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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş

leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-

Sayfa 
lu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, muvafık görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/525) 450 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Doğu Ve Güney - Doğu böl
gesine gidecek Meclis Araştırma Komis
yonu üyelerinin mahallî milletvekillerin
den değil, hususiyle Batı illeri milletvekil
lerinden seçilmesi konusunda gündem dışı 
demeci 447:448 

— Bursa Milletvekili İbrahim öktem'-
in, geçen birleşimde Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok'un, gündem dışı ol/ırak C. 
H. P. Grupuna müteveccih konuşmasına 
ve Başkanlık Divanının görevlerine dair 
gündem dışı demeci 98:100 

— Bursa Millet vekili İsmail Yılmaz'in 
ormanların tahribinin önlenmesi için 
orman suçlarının affının ele alınması husu
sunda demeci 302:303 

— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'
un Başkanlığın geçen Birleşimdeki tutu
munun İçtüzüğe uygun ve tarafsız bulun

duğunu açıklıyan gündem dışı bir konuş
ması 3:5 

— Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
in, su taşkınları yüzünden Meriç nehri
nin yarıntı yapan kısımlarının bir an ev
vel onarılması hakkında demeci 301:302 

— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Erzincan'ın da Meclis Araş
tırma Komisyonuna ithali hakkında deme
ci 358 

— Maraş Milletvekili Kemalî Baya-
zıt'm, geçen Birleşimde Antalya Milletve
kili İhsan Ataöv'ün şahsını ve bir millî 
müesseseyi hedef tutan usulsüz kredi mev
zuundaki konuşmasına cevabı 445:447 

— Yozgat Milletvekili Turgut Nizam-
oğlu'nun, Yozgat ili ve kazalarında vu-
kubulan kuraklık dolaytsiyle Hükümetin 
küçük çiftçilere yemeklik buğday yardımı 
yapılması, ile ilgili konuşması ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin mütalâası 357:358 

KANUNLAR 

No. 
210 Değenlıi Kâğıtlar Kanunu 

Cilt Sayfa 
10 447 
11 3S8 
12 125: 

128,210:213 
14 5:6 

No. Cilt Sayfa 
211 — 1962 y ık Bütçe Kanununa bağ

lı 'cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 12 589 

14 6:9, 
87-90 



— 4 
Sayfa No. Cilt 

212 — ^Sürekli görevle (yabancı menıle-
k etlerde bulunan mjeımurlaırın ay
lıkları hakkındaki 4991 sayılı Ka
nunda değişiklik yapı-lmıasına daür 
Kanun 6 4 

10 614 
13 261-

262,397:400 
213 — Zirai Mücadeiıe ve Zirai Kaıran-

'tina Kanununun '62 nci maddesinin 
son fıkrasının yürürlükten ikaldırd-
,ması hakkında Kanun 6 

10 

o 
123 
591 

2.14 — ıSeylâptan dolayı İrası Iba'sar 
eden ga'ynimeımlûk enharı sagire-
ııjiu sureti tlathiri ıhaikkındaikii 
2 . 2 . 1330 tarifeli ve 148 isaıyilı Ka
nunun yürürlükten kıaldıırıl masına 

215 

dair Kanun 5 
8 

10 

— Izalei Şekavet Kanununun yü-
'riirlükten kladırı İmasına ıdair Ka
nun 5 

7 
10 

395 
83 

590: 
591 

42 
6 

590 

KARA 

219 

RLAR 

No. Cilt Sayfa 
216 — Lknde't 'Havra. Meydanları İşlet-

ınesıi (lenel Müdüriıüğü 1963 yıllı 
Bütçe Kanunu 9 563 

12 :»3 
14 44: 

48,91 .94 

217 —• Petrol. Dairesi 'Başkain lığı 1963 
yılı Bütçe Kanunu 9 563 

12 53 
14 143: 

146,210:213 

218 — iBâzı ısue ve cezaiların 'affı hak
kımda Kanun 13 2, 

556:598,598 :'613,613 :645,ı646,646 :'687,692: 
695,696:699 

14 97 
21.7:222,289:290 

—• Devlet nıomuır'lıain ayilıklarmm 
tevfhit ve teadül üne daıiır olan 3656 
«ayılı Kamuna bağlı (1) sayılı cet
vel ille 'tadil; ve. löklerinin Tıarım 
Bakanlığı kısmında değişiiklik <ya-
pılması 'hakkında Kanun 10 389 

12 324 
13 459 • 

460 

160 — Millet M'edfeiınin 18 Mart 1963 
tıariıhine kadar ta'tilirne dair 14 290: 

291 
161 —• Memleketlimizin Doğu >ve Gü

ney - Doğu illerinde, feöy, kasaba 

içme ısuları ilıe küçük .sulama işle-
ırinıiın tetkiki için, bir MecJüs Araş
tırıma Kamıiısyonu teşkilinle dair 14 3^4: 

305 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet 
Turgult'un, Güney - Doğu Anadolu illerin
de köy içme ısuları meselesini tetkik etmek 
üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
teşkiline dair önergesi (10/10) 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs, ile Urfa Milletvekili Atalay Akan'-
ın, Güney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

eden Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Kars, 
Ağrı, Malatya, Mardin, Diyarbakır ve 
Siirt'te köy ve kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin daha müstacel ve 
rasyonel bir şekilde yürütülüp gerçekleşti
rilmesi nna'ksadiyle Ibir Meclis Araştırnıa 
Komisyonu teşkiline dair önergesi (10/11) 304: 

305,363:370,448:449,458,461 

304 



— 5 — 
Sayfa 

— Memleketimizin Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerinde köy ve kasaba içme 
suları ile küçük sulama işlerinin tetkiki 

Ankara (Muhlis Ete) 
Haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, mil

letlerarası ticaret, toptan ticaret ve isti
malinin tahdit ve tanzimine dair protoko
lün onaylanması hakkındaki kanun tasa
rısının geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (1/403, 4/180) 805: 

806,359 :360 
Çorum {Faruk Küreli) 
— Camilerin aydınlatma ve ısıtma gi

derlerine harcanmak üzere 1962 yıla büt
çesine yeteri Ikadar ödenek konulup ko
nulmadığına ıdair Devlet Ba'kanından olan 
sözlü soru önergesi ile, Demirköy Petrol 
Ofisi Acentası İrfan Dündar'ın, lacentalık 
mukavelesinin ne sebeple feshedildiğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (6/481, 6/557) 384 

Dışişleri Bakam (Feridun Cemal Erkin) 
Haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, mil

letlerarası ticaret, toptan ticaret ve isti
malinin tahdit ve tanzimine dair protoko-

Adalet Komisyonu raporları 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında

ki kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında (M. 
Meclisi 1/407, C. Senatosu 1/194, 2/3, 
2/4, 2/23, 2/37, 2/275, 2/299, 2/404) 97,216, 

217:222,289:301 
— Devlet mamurları aylıklarının, tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanım tasarısına dair (1/282) 456 

—• Oaziantep'in Yavuzlar mahallesi 
hane 107, cilt -20 ve sayfa 28 sayısında 
nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğ-

Sayfa 
için kurulmasa kabul edilen Meclis Araş
tırma kamisyonuna üye seçimi (10/10, 
10/11) 363 :370,448:449,458,4561 

Jün onaylanması 'hakkındaki kanun tasa
rısının geçici bir Ikomisyonda görüşülmesi
ne dair önergeleri (1/403, 4/181) 305: 

306,359 :360 
Erzincan (Zeynel Giindoğdu) 
— Erzincan'da yeniden yaptırılacak 

meskenler hakkında 5243 sayılı Kanunun 
birinci maddesine geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriveril-
mesine daiı- önergesi (2/135, 4/184) 362 

Kırşehir (Ahmet Bilgin) 
—• Kat mülkiyeti kanunu teklifimin gün

deme -alınmasına dair önergesirti (2/288, 
4/185) 449:450 

Kırşehir (Memduh Erdemir) 
— Türkiye Elelkitri'k Kurumu kanunu 

teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri, 
Sanayi, Bayındırlık, İmar ve İskân, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/425, 
4/183) 360:362 

ma 1 . ! . 1939 doğumlu Osman Taşde-
mir'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/437) 459 

'— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/108) 458 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 saydı Kanunun 6829 sayılı Kanımla 
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/2&5) 458: 

459 
— Niğde Aksaray'ın Büyü'kböçük ma

hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 
nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 

ÖNERGELER 

RAPORLAR 



Sayfa 
12 . 8 . 1932 Eleşkirt doğumlu Abdülceb-
bar Yıldırım diğer adı Abdullah Yıldırım 
ile yine Niğde Aksaray'ın Darıhüyiik kö
yü hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 sayısında 
kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1 . 6 . 1936 do
ğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi 
Aliçeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 
8 ve sayfa 79 sayısında kayıtlı Kurban 
ve Hatice oğlu, 1340 doğumlu Mehmet Çe
tin (Mehmet Sıddık Çetin) in ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında (3/231) 469 

— Rize'nin Çiftelkavak köyü hane 
165/7, cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Adem
oğlu İnayetten doğma 3 . 6 . 1931 doğum
lu Bahattin Yazıcı'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/19) 459 

— Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü 
hane 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin 
ve Ayşeoğhı 3 . 9 . 1934 doğumlu Mustafa 
Cemal Kanca'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/17) 459 

— Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına, 
dair kanun tasarısı hakkında (1/208) 458 

— Turgutlu ilçesinin Çepni Derekö-
yü 41 sayılı haneside kayıtlı Mustafaoğ-
lu. Zehradan doğma 9 . 6 . 1933 doğumlu 
Hamza Gülmez'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/223) 459 

— Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 
hanesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden 
doğma 1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 
olarak tashihli) Bekir Yılmaz'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/36) ' 459 

— Vakfıkebir ilçesinin Beşekdüzü na
hiyesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı 

i'ken evlenmek suretiyle aynı köy 13 hane
sine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 
8 . 7 . 1928 doğumlu Ummühan Bebek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/261) 459 

Anayasa Komisyonu raporu 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 
Eızincan Milletvekili Sadık Perinçek'in 

6 -
[ Sayfa 
I yasama meclislerinin aralarındaki müna-
I sebetlerin düzenlenmesi ha'kkmda kanun 

teklifine dair (2/271) • 460:461 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

— İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'm, 232 sayılı Kanunla değişti
rilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/350) 459 

Bütçe Komisyonu raporları 

—• Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himıoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki 5965 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi ne dair kanun 
teklifi hakkında (2/22) 457 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/200) 457 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Ali Fehamoğlıı Vecihi 
Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/254) 457 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve 
teşvik primlerinin vergi; resim ve harç
lardan muaf tutulması hakkında kanun 
teklifine dair (2/175) 457 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/258) ' 457:458 

— Haliloğlu Sadık Hançebay'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/226) 458 

— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/222) 450:451 

— Hazinenin ve İktisadi Devlet Te-
I şekküllerinin bir kısım borçlarının tahki-



— 7 — 
Sayfa 

mi hakkındaki 145 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına dair (1/168) 457 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müesse
sesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşması-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısına dair (1/234) 456 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, kanun teklifine dair (1/126, 
2/196) 457 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi hakkında (2/193) 457 

— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/260) 457 

— Şehit Dağistanlı Mehmet Fazil Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/229) 457 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müesse
sesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşması-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısına dair (1/234) 456 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal
dırılmasına dair ek Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/350) 2 

— Kuzey-Atlântİk Andlaşması teşkilâtı. 
müşterek enfrastrüktür programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis iş
lerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/291) 456 

Sayfa 
— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fık
rasının 3 ncü bendinde yapılacak değişik
liğin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/261) 2 

Geçici Komisyon raporları 

— Âmme hükmi şahısları veya müesse
seleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/286) 96 

— Dışişleri Bakanlığı .kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısına dair (1/256) 310:328 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya 
Milletvekili Nuri Bayar'm, Milletlerarası 
andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve ya
yınlanması ile bâzı andlaşmalarm yapılma
sı için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/419) 96 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/270) 307 

— Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra 
ve 630 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve arkadaşlarının T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası ek
lenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin T.. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde
sinin «D» fıkrasından sonra bir «E» fıkra
sı eklenmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) 307 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte biri-



nin harb malûllerine ve şehit, dul ve ye-
yetimlerine tahsis ve tecavüze dair olan 
1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kamun teklifine dair (2/79) 307 £08 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine da
ir (2/302) 460 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun ta
sarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 12 arkadaşının Türkiye ilmî ve 
Teknik Araştırma Konseyi kanunu teklifi
ne dair (1/219, 2/220) 456 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı ve Amerika'da kâin Howard Interna
tional ine. Firması arasındaki ihtilâfın 
halline dair kanun tasarısı hakkında 
(1/401 97,101:107 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların 
Gümrük Vergisi 'hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararımın onaylanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/246) 458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.32 pozisyonunum sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname? 
«ainm onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/106) 458 

— Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkımdaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında, kanun 
tasarısına dair (1/267) 456 

İçişleri Komisyonu raporu 

— 5442 sayılı i l idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/292) 458 

— Cemiyetler Kanunuma ek 8 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/255) 4514>56 

8oyf« 
— İstanbul'da ıBeşifctaş/ta Vişnezade 

mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarımda kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devre
dilmiş ibulunan arsa ve binanın Hazineye1 

iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, ikamın teklifine dair (1/126, 
2/106) 457 

— istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyamşan 'in, 232 sayılı Kanunla değiştir i 
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde, eklenmesi hakkında -ka
nun teklifine dair "(2/350) 459 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değişik 53''ncü maddesinin değiştirilmesi ' 
hakkında kanun tasarısına dair (1/295) 458459 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol 
ve iki arkadaşının, nakit vasıtalarında 
emeklilere yapılacak tenzilât hakkında ka
nun teklifine dair (2/49) 308:310 

— Köy içme suları hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 2 noi fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/209) 458 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal-
dınlnıasına dair ek Sözleşmenin onaylan-
ımasımn uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısına dair (4/350) 2 

— Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/208) 458 

imar ve Iskan Komisyonu raporu 

— Köy içme suları hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/209) 458 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/405, 
C. Senatosu 1/190) 2,6:9,87:90 
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— 1963 yılı 'Bütçe 'kanunu tasarısı ve 
Karana Bütçe Komisyonu raporu ile 1063 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de 
ğisikLiğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (M. Meclisi 
1/323, C. ISenatosıı 1/323) 2,9,9:42,43:44,48:86, 
107,107:118,1.18:143,146:154,H54:178,178:207,2O7: 

209,222,222:242,242, .-257,2.58;289,292:295 
A — Basın-Yayın ve Turizm. Genel 

Müdürlüğü Bütçesi 146 Jİ54J54:178 
B — Çalışına Bakanlığı Bütçesi 48:86 
C — Devlet Borçlan 'bütçesi 222:257,258 
D _ G-elıir bütçesi 258:289 
E — îm«,r ve \sMın Bakanlığı büt

çesi 178:207 
F — Maliye Bakanlığı bütçesi 222:242,242: 

257 
a — Sanayi 'Bakanlığı bütçesi 107:118,118: 

143 
H — Toprak -ve İskân İşleri Gene1! Mü

dürlüğü bütçesi 207:209 
İ — ulaştırana. Bakanlığı bütçesi 9:42,4344 
— Devlet. ıHıava Meydaınları işletmesi 

Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/326, C. Se
natosu 1/165) 44:48,91 #4 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (M. Mecli
si 1/335, C. Senatosu 1/166) 143:146,210:213 

Maliye Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memur 
l an aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayıh 
Kanununun 11 nci maddesinin kaldırılma*. 
ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki 5965 sayılı Ka-
nuna iki madde eklenmesine dair kanuu 
teklifi hakkında (2/22) 4T-7 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/200) 457 

— Birinci Dünya ve istiklâl savakları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihı 

Sayfa 
Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın 
da (1/254) 457 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/243) 456 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin 
ve teşvik primlerinin vergi, resim ve 
harçlardan muaf tutulması hakkında ka
nun teklifine dair (2/175) , 457 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanlın tasarısı hakkında (1/258) 457:458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin ba 
zı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtla
rın Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararırını onaylanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/246) 458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelini'i 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine dair Bakanlar Kurulu Karama 
meşinin onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/106) , 458 

—Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/226) 458 

— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan 
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi, hakkında kanun tasarısına 
dair (1/222) 450:451 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma dal 
resi arasında imzalanan istikraz Andlas 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/234) 456 

— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezâde ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhıı 
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, kanun teklifine dair (1/126 
2/196) 457 
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— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'o 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma 
sına dair kanun teklifi hakkında (2/1.93) 457 

— Kuzey - Atlantik Andlaşması teşkilâ
tı müşterek enfranstrüktür programları ge
reğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 nen 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/291> 456 

— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/260) 457 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa 
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/229) 457 

— Yozgat Milletvekili Celâl Ahmc'. 
Sungur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair oları 
16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunin) 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/216) 458 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

— T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı 
Eylül, Ekim ve Kasım ayları hesabı hak
kında (5/16) 308 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin kaldırılması ve 
3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cetvelin Mil
lî Eğitim Bakanlığı kısmında değişildik ya 
puması hakkındaki 5965 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak 
kında (2/22) 457 

— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
Öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cc 
zalandırılmalarma ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım 
Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenle
rin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın 
da kanun tasarısına dair (1/227) 458 

Sayfa 
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 

tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/108) 458 

— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, kanun teklifine dair (l/12tî, 
2/196) 457 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
— Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 

tazminat kanunu tasarısına dair (1/366) 328: 
331 

Plân Komisyonu raporları 

— Bursa Milleitve'kili 'Sadrettin Çanga 
ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 
sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/140) 444 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair ıkanun teklifi hakkında (2/343) 456 

— Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklik hakkında (1/360) 2,5:6 

— Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
tazminat kanunu tasarısı hakkında (1/366) 

328:331 
—• Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na ibağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/282) 456 

— istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili 
Faruk Sükan ve 2 arkadaşının, çeşitli te-
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adiil ve teşkilât kanunlariyle diğer kanun
larda mevcut aylılk ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tekliflerine dair (2/51, 
2/111) 459 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıt
ların Gümrük Vergisi hakkındaki Ba
kanlar Kurulu Kararının onaylanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/246) 458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir ihüküm 
ilâvesine dair Bakanlar Kurulu Karar
namesinin onanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/106) 458 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol 
ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında 
emeklilere yapılacak tenzilât hakkında ka
nun teklifine dair (2/49) 308:310 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür programları 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve 
tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/291) 456 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/404) 2,457 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü binası için 

gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/267) 456 

— Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet 
Sungur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/216) 458 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/404) 2,457 

Sanayi Komisyonu raporu 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine dair Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/106) 458 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol 
ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında 
emeklilere yapılacak tenzilât hakkında ka
nun teklifine dair (2/49) 308:310 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/523) 306:307 
(3/524) 362:363 

Seçimler ve Komisyon kurulması 

— İçişleri Komisyonu için üye seçimi 303: 
304 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Türkiye Elektrik Kurumu kanu
nu teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri, 

Sanayi, Bayındırlık, İmar ve İskân, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/425, 
4/183) 360:362 

— Memleketimizin Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerinde, köy ve kasaba içme 
suları ile küçük sulama işlerinin tetkiki 
için kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi (10/10, 
10/11) 363 .-370,448:449,458,461 
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— Ticaret Bakanı Muhlis I4te ile 
Dışişleri 'Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istima
linin tahdit ve. tanzimine dair protokolün 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısının 
geçici bir- ikoraisyanda görüşülmesine dair 
önergeleri -(1/403, 4/180, 4/181) 305 :30fi 

359 :360 

- - Ticaret komisyonu için üye seçimi 

Yasama dokunulmazlığı 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunul m a /lığı 
(3/520) 

(3/521.) 

