : 223) [Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1963] 



Dönem : 1 
froplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efen
di eşi Hasibe Martonaltı'ya. vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /308; C. Senatosu 2 / 9 4 ) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı :.203) 

Millet Meclisi 
. Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1.7. 1963 
Sayı : 3192 - 15659 

niJMl-lURİYBT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 1 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 203) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 15.7. 1963 
Esas No: 2/94 
Karar No: 72 • . . 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli .103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen. 

Millî Mücadele kahramanlanndan Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzun 10. 7..19C3 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması istenen Hasibe Martonaltı halen (250,20) 
ikiyüzelli lira yirmi kuruş emekli maaşı aldığı ve ayrıca kendisine ait bir evi bulunduğu anlaşılmış 
olduğundan mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca benimsenmiyerek ekseriyetle reddine karar ve
rildi. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Bu Raporda Başkan ve 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep Manisa Ankara Balıkesir 
Z. İslâm R. Vlusoy Muhalifim Muhalifim 

R. Etker H. A. Türker 
tzmir Kayseri Sinop Sivas 

H. Onat II. Kalpakhoğlu S. Battır II. Söylemezoğlu 

228 



_ 2 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyest 'Senatosu 
Bütçe Komisyonu 18 . 7 . 1963 

Esas No. : 2/94 
Karar No. : 132 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . G . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Mil
lî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani 

hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi» Komisyonumuzun .18 . 7 . 1963 tarihli top
lantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve Hükümet temsilcisinin verdiği açıklayıcı ve tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Cenel 
Kurulunca kabul edilen metni aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Adana Balıkesir 

S. Kurutluoğlu L. Aykut M. Ünaldı K. öztaş 
Konya . Tabiî Üye 

M. Dinekli II. Tunçkanat 

MİLLLT MECLİSİNİN KABUL ETTİfiİ 
METİN 

Millî Mjkadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak 

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk eden emsaline üstün 
gayretinden dolayı vatani hizmet tertibinden 
hayatta kaldığı müddetçe ayda 500 lira maaş 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BÜTOU KOMİSYONUNUN KABUL ETTLH 
METİN 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nef madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 228 ) 



Dönem : 1 OOft 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: Z Û U 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/100; 

C. Senatosu 1/220) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 121) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.5. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 899 - 3761 

( H I M I U I L U Y K T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
si hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 1 . 1962, tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 121) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 4 . 6 . 1963 
Esas No: 1/220 " '' " u'" 
Karar No: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 4 . .19()o tarihli 79 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul. edilen, -14-Î4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tasan gerekçesinde tal'silen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Cencl Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere. Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar veril
miştir. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca 

K.'Orbay 

Kâtip 
Ankara 

M. Ulusoy 

S. ü. 
Başkan vekil i Sözcü 

Tabiî Üye Manisa, 
F. Özdilcl; E. Açar 

İmzada bulunamadı 

Bingöl Erzurum 
S. Topçuoğlu R. S anal an 

Zonguldak 
T. tııci 

Bu Kanunda Sözcü 
Denizli 

,1/. E. Durul 

Samsun 
C. Tokgöz 



Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

M ali ve İktisadi İşler Komisyonu, 
Esas No: 1/220 
Karar No: 64 

28 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 , 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, 

Komisyonumuzun 26 . (i . 1963 tarihli toplantısında, Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Bahis konusu kanun tasarısı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve Hükümet temsilcisinin verdiği 
bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa, edildiğinden Millet Meclisi GeneJ Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek .Başkanlığa su
nulur. 

Bu Raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

İstanbul 
S. T mırnav 

Kâtip 
Manisa 

R. TJlusoy 
Kayseri 

Söz hakkım mahfuz 
II. Kalpaklrorjhı. 

