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Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Erzurumlu Mehmet Ka
lıpçıoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları ( 2 / 6 2 5 )

18 . 12 . 1963
Millet Meclisi Başkanlığına
Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Kemcl Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi, gerekçesi ve lüzumlu müsbitesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Erzurum Milletvekili
Gıyasettin Karaca

UMUMİ GEREKÇE
Erzurum'un Aşağı Yoncalık mahallesi Keteci Çeşme sokak No : 16 da mukim Mehmetoğlu
1312 doğumlu Kemal Kalıpçıoğlu Seferberlikte Harbi umuminin sonuna kadar geçen müddet
zarfında yurdumuzda devam eden bütün savaşlara Türk Milletinin bir ferdi ve Kahraman Ordu
muzun fedakâr bir mensubu olarak mertçe, vatanperverce, vatanını ve milletini seven insanların
büyük gururu ve inancı içinde harb meydanlarında Türk'e ve Türklüğe yaraşır bir şekilde erkekçe
ve mertçe döğüşerek büyük zaferlerin kazanılmasında büyük fedakârlıklar göstererek canını ölü
me atmak suretiyle emsalinden üstün başarılar göstermiştir.
Bu cümleden olarak muhtelif cephelerde muhtelif rütbelerle katıldığı harp görevi hizmetlerin
de bilhassa Çanakkale muharebeleri sırasında emsallerine nazaran çok üstün fedakârlıklarda bu
lunmak suretiyle Gümüş Liyâkat ve Harb madalyalariyle taltif edildiği, suretleri ilişik 9. 3. 1335,
22 Nisan 1336 ve 30 Haziran 1340 günlü tarihi ve mevsuk vesikaların tetkikinden de anlaşılmak
tadır.
Mumaileyhin halihazırdaki durumu itibariyle malî müzayaka içinde olup bakım ve himayeye
muhtacolduğu da lefte sunulan 13 . 8 . 1963 tarihli mahalle muhtarlığından alınmış fakrühal ilmü
haberi eriyle de anlaşılmaktadır.
Bu itibarla yukarıda durumu bertafsil izah edilen ve gerçek hizmetlerinin mâna ve mahiyet
leri ilişikte sunulan tarihî vesikalarla da sabit görülen Kemal Kalıpçıoğlu'na, asil ve âdil Türk
Milletini ve mukaddes vatanı için bilfiil harblere iştirak ederek emsaline nazaran üstün hizmetleri
geçen ve halen yaşlanmış olup maddi yönden de yardıma muhtaç bulunan mumaileyhe vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır.
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Maliye Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. : 2/625
Karar No. :87

27 . 3 . 1964

Yüksek Başkanlığa
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, E zurum'lu Mehmet Kalıpçıoğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma una dair kanun teklifi görüşüldü :
Kıdemli Başçavuş Meihmedoğlu Kemal'in Ça akkale'nin tekmil berrî ve bahrî muhaberatın
da fedakârane bir surette hizmetlerinin sebkat et iği, Mücadelei Milliyede Şark'ta Ermeni ve
Garp'ta Yunanlıların
taarruzlarında kuvvetlerimize yetiştirilecek olan piyade ve topçu cep
hanelerinin şevklerinde ve bu cephanelerin emre lilen saatte mahallerine bizazt tesıliminde unu
tulmaz kıymettar hizmetlerinin görüldüğü Şark C ^phesi
Mühimmat Deposu
Kumandanlığının
22 Nisan 1336 tarihli belgesinden.
Küçük zabit Kemal Efendinin 330 senesi Seferberliğinden Harbi Umumi nihayetine kadar
onber. santimetrelik Obüs bataryasında bulunduğu, gerek berrî, gerekse bahrî tekmil Çanakkale
muharebatına da bu batarya ile iştirak ederek vazifei mevduatının emsaline pek farklı bir
surette ifa ettiği dosya arasında tasdikli örneği mevcut Bahri Sefit Boğazı Mevkii Müs
tahkemi 3. Alay Kumandanhğmca onaylı 9 . 3 . 1 3 3 5 tarihli taltifnamesinden anlaşılmıştır.
Teklife bağlanan vesikaların asıllarına uygun'uğu sabit olduğu takdirde teklifin olumlu kar
şılanacağı Millî Savunma Bakanlığının 10 . 3 . 1064 tarih ve 1085/64 sayılı yazılariyle bildi
rilmektedir.
I'braz olunan vesikaların aslına uygunluğu re mî dairenin resmî mühriyle mühürlenerek imza
edildiğine göre ihticaca salih görülmüş ve Komis 'onca benimsenmiştir.
Kemal Kalıpçıoğlu'nun yardıma muhtacoldu : Erzurum Valiliğinin 7 . 2 . 1964 tarih ve 19/45
sayılı yazılarına atfen, İçişleri Bakanlığının 25 . 2 . 1964 tarih ve 22321 - 25/1108 sayılı yazıla
rından öğrenilmiştir.
Gerek gerekçede ve gerekse yukarda sayılan m ıcip sebepler muvacehesinde teklifin aynen ka
bulüne, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere B ışkanlık makamına takdimine karar verildi.
Maliye Komisyonu Başkanı ve
bu rapor Sözcüsü
Muş
Adana
Aydın
Bolu
S. Mutlu
Y. Aktimur
N. Müren
K. înal
Gümüşane
N. Küçüker

Kütahya
A. Erbek

M. Meclisi
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Kütahya
K. Çeltekli
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Bütçe Plan Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. 2/625
Karar No. 65

9.6.