Sayfa, 
303 

300 
300 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

—; Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
ö-üler'iri, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 
yılı içerisinde kimlerin hangi ölçülere gö
re atandığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/566) 96 

— Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 
sıhhi durumunun vahîm olduğu müşahede 
altında bulunduran doktorlar tarafından 
ifade edilen, eski Cumhurbaşkanı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Adalet ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/570) 356 

— tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal 
yürüyüp yürümediğine dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yö-
rük'ün sözlü cevabı (6/461) 370:372 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdiİç
meni i'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtların
da çalışan hükümlülerin gündeliklerinin 
artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Ab
dülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı 
(6/477) 384,385:386,387:389 

•— Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, 
Sasun İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jan
darma Karakol Kumandan ve 4 jandarma 
eri tarafından dövüldükleri hakkındaki 
neşriyatın vâridolup olmadığına dair içiş
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/568) 356 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
— Sakarya Milletvekili Muslihittin 

Gürer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akde
dilen Basın Kongresinin tehir edilip edil
mediğine dair soru önergesi ve Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Kara-
sapan'm sözlü cevabı (6/469) 375:381 

Başbakandan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine avu
katlığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâ
yinde siyasi bir tesir olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun muaddel 13 neü maddesindeki mül
kiyetin ispatı hakkındaki hükümlerin de
ğiştirilmesi veya yeni esaslara bağlanması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan. sözlü sorusu (6/567) 300 

— Gümüşane Milletvekili Neenıeddin 
Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsün
de bulunan ihtisas kadrolarına tâyin yapı
lıp yapılmadığına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun söz-
n: cevabı (6/470) 38!:383 

Bayındırlık Bakanından 

—- Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapde-
resi mevkiinden vuku bulan ve 16 şahsın 
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ölümü ile. sonuçlanan son kazada; bir ih
mal bulunup bulunmadığına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/501) 39j 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1968 
yılında başlanıp başlanamıyacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/487) 38'< 

- - Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu -
Hopa sahil yollarının inşa durumuna ve 
Giresun - Trabzon sahil yolu yapımına ne 
zaman başlanacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soPUSU (6/488) 387 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair. Bayın
dırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/500) 891 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu - Cide yolunun Ka
rayollarına bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in sözlü ce
vabı (6/466) 373:374 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Karayollarının bugünkü haliyle, 
kaç tonluk vasıtaların seyrine müsait bir 
durumda bulunduğuna dair Bayındırlık 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/483) 387 

Devlet Bakanından 

—• Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Camilerin aydınlatma ve ısıtma gider
lerine harcanmak üzere 1962 yılı bütçesine 
yeteri kadar ödenek konulup konulmadı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
ve geri aldığına dair önergesi (6/481) 385 

— İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Erdemli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı 
Ağustos ve Eylül -aylarına ait, maaşlarının 
zamanında ödenip ödenmediğine dair İçiş
leri ve Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 389 

I Sayfa 
I Dışişleri Bakanından 

I — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
[ mn, Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle 
I temaslarının ne suretle temin edildiğine 
I dair- Dışişleri ve İçişleri Bakanlarından 
I sözlü sorusu (6/563) 96 
I — Van Milletvekili Muslih Görentaş'-
I m, Van ilinden 1961 yılı zarfında İranlılar 
I tarafından ne miktar hayvan çalındığına 
I dair İçişleri ve Dışişleri Bakanlarından 

sözlü sorusu (6/496) 389 

f İçişleri Bakanından 

| — Aydın Milletvekili iieşat özarda'-
| mn, Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle 
| temaslarının ne suretle temin edildiğine 
I dair Dışişleri ve İçişleri Bakanlarından 
I sözlü sorusu (6/563) 96 
I — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün-
I dar'm, Osmancık ilçesi .Jandarma Komu-
j tan vekilinin ilce halkından 15 kişiyi döv-
{ düğünün doğru olup olmadığına dair İç

işleri Bakanından sözlü sorusu (6/485) 387 
j —• Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kılıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç 
1 vali ve kaymakamın yerlerinin değiştiril-
j diğine dair İçişleri Bakanından sözlü so-
I rusu (6/490) 387 

I — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Hrdenvlii İmamı İshak ÖzbekUn 1962 yılı 

{ Ağustos ve Eylül aylarına ait maaşlarının 
I zamanında ödenip ödenmediğine dair lç-
I işleri ve Devlet Bakanından sözlü sorusu 

(6/493) . 389 
[ — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
I İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
I akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
I hakkında ne düşünüldüğüne dair, Baym-
I dirlik ve İçişleri Bakanlarından sözlü so-
I rusu (6/500) 391 
I — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
| menli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
I güze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir 
i şikâyet bulunup bulunmadığına dair, Ta-
I rım ve İçişleri Bakanlarından soru öner-
J gesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzm en'in 
ı sözlü cevabı (6/474) 388:384 
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I Sayfa 
— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 

20.2.1963 tarihimde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine 'katılan binlerce öğretımenin 
Bakanlık üzerinde ne gibi bir intiba bı
raktığına dadr Millî Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/569) 356 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu 
ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi Orta
okulunun öğrenci ve öğretmıen mevcutla
rına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Basit Hatipoğlu'nun sözlü ce-
vabı (6/485) 372:373 

Sayfa 
— Kastamonu Milletvekili Avni Do-

ğan'm, Meclis dışındaki mıeışruiyet harici 
iktidar aradığına dair ihbarın dikkate 
alınarak, salahiyetli merciler tarafından, 
bir 'kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve tcislıeri Bakanlarından sıoru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün sözlü ce'vabı (6/49:2) 387:389 

— Siirt Millevekili Cevdet Aydm'm, 
Sasıın ticesli C. Savcısı ile Yargıcının, Jan
darma Kanaıkol Kumandan ve 4 jandarma 
eri tarafından dövüldükleri 'hakkındaki 
neşriyatım vâridolup olmadığına dair içiş
leri ve Adalet Balkanlarından sözlü so
rusu (6/568) 356 

— Van Milletvekili Muslih Oöırentaş'-
ın, Vıan ilinden 1961 yılı zarfında, İranlı
lar tarafından ne miktar hayvan çalındığı
na dair Icjişleri ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu 06/496) 389 

îmar ve îskân Bakanından 

— Zonguldak MiTVtvekili Mehmet Ali 
Pestilc'i'nin. Zonguldak ili Ereğli ilçesinin 
şehir imar plânının ne zam'ian hazırlanaca
ğına dalir sıoru önergesi ve İmar ve îsîkâın 
(Bakanı Fahrettin Kerim ö-ö'kay'ım sözlü ce
vabı (16/480) ( 384:385 

Maliye Bakanından 

— Afyon1 Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili 
Veli Başaran'a veya ilgilli olduğu firmaya, 
seçimlerden önce ve sonra, bankalar tara
fından açılmış 'olan kredi ımiktarına dair 
Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/564) 96 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'- ' 
nın, İstanbul, Ankara ve tzmlir ünivensite-
lıeri ile yüksek okullarında görevli profe
sörlerin ders saatlerine ve hailen kayıtlı .bu
lunan öğrenci adedine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Balkanı Şevket Raşit Ha
tipoğlu'nun sözlü cevabı (6/455) 389:391 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Antalya Milletvekili ömier Ekenin, 
sıhhi durumunun vaihîm olduğu müşahede 
altında bulunduran doktorlar tarafından 
ifade edilen eski Cumhurbaşkanı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Adalet ve Sağ
lık ve Sosval Yardım. Bakanlarından söz
lü sorusu (6/570) 356 

Sanayi Bakanından 
— GHresun Milletvekili İbrahim Etemı 

Kılıco^lu'nun, Doğu^Karadenftz bölgesin
de bir kâ*ıt hamuru fabrikası kurulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Sa
nayi Baklanından sözlü sorusu (6/486) 387 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'm, Ankara, İstanbul, tzmir, Adana ve 
Eskişehir belediye hudutları dâhilimde, »on 
üç yılın »on dört ayında, aydınlatma, ısıt
ma ve temizlik ıglibi işler için ne miktar 
elektrik enerjisi harcandığına dair Sanayii 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/503) 392 

— Rize: Milletvekili Arif Hikmet Gü-
mer'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde kurul
ması düşünülen kâğıt hamuru yerlinin te-
sis'inin tesbit' edilip edilmediğinle dair Sa
nayi Baklanından sözlü sorusu (6/498) 389 

Tarım Bakanından 

— Bilecik Mili et vekilli Sadi Bimay'ın, 
bina imalimde kullıanılan şerbetçi otunun 
memleketimizde yletiştirilmesi ihususundıa 
ne ızaımıandan beri çalışıldığına dair Tıarım 
Bakamımdan slözlü teo'msu ('6/495) 389 
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— Bilecik Mitiletv ekili Sadi Binay'm, 
ipek böcekçiliği ile ipek .sanayiinin inki
şafı için ne gibi tedbir düşünüldüğünle 
dair Tarum ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/494) 339 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
metnli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
güze Bölge Şefi Ali Sönmıez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına dair, Ta
rım ve İçişleri Bakanlarından soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Mehmıat îzmen'in 
sözlü cevabı (6/474) 383:384 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahıisar Milletvekili Şevki 
.Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili 
Veli Başaram'a veya ilgili olduğu firmaya, 
seçimlerden önce ve sonra, bankalar tara
fından laçılimış olan kredi miktarına dair 
Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/564) 96 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın 1950 - 1962 yıllarındaki kâr ve zarar 
.miktarlarına dair .soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/504) 392:401 . 