Giresun 
S. Orhon 
Zonguldak 

T. R, Baltan 

Balıkesir 
H. A, T ürker 

Sinop 
>S'. Bat ur 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : î/220 
Karar No. : 130 

Bütçe Komisyonu raporu 

18 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen «5434 sayılı Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine .da
ir kanun tasarısı Komisyonumuzun 1 8 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve Hükümet temsilcisinin verdiği bilgiler ve bir fıkra ilâve
si Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı geçici maddeye bir fıkra ilâ
vesiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine, öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başlan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Si Kurutluoğlv 

Sözcü 
Siirt 

L. Akyurt 

Konya 
M DinekU 

C. Senatosu 

Sakarya. 
İmzada bulunamadı 

K. Yurdakul 

Tabiî Üye 
ıc/. Tunçkanaf 

( S. Sayısı : 230) 

Adana 
M. Ünaldı 

Balıkesir 
K. öztas 





AIÎLLHT MLCLtSİNİN KABTL UTTİĞI MİLLÎ SANTNMA KOMİSYONUNUN KALM. 
M UT İN LTTİOİ MLTİN * 

r 

5 i 34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emel; I i Sandıen 5i3ı sayılı .Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıy> 
Kanununa bir ycçici mealde eklenmesine dair Kanununa bir ye cici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı kanan tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri- MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
madde eklenmiştir : . 

Geçici madde — 6306 sayılı Kanunla 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesine eklenen «d» • 
fıkrası hükmü, aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 
1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla, bunla
rın ve şehidolanlarm dul ve yetimleri hakkında 
da tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 230 ) 



â 
MALÎ VK İKTİSADİ İŞLKU KOMlKYONT-

XUX KABUL ETTİĞİ METİN 

5 i 34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir f/eeiei madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN ıKABUL ETTİĞİ 
METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDDE — 6306 sayılı Kanunla 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine eklenen 
«d» fıkrası hükmü aynı sebep ve tesirlerle 
1 Ocak 1950 tarihinden evvel malûl kalanlarla 
bunların ve şehidolanlann dul ve yetimleri 
hakkında da tatbik olunur. 

Ancak, 3485 veya 3486 sayılı Kanun hü
kümlerine göre (Subaylarda bir üst rütbe de
rece aylığı, kıdemli başçavuşlarda üsteğmen, 
er, çavuş, üstçavuş ve başçavuşlarda teğmen 
rütbe ve derece aylığı üzerinden) bağlanmış 
olan aylıkların, bu kanun gereğince verilecek 
harb malûllüğü zammı ile birlikte toplamı; 
5434 sayılı Kanun gereğince aynı rütbe ve de
rece ve durumdaki emsaline bağlanması lâzım-
gelen (Harb mâllûlüğü zammı dâhil) aylıktan 
fazla olamaz. Şu kadar ki, er malûllerinin 
müktesep hakları mahfuzdur. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

..>... \>G<i .«.. 

ü. Senatosu (S . Sayım : 280)] 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyon

ları raporları (M. Meclisi 1/432; C. Senatosu 1/255) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 247) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1,7. 1963 
Sayı : 5042 - 26210 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 
bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
1 Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 3.4. 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 6 . 1963 tarihli-ve 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 247) 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 
('lii'ıLİuırijjcI Senatosu 

Sanaui ve Tarım Konıisj/otııı 11.7. 1963 
Ksus No: 1/255 
Karar No: 20 

Yüksek Başkanlığa 

Sanayi Bakanlığı Kuruluş w vazifeleri hakkındaki Cif)?:! sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle bu 
Hakanlığa ait bâzı kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanım tasarısı, Bakanlık temsilcilerinin 
huzuru ile komisyonumu/da müzakere olundu. 

Hükümet 1 asarısın m gerekçesinde Bakanlık leddlâtında tetkik heyeti ve danışma kurulu bulun
madığı ve yine Sanayi Bakanlığının ve Kanın İktisadi Teşebbüslerinin ekonomi politikalarına isti
kamet veren meselelerin halli geniş *-a|>1a bir t t 'kik ve istişare heyetine ihtiyaç gösterdiği diğer 
taraftan Kalkınma Plânının hazırlanması ve yürütülmesinde Hükümette istişari hizmet gören Dev-

231 
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let Plânlama Teşkilâtına mütenazır olarak .Bakanlıklarda, plânlama ünitelerinin teşkilinin zaruri 
bulunduğu, ayrıca Avrupa. Ekonomi Komisyonu ve milletlerarası teşekküllerle lıemaheıık olarak 
çalışmak ve hu konuda Sanayi Bakanlığına düşecek görevleri eksiksiz olarak yapmak mecburiye t i 
ve zarure t i ileri sürülerek istişari organı yerine geçmek üzere :> müşavirlik kadrosu lüzum olduğu 
bildir i lmektedir . 

