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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai O'Kan 
ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesii Ce
mal Yıldırım'm, Anayasanın halkoyuna su
nulması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bir fıkra ^eklenmesine dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Açık oturuma son veniiMi 

Başkan 
Sıtkı TJluy 

Divan Kâtibi 
Selahattm Özgür 

Divan Kâtibi 
Refet Aksoyoğlu 

»••« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,30 

BAŞKAN — Muzaffer Yurdakuler 

KÂTİPLER - Mehmet Şükran Özkaya, Refet Aksoyoğûu 

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum. Gündeme göne görüşmeye.başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1961 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarıâı ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Kurma Komisyon ra
poru (1/166) (S. Sayısı : 63) (i) 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisinde kabul 
edilen 63 sayılı tasarıyı görüşüyoruz efendim, 

Söz Karaveliioğlıı 'nun. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU - Efendim, bu 

tasarı ile söz konusu olan 700 bin lira, Zi
raat sayımının bu yıl yapılmıyacağı anlaşıl
dığından, İstatistik Genel Müdürlüğü bütçe
sinin ilgili kısmına konulmuş bulunan bu öde
nek, Adalet Bakanlığı bütçesinin Yüksek So-

(1) 63 S. S ay ıh basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 85 nci. birleşim tutanağının sonundadır. 

nuşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı 
her türlü masrafları bölümüne aktarılmıştır. 

Bu tasarı üç maddedir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tümü üzerinde 
konuşmak »istiyen var mı? Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin İstatistik 
Genel Müdürlüğü kısmının 418 nci (Sayım gi
derleri) bölümünün 94 ncü (Zziiraat sayımı her 
çeşit giderleri) maddesinden 700 000 lira dü
şülerek aynı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmı
nın 421 nci < Yüksek Soruşturma Kurulu ve 
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HAYDAR TUNÇKANAT — Efendim, bu

nun geri alınmasını teklif ediyorum. îade edil
melidir bu. 

Bugün 400 lira nedir ki ? Hiç. 
VEHBÎ ERSÜ — Efendim, ben de aynı fi

kirdeyim. Bunu gündemden çıkaralım; iyice 
ineeliyelim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Efendim, arz 
edeyim, 397 sayılı Kanun 1340 tarihinde, yani 
1924 yılında çıkmıştır. Bu miktar kanunun1 

çıktığı sıradaki paranın değerine göre tesbit 
edilmiştir. Para mükâfatının artması için, önce 
bu 397 sayılı Kanunun değiştirilmesi icabet-
mektedir. Komisyonda görüşülürken de bu hu
sus üzerinde durulmuş, yükseltme imkânı bu
lunamamış, aynen 400 lira olarak kabul edil
miştir. Müsaadenizle, Karma Komisyonun rapo
rundan bir parçayı okuyorum : 

«Kanuni bir istihkakın tediyesi maksadını 
istihdaf eden tasarı Hükümetin teklifi veçhile 
komisyonumuzca da aynen kabul edilmekle be
raber, İstiklâl Harbi malûllerine para mükâfatı 
verilmesine mütedair olan 397 sayılı Kanunun 
1340 senesinde sâdır olduğu ve o günün para 
kıymet ölçüsü ile bugünkü para kıymet ölçüsü 
arasındaki fark göz önünde bulundurularak ve-
rileceH ikramiye miktarının artırılması ancak 
mezkûr kanunun tadili suretiyle mümkün ola
cağına nazaran bu cihet Hükümetin dikkat na
zarına arz edilmek üzere raporumuza temenni 
olarak dercedilmesi uygun görülmüştür.» 

Biraz Önce de arz ettiğim gibi, para mükâ
fatının artırılması, ancak 397 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine bağlıdır. 

B : 94 18. 
Yüksek Adalet Divanı her türlü masrafları) 
bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
iistiyeîı var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci tasarıya geçiyoruz. 

2. — İstiklal Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/135) (S. Sayası : 
55) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı Temsilciler Mecli
sinde aynen kabul edilmiştir. Şimdi arkada
şımız Karavelioğlu tasarıyı izah edecektir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Efendim, ge
rekçede de izah edildiği veçhile, 397 sayılı 
Kanunun birinci maddesine tevfikan İstiklâl 
Savaşı malûllerinden 3 ere, ceman 400 lira ik
ramiye verilecektir. Tasarı Hükümet tarafın
dan sevk edilmiştir. 397 sayılı Kanuna göre, 
bu para mükâfatının verilebilmesi için 1961 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
(Devlet borçları) kısmının (Emekli, dul ve 
yetim aylık ve tahsisatları kısmından âdeme 
yapılmasına izin verilmektedir. Tasarının is
tihdaf ettiği gaye budur. 

FİKRET KUYTAK — Efendim, tutarı 400 
lira değil mi? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Evet efendim, 
bir defa için 400 lira. 

KADRİ KAPLAN — Efendim, bu tutar ni
çin bu kadar az ? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU — Efendim, bu 
şekilde gelmiş, çıkmıştır. Hiç kimse üzerinde 
durmamış, değiştirmemiştir bugüne kadar. 

(1)55 8. Sayılı basmayam Temsilciler Mec
lisimin 85 nci birleşim tutanağının sonundadır. 

AHMET YILDIZ — Görülüyor ki, artırıl
masına, bu kanun tasarısı münasebetiyle imkân 
yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Şu halde ben 
de teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmesi
ni Oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

îstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında Kanun 

Madde 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı (3) ere 397 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ceman (400) liralık 
para mükâfatı 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
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(A/l) İşaretti cetveliü (Devlet borçları) kısmı- I 
rtm 801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve tah- I 
sisatları) faslındaki tahsisattan ödenir. | 

BAŞKAN — Maddeyi öya sunuyorum. Ka- | 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efe"ndim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Öu kanun hükümlerini Maliye 
Bakan; yürütür. 

BÂŞfcÂN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanun tasarısının tümünü oya sunuyorum. 

.1961 0 : 1 
IÇabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
ef enrim. 

VEHBİ ERSÜ — Efendim, müsaadenizle, 
ben de kanun değişmiyecek diye oyumu müspet 
kullandım. Fakat, Meclis bütçesinde bu kabil 
işler için ödenek vardır; bu paradan, yönetim 
kurulu vasıtasiyle bir miktar daha para ayır
talım. Yani gülünç olmasın. 

BAŞKAN — Şu halde arkadaşlar, Vehbi 
Ersü'nün teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kara
rınızın tahakkuk safhası için idareci arkadaşla
rımızı vazifelendirelim. Bugünkü paranın kıy
met ölçülerine uygun bir yardım yapılsın. 

Zabıtçı arkadaşların işi bitmiştir. Teşekkür 
ederiz, gidebilirsiniz. 

Kapanış saati : 16,00 
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