— Bilecik Milletvekilli Sadi Binay'ın, 
ipek böcekçiliği ile ipek sanayimin inki-
şaıfı için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
Tarım ve Ticaret Bakanlraından sözlü so
rusu (6/494) 389 

Sayfa 
—• Çankırı Milletvekili Faruk Küreli'-

nin, Demirköy Petrol Ofisi Acentesi îrfan 
Dündar'ın acentelik mukavelesinin ne se-
beiple feshedildiğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu ve ıgeri alındığına dair 
önergesi (6/557) 385 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, KarayoKlarının bugünkü 'haliyle, 
kaç tonluk vasıtaların seyrine müsait bir 
durumda bulunduğuna dair Bayındırlık 
ve Ticaret Bakanlarından ısözlü sorusu 
(6/483) o87 

—• Manisa Milletvekili Muammer Er~ 
ten'in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hak
kındaki Kararnamenin iyi bir şekildle 
tatbiki için ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakamından sö:zlü sorusu (6/484) 387 

Ulaştırma Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile 
ıÇatalzeytin 'arasındaki mektup ve sair 
evrakım ne ile nakledildiğine daıir soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rifat öç
ten'in sözlü cevabı (6/468) 374:375 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, 
ihtiyaca cevap verecek 'adedde ilâve ge
zini ta'hsıisi cihetine gidilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/502) 392 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Şev
ki Gülerin, son olarak ihdas edilen veya 
nıünibal bulunan noterliklere tâyin içim 
'kaç kişinin müracaat ettiğine ve kimlerin 
tâyin •edildiğine dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı Abdülhak Keımal Yörük'ün ya
zılı cevabı (7/252) 334:336 

— Ordu Milletvekili Ferda öüley'im 
334 sayıda. Anayasanın lâfzına ve ruhuna 
aykırı olan kanun veya madde hükümleri
min itesbit edilip edilmediğine dair yazılı 

sora önergesi ve Adalet Bakanı Abdü'lnak 
Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/244) 407:428 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 1962 yılı Bütçe Kanununun 636 
mcı ıınuhtelif turizm teşekküllerine yapıla
cak yardım bölümüne konulan ödenekten 
hangi .derneklere ve ne miktar yardım ya
pıldığıma dair yazılı soru önergesi ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tev-
fik Karasapan'ın yazılı cevabı (7/255) 336:340 
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— Afyon iKarahisar MdlletvekJili Şevki I 
Gülerin, Haziran 1962 ayından (bu yana I 
Balkanın yurt içi »eyahatlieri için yolluk I 
alıp almadığına dair yazılı soru önergesi, 
Basın - Yayın ve Tuırizm (Bakanı Celâl Tev-
fıik Kaımapan'ın yazılı cevabı (7/256) 340:341 

— Afyon IKarahisar Milletvekili Şevki 
Gü'ler'in, 'Turizm Bankası İdare Meclisi 
âzalığına tâyin edileceklerden ne ıgibi nite
likler arandığına dair yazılı ;soru önergesi 
ve Basın - Yayın ve 'Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik TCarasap.an'wı yazılı cevabı (7/253) 430: 

432 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki i 
Gülerin, Turizm nıaksadiyle bastırılan, il
lere ait broşürlerin hazırlanmasında ne gi
bi prensiplerin göz önünde bulunduruldu
ğuna dair Basın - Yayın ve Turizm Baka
nından yazılı sorusu (7/271) 356 

Devlet Bakanından 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı vaiz 
ve imam kadrosu mevcudu ile bunlardan 
kaçının münhal bulunduğuna ve balen va
zife gören imam ve vaizlerin tahsil de re
çellerine dair Devlet Balkanından yazılı so
rusu (7/275) 356 

Başbakandan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güier'in, 1963 'bütçe yılı içinde, Afyon ili
ne, norma'l cari hizmetlerin dışında, yapı
lacak Devlet yatınmlamnın miktarlarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/268) 96 

— Çankırı Milletvekilli Nurettin Ok'un, 
Çankırı ilinde 1963 bütçe yılı içinde yapı- I 
lacak Devlet yardımlarına dair yazılı sera 
önergesi ve Başjbakıan adına Yardımcısı I 
ttkrem Alicam'ın yazılı cevabı (7/259) 342 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum iliınde 1968 bütçe yılı içlinde 
yapılacak Devlet yatırımlarına dair yazılı I 
soru önergesi ve Başjbakan adına Yardım- I 
e ısı Kıkreııı Aliean'ın yazılı Cevaibı (7/260) 343: I 

344 I 

Sayfû 
—- Gümüşane Milletvekili Necmeddin 

KüçükeHin, 1963 bütçe yılı içinde, Gümü
şane iline yapılacak Devlet yatırımlarının 
neler olduğuna dair yazılı "soru önergesi ve 
Başbakan adına Yardıımıcısı Ekrem A'li-
ean'in yazılı cevabı (7/265) 349:350 

— Manisa Milletvekili Nusret Köklü'-
ııiin, 1963 ırıaTî yılı bütçesinden Manisa ili
ne, cari .masraflar dışında, yapılacak dev
let yatııriımlaırıua dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/270) 300 

— /Sakarya Mili etv ekili Muslihdttin 
Gürer'in, Sakarya ilinde 1963 bütçe -yılı 
'içinde yapılacaik. Devlet yatırımlarına dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
Yardımeı Ekrem A'lican'ın yazılı cevabı 
(7/261) 344:347 

Bayındırlık Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özardanın, 
karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzü
ğünün kapsadığı hükümlerin, menıleketi-
nıâze ithaline müsaade edilen, çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun 
olup olmadığına dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu (7/277) 356 

— İstanbul Millet;vekili Zeki ıZeren'in, 
Kadıköy ilişinim ortasından .gecen ve ko
kusu ile etrafı izaç eden Kurbağdıderenin 
ıslahı için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Bayındırlık, Bakanı tlyas 
Seçkin, tçlşleni Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve İmar ve İskân Bakanı .Fahrettin Kerim 
Gökay m yazıiı cevapları (7/230; 404:405 

— Malatya Millet vekili Ahmet Fırat'
ın, sulama ücret tarifesinde yapılan adale i-
siz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
mından yazılı sorusu (7/273) 356 

Dışişleri Bakanından 

— Artvin Milletvekili Nihıt Ata'nın, 
25 Ekim 1961 tarihinden ıbu yana Avrupa 
IKoiiseyi, NATO ve Parlâmeıitolarara«ı 
Birliği toplantilarıııın hjangi tarihlerde ve 
nerelerde yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in yazılı cevabı (7/266) 4^7 
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Sayfa 
zıh soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
îlyas Seçkin, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata ve îmar ve iskân Bakanı F . Ke
rim Gökay'm yazılı cevapları (7/236) 404:405 

— Malatya Milletvekili Ahmet Fırat '
ın, Hekimhan'ın Ziyelli köyünün, toprak 
kayması dolayısiyle, başka bir yere iskân 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve îskân Bakanından yazılı sorusu 
(7/274) 356 

— Samsun Milletvekili îlyas Küıç'rh, 
bataklıkların kurutulmasiyle elde edilecek 
arazinin topraksız vatandaşlara •dağıtılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve îmar ve îskân Bakanı 
F. •Kerim Gökay'm yazılı cevabı (7/262) 347:348 

Sayfa 
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın, Esir Milletler Haftasının m m -
İdketimizde de ilânının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Dışişleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/272) 356 

içişleri Bakanından 

•— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağ'ın Davulca nahiyesi 
Belediye Zabıta Memuru Mermş Bal'm 
hangi tarihte 'göreve atandığına dair ya
zılı soru önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/240) 405:406 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesi Davul ga nahiyesi 
Zabıta Memuru ismail Uyumaz'm işine 
hangi tarihte ve ne sebeple son verildiğine 
dair yazılı soru önergesi ve içişleri Bakan> 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı 
(7/243) 406:407 

— Çankırı Milletvekili Şabaa Keskin'-
dn, Silâhtarağa Elektrik Fabrikasından sa
botaj ve sair suçlarla görevlerinden uzak
laştırılarak mahkemeye verilenlerden mah
kûm olanlarla beraet edenlere dair içişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/269) 300 

— istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Kadıköy ilçesinin ortasından geçen ve 
kokusu ile etrafı izaç eden Kurbağalıde-
renin ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı îlyas Seçkin, içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata ve imar ve îskân Bakam F. Ke
rim Kökajy'm yazılı cevapları (7/236) 404:405 

— Muş Millet vekili Sait Mutki'min, 
Muş Belediyesince, Hükümet ve belediye 
önü ile Erzurum yolu' üzerinde yapılan 
asfaltlama işine harcanan para miktarına 
dair yazılı soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı 
(7/205) 402 

imar ve îskân Bakanından 

— istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Kadıköy ilçesinin ortasından geçen ve ko
kusu ile etrafı izaç eden Kurbağalıdere-
rıîn ıslahı için ne düşünüldüğüne dair ya-

Mallye Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Rize'nin Pazar ilçesi Maliye Vezne
darının Kalkandere İlçesine nakledilmesi 
sebebine dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/276) ' 356 

Millî Eğitim Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğm'nıvn, Teknik öğretimde gereken ıs
lahatın yapılabilmesi ve Teknik Öğretmen 
Okulunun inkişafı ile •mezunlarınla bir for
masyon verilmesi hususunda yapılan te
şebbüslere dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/200) 332:334 

Millî Savunma Bakanından 

— Aydın Milletvekili, Hilmi Aydm-
çer'in, 18 . 12 . 1962 tarihli 1921 - 1 - 62 
sayılı Bakanlık emrinin Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığınca ine sebepten ifa edilmedi
ğine dair yazılı soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Ilhami Sancar'ın yazılı ce
vabı (7/249) 428:429 

Sanayi Bakanından 

— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
iSEKA Sanayi Anonim Ortaklısının, 1958 
- 1962 yıllarında, Artvin ili dahilindeki ov 
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«nra.ıı işletmelerimden aldığı selüloz vasfın-
cla'ki kerestelerin •miktarına ve fiyatına dair 
yazılı soru önergesi ve Sanayi Balkanı Fet
hi Gelikbaş'm yazılı cevabı (7/263) 432:436 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
•nın, 1.00 bin metreküb tomruk taşıma işi
nin, serbest rekabete riayet edilmeksizin 
ve ayık eksiltmeye konulmaJksızıııı resmî bir 
şirkete terci'han hangıi şartlarla verilmiş 
olduğuna ve -ne kadar ücret ödendiğine 
dair Tarım 'Bakanından yazılı sorusu 
(7/278) 356 

— Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'
ın, sulama ücret 'tarifesinde yapılan ada
letsiz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp 

Sayfa 
düşünü'lnıediğine dair Tarım Bakanından 
yazılı sorusu (7/279) 356 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
uıı, Tekirdağ il. hududu dahilindeki çiftçi
lere 1962 ekim yılında ne miktar kimyevi 
•gübre kredisi tahsis ve tevzi edildiğine 
daıir yazılı soru önergesi, Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'in yazılı cevabı* (7/215) 402:403 

Ticaret Bakanından 

— Konya Milletvekili Kemal Ataman'-
in, Ali Doğan ve arkadaşları tarafından 
Konya'da kurulan ve sonra İstanbul'a nak
ledilen Göksu Maden Şirketine dair yazılı 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
TCte'nin yazılı cevabı (7/250) 429430 