( ierekeedeki işlerin şümulü ve ehemmiyeti ile teklif edilen :! ncü dereceden. .1 .">()() liralık .*> aded 
müşavir l ik kadrosu teklifi işin ciddiyeti ile m İH .••nasip görülmemiştir . Zira gerekçede misal olacak 
gösterilen diğer Bakanl ık lardaki müşavirl ikler tat İtikatta faal ve faydalı du rumda olmadıkları mü
şahede edildikleri gibi bu mevkie getirilecek elemanların işin ehemmiyeti ile mütenasip tecrübe ve 
ilıtısasa sahibolmaları lâzııııgelir. Bu kadro ile kifayetli ve tecrübeli mütehassıs teminine imkân 
yoktur . 

Hükümet, temsilcileri de İktisadi Devlet Teşebbüsleri kadrolar ından tetkik ve istişari heyetlerini 
temin et t ikler ini bildirmiştir . İşini ehemmiyetiyle mütenasip kadro ve teşkilât kadrolar ının teklif 
edilmesi daha uygun olacağından halen teklif edilen müşavirliklerin ihtiyaca cevap vermiyeceği, 
kanaa t ine varılmıştır . Bu sebeple maddeler aynen kabul edilmiş, sadece Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metne ilişik 2 nci maddede :-'.ikrolunan Ü()f)(J sayılı Kanuna bağlı ( t ) sayılı cetve
lin. Sanayi Bakanlığı kısmına (i!)7:> ve 7:547 saydı kanunla r la eklenen kadro lardan Millet Meclisin
ce çıkarılan kadrolar ekli cetvelde arz olunduğu şekilde değiştiri lmiştir . Buna mukabil (2) saydı 
cetvelde derece aded ve unvanları yazılı müsteşar muavini kadrosu kabul edilmiş, .'> aded Bakanlık 
müşavirl ikleri kadrosu ise kaldır ı lmışt ır . 

.Havalesi gereğince (t. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur . 

( \ Senatosu Sanayi ve Tarım 
Komisyonu Başkanı Bu Raporda Sözcü Sözcü Kâtı]» 

Muğla Bursa Artvin Çorum 
M. Akarca />. düzey M ü ş a v i r l e r i n ka ld ı r ı lma - A. Çetin 

sına. muha l i f im 
F. . 11paslan 

Tabiî (iye Tabiî ü y e Adana Adana 
Söz hakkım mahfuz Müşavirlerin kaldırıl- M. X. Âdemogla Muhalifim 

V. l'Jrsü masına muhalifim (i. Avsar 
S. Özgür 

Erzincan Hatay İstanbul Cumhurbaşkanınca S. ('. 
F. Bay.soy Müşavirliklerin kaldırıl- s. Akyürrk N. .S en gel 

masına muhalifim. 
V. Aksın/ 

C. Staaatomı ( S. Sayım : 231) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Camlı a riya l S a n<Uos ıı 
HM re Komisyonu Itf . 7 . 1 !)(>.'> 

Ksas No. : I /;3:~>~> 
Korur S o. : l:JS 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . ti . HHİ3 tarihli 103 ııcü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
«Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Ba
kanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 1 8 . 7 . 1963 
tarihli Toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen arz edilen hususlar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bil
giler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı Millet Meclisi Ceııel Kurulunda, kabul 
edilen şekli ile aynen bir muhalife karşı kaimi edilmiştir. 

f!enel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözeli 
Cumhurbaşkanınca S. I". Siirt Balıkesir Konya. 

S. Kuruflıtocjlu I,. Aııinıl Muhalifim M. Dind/Ji 
Muhalefet şerhi eklendi 

K. öztas 

1 Sakarya. Tabiî Üye 
K. Yurdakul IF. T una hamı l 

Muhalefet Şerhim 

8656 saydı Kanunim 13 ncü maddesi gereğince ihtisas mevkii kadrolarının hangi ahvalde kulla
nılacağı açıkça, göstermiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı ile, teklif olunan ve ilişik cetvelde yazılı Bakanlık Müşaviri unvanlı üç yeni 
memuriyetin hizasına «İhtisas Mevkii» tâbirinin yazılması teadülü bozacağı ve bundan böyle diğer 
Bakanlıkların müşavir kadrolarına emsal teşkil edeceğinden bu kadroya daha alt kademelerden me
muriyete tâyini caiz olacağından unvan gayesine ulaşamıyacaktır. 