1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzu
rumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Kemal Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına.
dair kanun teklifi» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü :
Kıdemli Başçavuş Mehmedoğlu Kemal'in Çan kkale'nin tekmil bcrrî ve bahrî mııharebatmda
fedakârane bir surette hizmetlerinin sebkat ettiği Müeadelei Milliyede Şarkta Ermeni ve Garpta
Yunanlıların taarruzlarında kuvvetlerimize yetiştirilecek olan piyade ve topçu cephanelerinin şevk
lerinde ve bu cephanelerin emredilen saatte mahallerine bizzat tesliminde unutulmaz kıymettar hiz
metlerinin görüldüğü Şark Cephesi mühimmat deposu Kumandanlığının 22 Nisan 1336 tarihli bel
gesinden Küçük Zabit Kemal Efendinin 330 senesi seferberliğinden harbi umumi nihayetine ka
dar onbeş santimetrelik Obüs Bataryasında bulun vm, gerek berrî, gerekse bahrî tekmil Çanakka
le muharebatına da bu batarya ile iştirak ederek vazifei mevduasının emsaline pek farklı bir su
rette ifa ettiği dosya arasında tasdikli örneği mev ut Bahri Sefit Boğazı Mevkii Müstahkemi 3. Alay
Kumandanlığınca onaylı 9 . 3 . 1335 tarihli taltif namesinden anlaşılmıştır.
Teklife Ibağlanan vesikaların asıllarına uıygunluğu sabit olduğu takdirde teklifin olumlu karşı
lanacağı Millî Savunana Bakanlığının 10 . 3 . 1964 tarih ve 1085/64 sayılı yazılarisyle 'bildirilmekte
dir.
"SŞİ
İbraz olunan vesikaların aslına uygunluğu resmî dainenin resımî müihriyle mühürlenerek imza
edilldiğine göre ihticaca salih görülmüştür.
Kemal Kalıpçıo^lu'nun yardıma muhtaeolduŞu Erzurum Valiliğinin 7 . 2 . 1964 tarih ve 19/45
»ayılı yazılarına atfen, İçişleri Bakanlığının 25 . 2 . 1964 tarih ve 22321 - 25/1108 sayılı yazıların
dan öğrenilmiştir.
Bu sebeple teklif Komisyıonuımuzcada uygun görülerek kalbul -edilmiştir. Ancak; isimlere ait
ibarede eksiklik vardır. Başlık, tekerrür eden «oğlu» kelimeleri kulağa hoş gelecek şekilde ve doğru
olarak tanzim edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş, kanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Aydın
Sakarya
Nevşehir
Ankara
î. Sezgin
N. Bayar
A. B. Numanoğlu
S. Seçkin
İmzada bulunamadı
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bursa
M. Ete
O. Apaydın
A. A. Bölak
A. Türkel
İmzada bulunamadı
Çanakkale
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
§. İnan
H. Güldoğan
H. Atabeyli
A. Şenyurt
İzmir
Kayseri
Konya
Maraş
İV. Kürşad
T. Feyzioğlu
H. C. Yılmaz
E. Kaplan
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Mardin
Rize
Sakarya
Trabzon
E. K. Aybar
E. Y. Akçal
M. Gürer
A. §. Ağanoğlu
İmzada bulunamadı
Trabzon
E. Dikmen
M. Meclisi
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Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Karaca'nm
teklifi

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi

Erzurum}lu Mehmet KaUpçıoğlu Kemal Kalıp
çıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi

Erzurumlu Mehmetöğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na
Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması
na dair kanun teklifi

MADDE 1. — istiklâl savaşlarına katılarak
emsallerinden üstün yararlık ve basarılar gös
termek suretiyle gümüş liyâkat ve harb raadalyalarayla taltif edilen Erzurum Vilâyetinin Yon
calık mahallesi Keteci Çeşme sokak No : 16 da
mukim Mehmetöğlu Kemal Kalıpçıoğlu'na ha
yatta bulunduğu sürece vatani hizmet tertibin
de» (500; beş yüz lira aylık bağlanmıştır.

MADDE 1. — teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2
aybaşında yar

Bu Kanun yayımını takibeden
e girer.

MADDE 2. _ Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3.
yürütür.

Bu Kanunu Maliye Bakanı

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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M. Meclisi
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