TASARILAR 

. — Âmme hükmi şahısları veya müesse
seleri tarafından fiilen âmme hizmetleri
me tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine' dair (1/286) 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da (M. Meclisi 1/407, C. Senatosu 1/194) 97, 

216,217 £22,2189:3011 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Kmekli 'Sandığı Kanun unun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/200)' 457 

-- 5434 sayılı. Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (1/423) 444 

—• 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/292) 458 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında (M. 
Meclisi 1/405, (J. Senatosu 1/190) 2,6:9,87:90 

— 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı (M. 
.Meclisi 1/323, C. Senatosu 1/323) 2,9,9:42,43ı: 

44,48:86,107,107:118,118:143,146:154,154:178, 
178:207,207:209,22J2>222:242,242:257,258,258: 

289,292,295 
A. — Basın-Yayın ve Turizm Genel 

Müdürlüğü bütçesi 146:154,154:178 
B —- Çalışma Bakanlığı bütçesi s 48:86 

O _ Devlet Borçları bütçesıi 222 £57,258 
D _ Gelir bütçesi 258:289 
K — imar ve İskân Bakanlığı büt

çesi 178:207 
F — Maliye Bakanlığı bütçesi 222:242,242: 

257 
G — Sanayi Bakanlığı bütçesi 107:118,118: 

143' 
H — Toprak ve iskân İşleri Genel 

Müdürlüğü bütçesi 207:209 
f — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 9:42,43:44 
— Birinci Dünya ve istiklâl savaşları

na iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihti Hür
küş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/254) 457 

—- Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 
'Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilme
si ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair (1/255) 451:456 

— Değerli kâğıtlar Kam unu hakkında 
(1/360) 2,5:6 

—- Denizaltı, dalgıç \re kurbağa adam 
tazminat Kanunu hakkında (1/366) 328:331 

• — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanu
nu hakkında (M. Meclisi 1/326, C. Sena
tosu 1/165) 44:48,91:94 

— Devlet memurları 'aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-
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nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/282) 456 

— Dışişleri (Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun hak
kında (1/256) 310:328 

— Gaydan Fükri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(1/258) ' 457:458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine dair Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onanması hakkında (1/106) 458 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâ
zı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtla
rın Gümrük Vergisi hakkındaki Bakan
lar Kurulu kararının onaylanmasına dair 
(1/246) -'- 458 

— Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vezife veya 
mesleklerimde kendilerinden istifade edi'l-
aniyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/417) 300 

— Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(1/226) 458 

— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi hakkında (1/222) 450:451 ' 

— Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki 145 sayılı Kanuna ek kananım 
dair (1/168) - 457 

— Hususi idarelerden maaş alan (ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım 
ıSandığı ile Yapı -Sandığına ve öğretmen
lerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında (1/227) 458 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırılması
na dair (1/108) 458 

Sayfa 
• — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümetinin resmî bir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma daire
si arasında imzalanan istikraz andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/234) 456 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/295) 458:459 

— Kuzıey-Atlântik Andlaşıması teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür programları 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve 
tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/291) 456 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal- • 
d.rılmasma dair ek Sözleşmenin onaylan
masının uygun ' bulunduğu hakkında 
(1/350) 2 

— Köy içme suları hakkındaki Kami
li an 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten, kaldırılmasına dair (1/209) 458 

— Mehmet Celebioğlu Bilâl Demirci
ye vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/260) 457 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fık
rasının 3 ncü bendinde yapılacak değişikli
ğin . onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/261) 2 

- — Milletlerarası kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 
bünyesi içine alınmasına dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/418) 300 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (M. Meclisi 1/335, 
0. Senatosu 1/166) 143:146,210:213 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair 
.(1/404) 2,457 

— Serseri ve nıazannaisu eşmas hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/208) 458 



* 

Say} a 
— Sıtmanın imhası hakkıdaki Kanu

nim 1 nei maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/419) 300 

—• Subaylar ve askerî memurların ma
aş, atma dair olan 1453 sayılı TC anıma ek 
3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/420) 300 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet .Fazıl Pa
şanın kızı Hadııç Dağıstanlı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(1/229) 457 

— Tekel Genel Müdürlüğü binası iyin 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilme
si hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/267) 456 

— Haşhaş. ekimi ile afyonun istihsal, 
milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
isiimalinin tahdit ve tanzimine dair pro-

Adana (Kemal 8arıibrahimoğlu ve iki 
arkadaşı) 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sa
yılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki 5965 
sayılı Kanuna iki madde eklenmesine dair 
(2/22) .457 

Adana (Mehmet t)naldı C. 8. Üyesi) 
— 5434. sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli »Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/243) 456 

Ankara (Burhan Apaydın), Aydın (Or
han Apaydın) 

— Yüksek Adalet Divanı kararları ile 
mahkûm olanların affına dair (2/460) 300 

Aydın (Reşat Ozanla) 
- - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

29 ncu maddesinin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında (2/462) 444 

tokolün onaylanması hakkında •( 1/403, 
4/180, 4/181) 305,306,359,360 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolıınatı Zirai Maddeler And-
laşnıasında yeniden yapılan değişiklikle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/421) 300 

— Türkiye; Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
t^ati olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektup
ların tatbikatı ile ilgili olarak iki Hükü
met arasında imzalanan zabıtnamenin ve 
teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/422) :U)0 

—• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Amerika'da kâin Howard Inter
national înc. Firması arasındaki ihtilâfın 
halline dair (1/401) 97,101 :107 

Balıkesir (Cihat Bilgehmı ve Kaya Bu
lut) 

— Seçim suçlarının affı hakkında (2/37) 97, 
216,217:222 289:301 

Bursa (8adrettin Çanga) 
- - 28 . 6 . 1960 tarihli ve 5 sayılı si

lâh taşıyan ve bulunduranların affına dair 
geçici Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında (2/299) 97,216,217 :222,289 :301 

Bııi'S'd(8adrettin Çanga ve 29 arkadaşı) 
— Gümrük Kanununun 17 nci maddesi

nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/140) 444 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 
— 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad

desinin «m» bendinin kaldırılmasına da
ir (2/28) 97,216,217 :222,289 :301 

Erzincan (Zeynel (iündoğdu) 
— Erzincan'da yeniden yaptırılacak 

meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanu
nun birinci maddesine geçici bir madde 
eklenmesine dair (2/135, 4/184) 362 

TEKLİFLER 
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Eskişehir (Aziz Zeytinoğlu) 
— Seçim suçlan il o Umumi Af Kanu

nu hakkında (2/3) 97,216,217:222, 
289:301 

îçel (Mazin ir Ar ikan) 
— 134 sayılı Kanunla muaddel 113 sa- . 

yılı Af Kanununun 3 ncü raddesinin,(1) 
bendinin'tadili hakkında (2/404) 97,216,217: 

222,289:301 
İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or

han Apaydın), Sivas (Cevad Ody akmaz) 
ve Erzincan (Sadık Perinçek) 

— Yasama Meclislerinin aralarında
ki münasebetlerin düzenlenmesi hakkın
da (2/271) 460:461 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Sivas (Cevad Ody akmaz) ve 
(Güner Sansözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/270) 307 

İstanbul (Coşkun Kırca), Sivas (Güner 
Sansözen), Sivas (Cevad, Ody akmaz) ve 
Sakarya (Nuri Bay ar) 

— Milletlerarası andlaşmalarm yapıl
ması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkında (2/419) 96 

İstanbul (Hüsamettin TiyanŞan) 
— 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında (2/350) 459 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— İngiliz Kemal namı ile maruf Niza-

mettin'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (2/193) 457 

istanbul (Rifat Öztürkçine «C. S. Üye
si») 

— T. O. Emekli Sandığı' Kanununun 
64 ncü maddesine bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında (2/163) 307 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesi hakkında (2/133) 307 

İstanbul (Suphi Baykam ve 70 arka
daşı) 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-
riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üe-

Sa.yfa 
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/51) 459 

Kırşehir (Ahmet Bilgin) 
— Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında 

(2/288, 4/185) 449 :45() 

Kırşehir (Memduh Erdemir) 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

teklifi (2/425, 4/183) 360:362 

Kocaeli (Baldan Kısayol ve iki arka
daşı) 

— Nakil vasıtalarında emeklilere yapı
lacak tenzilât hakkında (2/49) 308:310 

Konya (Faruk Sükan ve 2 arkadaşı) 
—• Çeşitli teadül ve teşkilât kanuni a -

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/111) 459 

Konyı, (İhsan Kabadayı ve altı arka
daşı) 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesiinlin «d» fıkrasından sonra 
bir «e» fıkrası eklenmesine dair (2/117) 307 
r Î i : * ; ı . 