Kaldı ki, Sanayi Bakanlığına bağlı birçok İktisadi Devlet Teşekkülleri ıncveudolup, bu teşekkül
lerin ayrıca ihtisas mevkileri vardır. Bu mevkileri işgal eden mütehassıs elemanların bilgi ve ihtisas
larından Bakanlığın daima istifade etmesi mümkündür. Bu itibarla ihdas olunan «ihtisas mevkii» 
ibaresinin yazılma.sma muhalifim. 

K. Öztaş 
Balıkesir 

C< Senatosu ( S. Sayısı : 231) 



MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sa
yılı Kanunun, bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6973 sayılı 
Kanunun 2 nci ve 3 ncü mad
delerinin (A) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — A) Müsteşar
lık; 

Madde 3. — A) Müsteşar
lık : Müsteşar, Bakanın müşa
vir ve yardımcısı olup Bakan 
adına ve Bakanın direktifleri
ne göre Bakanlığa ait işleri 
mevzuat dâhilinde tanzim ve 
idare eder ve gereken emirleri 
verir. 

Müsteşar yardımcıları, Ba
kanlık işlerinin yürütülmesin
de Müsteşara yardım eder. * 

MADDE 2. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Sanayi Bakanlığı kısmına 
6973 ve 7347 sayılı kanunlarla 
eklenen kadrolardan ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar çıkarılmış ve aynı cetve
le, ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

„ 4 _ . 
SANAYİ VE TAKİM KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Sanayi Hakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair 

kav. an tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi Genel Kuru 
lunca kabul edilen 1 ve 2 saydı 
cetveller aynen kabul edilmiş
tir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 231) 







Dönem : 1 Donem : 1 A A A 
TfopLmtı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: İSİ 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 204) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1.7. 1963 
Sayı : 3724 - 18471 

(HTMHlTTIÎYtiT SKNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa-
rı&ı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 204) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu » - •;";•*;""' 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve, İktisadi İşler Komisyonu 15 . 7 . 1963 

Esas No. 1/256 . 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

Millet. Meclisimin 27 .6 .1963 tarihli 1(X5 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edi
len, Mehmedoğlu Süleyman Kulakısız'a vatami hr:met. tertibinden aylık bağlamımaısma dair kanun 
tasarısı, kouıısy onum uzun 10.7 .1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsil çisinin de işti
rakleriyle teitkilk ve müzakere edildi. 

\ Tasarı : (lerekçesimcle belirtilen hususlar ve buna mütedair Balkam'luk temsileJismim verdiği 
tiımamlayıeı bilgiler komisyonumuzca da uygun 'mütalâa edildi. 
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Ancak : T asarının. 1 nei maddesindeki beşyüz lira, (300) lira olarak komisyonumuzca ladilen, 

diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen sekili ile aynen ve ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğinoe C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Bu raporda Başkan ve Sözcü Kâtip A inkara Balıkesir İzmir 

Gaziantep Manisa Müstenkif // . A, T ürk er II. Onat 
Z. İslâm R. Ulusoy li. Etker 

Kayseri Sinop Sivas 
//. Kalpakhoğlu .S'. Bahir II. Söyleme/zoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

18 . 7 , İM» 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 neü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Meh-
metoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanım tasarısı» Ko
misyonumuzun 18 . 7 . 1963 tarihli Toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

• Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar've buna mütedair bakanlık temsilcisinin verdiği tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden Millet Meclisi (Jenel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. ü. Siirt Adana Balıkesir 

8. Kurutluoğln L.Aykut M. finaldi K. Öz taş 

Konya Tabiî Üye 
M. Dinekli II. Tunekanat 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 232) 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/256 
Karar No. : 131 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmedoğlu Süleyman Kulak
sız'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kamın 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Bi
rinci Dünya ve İstiklâl Savaş
larına iştirak ederek emsalle
rine göre üstün hizmetleri ifa 
eden ve halen yardıma muhtaç 
durumda bulunan Mehmedoğlu 
Süleyman Kulaksız'a, hayatta 
bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yınlandığı tarihi takibeden ay
başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

- 8 — 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 

KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Mehmedoğlu Süleyman Kulak-
sız'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Bi
rinci Dünya ve İstiklâl Savaş
larına iştirak ederek' emsalle
rine göre üstün hizmetleri ifa 
eden ve halen yardıma muhtaç 
durumda bulunan Mehmedoğlu 
Süleyman Kulaksız'a, hayatta 
bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden (300) lira 
aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmedoğlu Süleyman Kulak
sız'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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