Kütahya (Sadrettin Tosbi) ile Eskişehir 
(Seyfi öztürk) 

— Türkiye (-umhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nei maddesinin 
(j) Ibendine bir hüküm eklenmesi hakkın
da (2/461) • 300 

Maraş (Nedim Evliya) «C. S. Üyesi» 
ve 8 arkadaşı) 

— Basın suçları hakkındaki takibatın 
durdurulması ve verilmiş cezaların çekti
rilmesi hakkında (2/275) 97,216,217:222, 

289:301 

Mardin (Mehmet Ali Ankan) ile İstan
bul (Mahmut Rıza Bertan) 

— İnhisar beyiyilerinin üçte birinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetim
lerine tahsis ve tecavüze dair olan 1485 
sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hak
kında (2/79) 307:308 
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Niğde (Asım Eren ve 20 arkadaşı) 
— 5434 sayılı, T. O. Emekli Sandığı 

Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra 
ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair. (2/67) 307 

Ordu (Ferda GüleıJ) 
-— 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi

nin değiştirilmesi hakkında (2/302) 460 

Sinop (Suphi Batur «C. S. Üyesi») 
—~ Transfer ücretlerinin ve teşvik 

primlerinin vergi, resim ve harçlardan 
muaf tutulması hakkında (2/175) 457 

Tabiî Üye (Sami Küçük ve 12 arkadaşı) 
— Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 

Konseyi hakkında (2/220) 456 

Başbakanlık tezkereleri 

Geriverme isteği 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha
ne 398, cilt »3 ve sayfa 4 sayısında nü
fusa kayıtlı, Gebze 15 . Mot, Top Tb. da 
er Ahmedoğlu, Emine'den doğma 1 . 1 . 
1932 doğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü 
ilçesinin K'arapürçek köyü, hane 2, cilt 
19 sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı bir
likte eı.' Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 
12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkındaki Başba
kanlık tezkeresi hakkında. (3/439, 3/519) 306 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm kö
yü hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı, Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
yine Karacabey ilçesi, Y-eni Sarıbey köyü 
nüfusunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 161 sa
yısında kayıtlı, Şevketoğlu Nazmiye'den 
doğma, 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi hakkında (3/502, 
3/518) 306 

Sayfa 
Tabiî Üye (Vehbi Ersü) 

—• Zırhlı 'birlikler yıpranma tazminatı 
hakkında (2/459) 216 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S. 
Üyesi») 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
'mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında (2/196) 457 

Yozgat (Celâl Ahmet Sungur) 
— 5434 sayılı Kanunun 7 nci madde

sine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 
Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/216) 458 

ölüm cezalan 
— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha

ne 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15 - Mot, Top. Tb. da -er 
Ahmedoğlu, Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 
doğumlu İzzet .Sivaslı ile Taşköprü il
çesinin Karapürçek köyü, hane 2, cilt 19, 
sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı bir
likte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında (3/439, 
•3/519) 306 

— Gaziantöp'in Yavuzlar mahallesi ha-
no 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında 
nüfusa kayıtlı Ahmedoğlu, Ayşe'den doğ
ma 1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taşde-
mir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/437) 459 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm kö
yü ihane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı, Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
yine Karacabey ilçesi, Yani Sarıbey köyü 
nüfusunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 161 

TEZKERELER 



- â â -
Sayfa 

sayısında kayıtlı, Şevketoğlu Nazimiye'den 
doğma, 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptnlmaları hakkın
da (3/502, 3/518) 306 

— Niğde Aksaray'ın Büyükbölçük 
mahallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 
90 nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 
12 • 8 . 1932 Eleşkirt doğumlu Abdülceb-
bar Yıldırım diğer adı Abdullah Yıldırım 
ile yine Niğde Aksaray'ın Darıhüyük kö
yü hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 sayısın
da kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1 . 6 . 1936 
doğumlu Mehmet "Çimen ve Horasan ilçesi 
Aliçeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 
8 ve sayfa 79 sayısında kayıtlı Kurban 
ve Hatice oğlu, 1340 doğumlu Mehmet Çe
tin (Mehmet Sıddık Çetin) in ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında (3/231) 459 

— Rize'nin Çiftekavak köyü hane 
165/7, cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Adem
oğlu İnayetten doğma 8 . 6 . 1931 doğumlu 
Bahattin Yazıcı'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/19) ^ 459 

— Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü 
hane 10, cilt, 8, s'ayfa 6 da kayıtlı Hüse
yin ve Ayış'soğlu 3 . 9 . 1934 doğumlu Mus
tafa Cemal Kanca'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/17) 459 

—• Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, 
Zehradan doğma 9 . 6 . 1963 doğumlu Ham-
z>a Gülmez'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/223) 459 

—• Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü na
hiyesi Kutluca köyü 54 hanesinde ka
yıtlı dken evlenmek suretiyle aynı köy 
13 hanesine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den 
doğma 8 . 7 . 1928 doğumlu Ümmühan 
Bebek'in ölüm cezasına çarptırılması hak- . 
kında (3/261) 459 

— Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 
hanesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden 
doğma 1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 
olarak tashihli) Bekir Yılmaz'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/36) 459 

Sayfa 
Yasama dokunulmazlığı 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/520) 300 
(3/521) 300 

Cumhurbaşkanlğı tezkeresi 

— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
vo Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu
na dair (0/525) 450 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki kanun tasarısına dair (M. Meclisi 
1/407, C. Senatosu 1/194) 216,217:222,289:301 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/405, C. Sena
tosu 1/190) 2,6:9,87:90 

— 1963 yılı Bütçe 'kamunu tasarısı ve 
Kanma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarlısında yapılan de
ğişikliğe dair (M. Meclisi 1/323, C. Sena
tosu 1/3123) 2,9,9:42,43:44,48:86,107,107: 

113,118:143,146,146 :154,154:178, 
178 307,207 =209,222,222:242:257: 

258,258:289,292:295 

— Değerli Kâğıtlar ıkanunu tasarısına, 
dair (1/360) 2,5:6 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
G-enel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 'kanunu 
tasarısı ve Karrma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/326, C. Senatosu 
(1/165) 44:48,91.94 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/335, 
C. Senatosu 1/166) 143:146,210:213 
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- Sayfa 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 'hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/405, C. Sena
tosu 1/190) 2,6:9,87:90 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü T963 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/326, C. Senatosu 
1/165) 44:48,91:94 

8ayfd 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/335, 
C. Senatosu 1/166) 143:146,210:213 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
—• iSayın üyelerden 'bâzılarına izin ıve1-

rilimesine dair (3/523) 306:307 
— (3/524) 362:363 

Sayıştay Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nununun 76 ncı maddesli gereğince hazır
lanan raporun sunulduğuma daıir (3/522) 300 

DÜZELTÎŞLER 

1. — J Mart 1963 tarih ve 11344 sayılı Resmî 
Gazetenin 82 nci sayfasında 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmında, 237 sayılı Kanuna göre 
satmalmacak taşıtlar başlığı altında, Başba
kanlık bölümünün, Millî Güvenlik Kurulu için 
alınacak taşıtın sehven (Pikap) olarak yazıl
dığı anlaşıldığından (Kaptıkaçtı) şeklinde; 

2. — 28 Şubat 1963 tarihli ve 11343 sayılı 
Resmî Gazetenin 1 024 ncü sayfa, ikinci sütun, 
10 ncu satırındaki (B. 453) ün (B. 452) şek
linde; 

3. — Birinci maddedeki cetvelin Millî Sa
vunma Başkanlığı bölümüne ait cetvele, tahsi
satı konulduğu halde ilâve edilmiyen iki taşı-, 
la ait, aşağıdaki cetvelin ilâvesi suretiyle; 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1 Harita Genel Müdürlüğü 
1 Arazi Pîck-up (4X4) 203 sayılı Ka

nun gereğince yapılacak haritaların 
arazi işlerinde. 

I Arazi binek (Jeep (4X4) 203 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak haritala
rın arazi "işlerinde. 

Cilt .14, 23 . 2 . 1963 tarihli 58 nci Birleşim 
216 ncı sayfaya gelen kâğıtlar araşma aşağı
daki teklif eklenmiştir. 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Vehbi Ersü'nün, zırhlı birlikler yıpranma taz
minatı hakkında kanun teklifi (2/459) 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

20 . 2 . 1963 tarihli ellibeşinci Birle
şime ait 2 

21 . 2 . 1963 tarihli ellialtmcı Birle
şime ait 96 

22 . 2 . 1963 tarihli elliyedinci Birle
şime ait 216 

23 . 2 . 1963 tarihli ellisekizinci Birle
şime ait - 299:300 

18 . 3 . 1963 tarihli elliddkuzuncu Bir
leşime ait 354:356 

20 . 3 . 1963 tarihli altmışıncı Bir
lerime ait 443:444 

22 . 3 . 1963 tarihli altmışbirinci Bir
leşime ait 

Cilt 15 2:3 

YOKLAMALAR 

3, 97, 98, 216, 301, 357, 445, 461 I 



Söz alanlar ' 

Sayfa 
Nuri Ahıskalıoğlu (Çorum) - Çalama 

Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münaselbetiyle 82 
A. Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - T. Cum

huriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kiiin Iloward International İnç. İt aşarisi 
münasebetiyle 104 

Refet Aksoy (Ordu) - Dışişleri Bakan
lığı kuruluşu hakkındaki 3312 ısayılı kamı
na ek kanun tasarısı münasebetiyle 321 

Abdurrahman Altuğ (Kırklareli) - Sa
nayi Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi 'münase
betiyle 128,129,130 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı Büt
çesi münasebetiyle .19,20,21,22,23 

Orhan Apaydın (Aydın) - Dışişleri 
Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek İkamın tasarısı münasebetiyle 312, 

316 

Kâzım Arar (Çankırı) - İmar' ve iskân 
Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle 178: 

179,180,181 
Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi 

münasebetiyle 9,10,11,12 
Burhan Arat (Çanakkale) - Bâzı Suç 

ve Cezaların Affı hakkındaki kanun 'tasa
rısı münasebetiyle 220,221 

Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) - 1963 ma
lî yılı Devlet borçları Bütçesi münasebe
tiyle 267,268,269,270 

Mazhar Arıkan (İçel) - Mersin'de 
kadastro dâvalarının normal yürüyüp yü
rümediğine dair önergesi münasebetiyle 372 

Şehmus Arslan (Diyarbakır) - Ulaş
tırma Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münase-
betiyle 

Şevket Aspuzoğlu (Eskişehir) - Cemi
yetler Kanununa ek 8 «ayılı Kanunun 

38 

Sayfa 
birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle 454,455 

Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) - imar 
ve İskân Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle 193,194,195,190 

İhsan Ataöv (Antalya) - Basın - Yayın 
ve Turizm. Balkanhğı 1963 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle 163,164,165 

—• Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanım ta
sarısı münasebetiyle 327 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'iu, Türkiye Elektrik Kurumu ikamın 
teklifinin havale edilmiş olduğu İçişleri, 
Bayındırlık, İmar ve İskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den 'mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair Önergesi münasebetiyle 36.1 

—• Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm, 
geçen Birleşimde şahsını ve bir millî 
müesseseyi hedef tutan kredi mevzuun
daki konuşması münasebetiyle 447 

— T. C. Ziraat Bankasının 1950 - 1962 
yıllarında kâr ive zarar miktarına dair 
soru önergesi münasebetiyle 394:397,399:401 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yık Büt
çesi münasebetiyle 15,16,17,18,19 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - T. Cum
huriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
'kâin Howard International İnç. "tasarısı 
münasebetiyle 103 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - Kocaeli Mil
letvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşı
nın na'kil vasıtalarında tenzilât hakkındaki 
teklifi münasebetiyle 310 



26 
B 

Sayfa 
Cemal Babaç (Kocaeli) - Sanayi Ba

kanlığı 1963 yılı Bütçesi ımünase'betiyle .110, 
111,112,113,114 

Şeref Bakşık (İzmir) - Çalışma Bakan
lığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle 60,61,62, 

82,83 

İrfan Baran (Konya) - T. Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 
Howard International İnç. tasarısı müna
sebetiyle 106 

Veli Başaran (Afyon Karahisar) -
Sanayi Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi müna
sebetiyle 114,115,116,117,118 

Kemali Bayazit (Maraş) - Geçen Bir
leşimde Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, şahsını ve bir millî müesseseyi he-

Sayfa 
def tutan usulsüz 'kredi mevzuundaki 
konuşmasına cevaibı 445 :447 

Hilmi Baydur (Muğla) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Kat mülki
yet kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 

39 

449 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Çalışma 
Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle 81, 

82,84 
Ata Bodur (Ordu) - Ulaştırma Ba

kanlığı 1963 yılı Bütçesi münase'betiyle 23,24, 
25,26 

Ahmet Aydm Bolak (Balıkesir) - De
ğerli kâğıtlar kanunu tasarısı münasebe
tiyle 6 

Fevzi Ceylân (Samsun) - Ulaştırma 
Bakanlığı 1963 yılı Bütçesi münasebetiyle 41 

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Kırşehir Mil

letvekili Ahmet Bilgin'in, kat mülkiyet 
kanunu teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 449 

Ahmet Çakmak (Bolu) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 41 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 
münasebetiyle 154,155,156,157,158,159, 

165,166 

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - Sa
nayi Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebe
tiyle 130:131,132,133,134,135, 

136,137,138,139,140,141 

Tahsin Demiray (İstanbul) - 1963 malî 
yılı Devlet Btfrçları Bütçesi münasebetiyle 287, 

288,289 
Yahya Dermana (içel) -1963 malî yılı 

Devlet Borçları Bütçesi münasebetiyle 287 
— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın

daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 323 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle 39 

Ekrem Dikmen (Trabzon) - Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 22.1 

Ali Dizman (Tokat) - 1963 malî yılı 
Devlet Borçları Bütçesi münasebetiyle 271 

— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka-



Sayfa 
nuııun birinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanıma bir madde eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle 451,452 

Ali Dizman (Tokat) - Sanayi Bakanlı
ğı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 119,120,121, 

122 

Avni Doğan (Kostamonu) - Meclis dı-

Sayfa 
şmdaki meşruiyet harici iktidar aradığı
na dair ihbarın dikkate alınarak salahiyet
li merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair soru önergesi mü
nasebetiyle . 888 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - 1968 
malî yılı Devlet Borçları Bütçesi münase
betiyle 280,281 

Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı) - Ça
lışma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münase
betiyle 60:62,63,64,65,Ö6,67,68,69,70,71, 

72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 
Saffet Eminağaoğlu (Artvin) - Memle

ketimizin Doğu ve Güney - Doğu bölgesin
de koy, kasaba içmesuları ile küçük sulama 
işlerinin tetkiki için kurulması kabul edi
len Meclis Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi münasebetiyle 364,365 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Çalışma 
Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 48,49, 

50,51 
— Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın

daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle 320 

— Sanayi Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 
münasebetiyle 107,108,109,110,141 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri, 
Bayındırlık, îmar ve İskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi münasebetiyle 360,361, 

362 
Hasan Erdoğan (Kars) - Memleketimi

zin Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde köy, 
kasaba içmesuları ile küçük sulama işle
rinin tetkiki için Ikurulmıası kabul edilen 
Meclis Soruşturma Komisyonuna üye seçi
mi münasebetiyle 365,866 

Asım Eren (Niğde) - Çalışma Bakanlı
ğı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 65,66 

Asım Eren (Niğde) - Ulaştırma Bakan
lığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 39 

Kadri Eroğan (Urfa) - Basın - Yayın 

ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 176 

Ilhami Erten (Edirne) - Kırşehir Mil
letvekili Memduh Erdemir'in. Elektrik Ku
rumu kanun tekliflimin havale edilmiş ol
duğu İçişleri, Bayındırlık, imar ve iskân, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer'üyeden mürekkep geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi müna
sebetiyle 361 

—• Su taşkınları yüzünden Meriç nehri
nin yarıntı yapan kısımlarının bir an ev

vel onarılması hakkındaki demeci 301 

Kenan Esengin (Zolguldak) - T. Cum
huriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kâin Hloward International Inc. tasamı 
müuase'b etiyle. 103 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, T. C. Ziraat. 
'Banlkaısınm 1960 - 1962 yıllarında kâr ve 
zarar 'miktarına, dair soru önergesi mi'ma-
aebetiyle '3912,393,394 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata
öv'ün, T. C. Ziraat Bankaısmın 1950 - 1962 
yıllarında kâr ve 'Zarar miktarına dair 
soru 'önergesi miünase'b-e.tiyle 397,398,399,40 i 

— Dışişleri Balkanı Feridun 'Cemal 
Erkin'in, Haşkaış ekimi ile afyonun is
tihsal, milletlerarası ticaret, toptan tica
ret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair 
Protokolün onaylanması llıaikkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 359 

— T. fhım'huniyeti Ziraat 'Bankası ile 
Amerilka'da kâin Howard International 
Inc. tasarısı münasebetiyle 103,103,104,105 

— Yozgat Milletvekili Turtgut Nizam-
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Sayfa 

oğlu'nıın, Yozgat ili ve kazalarında vuku-
bulan kuraklık d ol ay isiyle Hükümetin 

Sayfa 
küçük çiftçilere yemlik buğday yardımı 
yapılması ile ilgi İli demeci münasebetiyle 358 

Turhan Feyzioğlu (Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı - Dışişleri 'Bakanlığı 
Kuruluşu haiklkındaki 331.2 «ayılı Kanuna 
e'k kanım 'taısa.riısı münaısebetiyle 3L4,315,3|17, 

320,321,322 

--- Dışişleri Bakanlığı Kımıluşu hak

kındaki 3312 sayılı Kanuna, ek kanını ta
sarısı münaselb etiyle 326,327 

— G^ümüışane Milletvekili Necmettin 
Klüçüiker'in, Devlet İstatistik 'Enstütüısün
de bulunan ihtisas kadrolarına tâyin ya
pılıp yaıpılmadığına, dair s.oru önerg'esi 
mjünaıseibetiyle 381,382 

Mehmet Geçioğlu (Adana) - Ulaştırana 
'.Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münaseibetiyle 40 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Maliye 
Balkan lığı 1963 malî ydı ıbütçjes'i miimaıse-
;betJiyle 241,34-2 

Fahrettin Kerim Gökay (İmar ve İs
kân Bakanı) - İmar ve İskân (Bakanlığı 
1963 yılı'bütçesi münase'betiyle 197,'198,'199,200, 

201,202,203,204 

— Zonguldak Mili et vekili Melhmet Ali 
PestiIci'nin Zonguldak ili Ereğli ilçesinin 
şehir imar plânının ne zaman 'hazırlana
cağına, daîir .soru önergesi müiTasieibe'tiyle 8'85 

Mehmet Göker (Kayseri) - Bâzı suç ve 
cezalanıl affı ihaikikınd'alki kanun tasarısı 
miina »e'betiyle 218,(219,220,221,222 

Kasım Gülek (Adana) - 19613 Malî yılı 
Devlet 'borçları bütçesi ımünaselb etiyle 267,281, 

282,283,284,285,286,287 

- Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu natk-
kındalki 3312 sayılı Kanuna 'ek kaimin ta-
ısaınsı mümaıselbetiyle 324 

— Ticaret Bakanı Muhlis Ete, ile Dışişle
ri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, Haşhaş 
ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası ti
caret, toptan ticaret ve istimalinin, ta'h-
dit ve tanzimine dair Protokolün onaylan -
ması Ihaikkmdalki kamun tasarısı mıüına'seJbe-
tıyle . 359 

— T. Cum'huriyeti Ziraat 'Bankam ile 

Amerika'da kâin H'ovvard İn.ternatilonal' 
Inc. tasan sı münasebetiyle 102,105 

Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Ba
sın - Yayın ve 'Turizm İBaikanlığı 1963 yılı 
'bütçesi münaseibetiyle 166 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Erzin
can'ın da Meclis Araştırıma Komisyonuna 
ithali hakkında 358 

— Memleketimizin Doğu ve Cüney -
Doğu bölgesinin köy, kasaba, içme suları 
ile küçük sulama işlerinin tetkiki için ku
rulması kabul edilen Meclis Soruşturma 
Komisyonuna üye seçimi münasebetiyle 367,368 

Arif Hikmet Güner (Rize) - Sanayi 
Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 130 

Muslihittin Gürer (Sakarya) -16 Kasım 
1.962 tarihinde akdedilen Basın Kongre
sinin. tehir edilip edilmediğine dair soru 
önergesi münasebetiyle 376,377,378,379,380,381 

îhsan Gürsan (tzmir) - 1963 malî yılı 
Devlet borçlan bütçesi münasebetiyle 2Tl,272, 

273,274,275.276 
Kemal Güven (Kars) - ld aştırma Ba 

kanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle ->7,3!S 

Sabahattin Güven (Trabzon) - T. Cum
huriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kâin Howard International Inc. tasarısı . 
münasebetiyle 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı büı 
çesi münasebetiyle 

104 

34 
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Sayfa 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -

Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 34,35,36,37,42 

Şevket Raşit Hatipoğlu (Manisa) - Ay
dın Milletvekili Reşat özarda'nırı, İstan
bul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile yük
sek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğren 

Sayfa 
ci adedine dair soru önergesi münasebetiy
le 390 

Şevket Raşit Hatipoğlu (Millî Eğitim 
Bakanı) - Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaoku
lu ile Kastamonu'nun da Devrenkâm ilçe 
si ortaokullarının öğrenci ve öğretmen 
mevcutlarına dair soru önergesi münase
betiyle 372,373 

Rahmi İnceler (Çankırı) - İmar ve İs
kân Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebe
tiyle .187,188,1-3:». 190 

Fennî tslimyeli (Balıkesir) - Maliye Ba
kanlığı 1963 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle' 234,235,236 

Başbakan ismet İnönü (Malatya) 

1963 malî yılı Devlet borçları bütçesi mü
nasebetiyle 290 

Mehmet İzmen (Tarım Bakanı) - Kas 
tamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, 
Kastamonu îli Araç ilçesi Mergüze Bölg" 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bu
lunup bulunmadığına dair soru önergesi 
münasebetiyle 383 

K 
ihsan Kabadayı (Konya) - İmar ve İs

kân Bakanlığı 1963 yılı bütçesi'münasebe
tiyle 196 

Kadircan Kaflı (Konya) - Basın - Yayı »i 
ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 151,152,153,154 

ismet Kapısız (Yozgat) - Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 146,147,14S.149 

Cemil Karahan (Sinop) - Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı 1963. yılı bütçesi mü
nasebetiyle 162,163 

Ahmet Karamüftüoğlu (Adana) - Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Anıe 
rika'da kâin Howard International ine. 
tasarısı münasebetiyle 104 

Mustafa Kemal Karan (Amasya) -
Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğa 
bölgesinde köy, kasaba içme suları ile kıi 
çük sulama işlerinin tetkiki için kurulma
sı kabul edilen Meclis Soruşturma Komis
yonuna üye secimi münasebetiyle 368 

— Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in 16 Kasım 1962 tarihinde akdedi
len Basın Kongresinin tehir edilip edilme 
eliğine dair soru önergesi münasebetiyle 375, 

379.381 
Celâl Tevfik Karasapan (Basın - Yayın 

ve Turizm Bakanı) - Basın - Yayın ve Tu 
rizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münase
betiyle 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 

176 
Şaban Keskin (Çankırı) - Maliye Ba

kanlığı 1963 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle * 231:232,2ü:-:. 234 

Coşkun Kırca (istanbul) - 1963 malî yı
lı Devlet borçlan bütçesi münasebetiyle 265, 

266 
Hâldan Kısayol (Kocaeli) - İki arkada

şının, Nakil vasıtalarında tenzilâ: hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 3<JS:310 

—• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı ile Amerika'da kâin Howard Interna
tional Inc. tasarısı münasebetiyle 107 
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Sayfa 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Dışişleri 
Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle 319 

— Basın - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 159,160.161, 

162 
Nechıeddin Küçüker (Gümüşane) - Dev

let İstatistik Enstitüsünde bulunan ihtisar 
kadrolarına tâyin yapılıp yapılmadığına 

Sayfa 
dair soru önergesi münasebetiyle 382 

— Maliye Bakanlığı 1963 malî yılı büt
çesi münasebetiyle 236,237,2; 18,239 

Faruk Küreli (Çorum) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle 39 

Nihat Kürşat (İzmir) - Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı bütçesi mü
nasebetiyle .146,147,3 48,149,1 o(i. İ 51 

— Sanayi Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 
münasebetiyle i.14 

Ferid Melen (Maliye Bakanı) - Maliye 
Bakanlığı 1963 malî yılı bütçesi münasebe-

M 
tiyi e 42,243,244,245,246,247,248,249 250 

Turgut Nizamoğlu (Yozgat) - Yozgat 
ili ve kazalarında vukubulaıı kuraklık do
layı siyi e Hükümetin küçük çiftçilere yem 
lik buğday yardımı yapılması ile ilgili 

N 
demeci 

A. Baran Numanoğlu (Nevşehir) 
357 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 1963 
yılı bütçesi münasebetiyle 176 

O 
Ahmet Oğuz (tsltanbul) - Dışişleri Ba-

'kanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle. 316, 

317,018 
Nurettin Ok (Çankırı) - Başkanlığın 

geçen birleşimdeki tutumunun İçtüzüğe 
uygun ve tarafsız bulunduğunu açıklı-
yan gündem dışı konuşması münasebetiy
le. ' ' 3 

Arif Hikmet Onat (Ordu) - Kocaeli 
Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki •arka
daşının nakil vasıtalarında tenzilât hak
kındaki teklifi münasebetiyle. 

— Maliye Bakanlığı 1963 malî yılı 
bı'itçesi. münasebetiyle. 

Oğuz Oran (istanbul) - Dışişleri Ba
kanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
kanuna ek kanım tasarısı münasebetiyle. 

31ü 

250 

311 

ö 
Eifat Öçten (Ulaştırma Bakanı) - Kas

tamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, 
inebolu - Bozkurt - Abana ile (Jatalzeytin 
arasında mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair soru önergesi müna
sebetiyle. 374,375 

Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 

m ünasebetüyle. 27,28,29,310,31,32,33,34,35, 
36,37,38,39,40,41 

İbrahim Öktem (Bursa) - Geçen Bir
leşimde Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un gündem dışı olarak 0. II. P. Grupıma 
müıe'/eccih konuşmasına ve Başkanlık Di-
\ anının görevlerine dair gündem dışı de
meci. 98j99,100 
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Sayfa 

Naci Öktem (istanbul) - T. Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 
Howard international în<\' tasarısı -müna
sebetiyle. 103 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle. 37,38 

İhsan önal (İçel) - Çalışma Bakanlığı 
1963 yılı bütçesi münasebetiyle. 51,52,53,54, 

55,56, 
Rüştü Özal (Konya) - Sanayi Bakanlığı 

1963 yıh bütçesi münasebetiyle.- 122:123, 
124,125,126,127,128 

Vahyi Özarar (istanbul) - T. Cumhuri
yeti ̂ Ziraat Bankası ile Amerika'da, kâin 
Howard International İne. tasarısı müna
sebetiyle. 105,106,107 

Ali özdikmenli (Kastamonu) - Ankara'
da Ayrancı Ortaokulu ile Kastamonu'da 
Devrekani ilçesi ortaokullarının öğrenci 
ve öğretmen mevcutlarına adir soru öner
gesi münasebetiyle. 372,373 

— inebolu - Bozkurt - Abana ile (Jatal-
zeytin arasında mektup ve sair evrakın ne 
ile nakledildiğine dair soru önergesi müna
sebetiyle. 374 

— Kastamonu - Cide yolunun Kara
yollarına bağlanmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi münase
betiyle. 374 

Sayfa 
— Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze 

bölge şefi Ali sönmez hakkında bir şikâ
yet bulunup bulunmadığına dair önerge
si münasebetiyle. 384 

— Yeni cezaevleri ve iş yurtlarında 
çalışan hükümlülerin gündeliklerinin ar
tırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi münasebetiyle. 386 

Kadri özek (izmir) - Dışişleri Bakan
lığı 'kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle. 326 

Nazmi özoğul (Edirne) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle. 38 

—• Maliye Bakanlığı 1963 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle. 239,240 

Halil Özmen (Kırşehir) - Cemiyetler 
Kanununa ek 8 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle. 452,453 

Halit Rıza Özkan (Malatya) - Ulaştır
ma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebe
tiyle. 37 

Seyfi Öztürk (Eskişehir) - Maliye Ba
kanlığı 1963 malı yılı bütçesi münasebe
tiyle. 250 

— T. Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 
Amerika'da kâin Hovvard International 
Inc. tasarısı münasebetiyle. 103 

Mithat San (Gaziantep) - Çalışma Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiyle. 62, 

63,64,65 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Ulaştır
ma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebe
tiyle. 12,13,14,15 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - Do
ğu ve Güney Doğu bölgelerine gidecek 
Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin 
mahallî milletvekillerinden değil hususi 
ile Batı illeri milletvekillerinden seçilme
si konusunda gündem dışı demeci müna
sebetiyle. 447 

—• Memleketimizin Doğu ve Güney -
Doğu bölgesinde köy, kasaba, içme suları 

ile küçük sulama işlerinin tetkiki için' ku
rulması kabul edilen Meclis Soruşturma 
.Komisyonuna üye seçimi münasebetiyle. 368 

Selim Sarper (istanbul) - Dışişleri Ba
kanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle. 322, 

323 
Kemal Satır (Adana) - 1963 malî yılı 

Devlet borçları bütçesi münasebetiyle, 276, 
277,278,279,280 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle. 221 

— Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle, 39 
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Sayfa 

— Memleketimizin Doğu ve Cüney -
Doğu bölgesinde köy, kasaba içme suları 
ile küçük sulama işlerinin tetkiki için 
kurulması kabul edilen Meclis' Soruştur
ma Komisyonuna üye seçimi münasebe-
1 iyle. 367 

îsmet Sezgin (Aydın) - İmar ve İskân 
Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münasebetiy
le. .182,183,184,185,18(5, İST 

— - Maliye. Bakanlığı 1963 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle. 222,223,224,225,226, 

227,228,229,230 

Sayfa 
tlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) -

Udime Milletvekili ilhami Erten'in, su taş
kınları yüzünden Meriç nehrinin yarıntı 
yapan kısımlarının bir an evvel onarılma
sı hakkındaki demeei münasebetiyle. 302 

- - Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
ıuenli'niıı, Kastamonu - Cide yolunun Ka
rayollarına. bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi müna
sebetiyle. 373 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - T. Cumhu
riyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 
Howard International İne. tasarısı münase
betiyle 103,106 

Tahsin Telli (Erzurum) - Cemiyetler 
Kanununa ek 8 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun münase

betiyle 453,454 
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Dışişleri 

Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 31.1, 

313,318,319 
Oğuz Demir Tüzün (Niğde) - Basın -

Yayın ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle 175 

Oelâlettin Üzer (Eskişehir) - İmar ve 
İskân Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münase-

u 

betiyle 190,191,192,193 sebetiyle 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - İmar 
ve İskân Bakanlığı 1963 yılı bütçesi müııa-

204 

ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Cemiyetler 

Kanununa ek 8 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun müna
sebetiyle 454 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Mendeketimizin 
Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde köy, ka
saba, içmesuları ile küçük sulama işleri
nin tetkiki' için kurulması kabul edilen 
Meclis Soruşturma Komisyonuna üye se
çimi münasebetiyle 363.364 

Bahtiyar Vural (Kars) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1963"yılı bütçesi münasebetiyle -1' 

Mahmut Vural (Sivas) - T. Cumhuriye-

v 
ti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Ho-
\vard International îne, tasarısı münasebe

ti v I e, 107 

file:///vard
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Sayfa 
İsmail Yılmaz (Bursa) - Edirne Millet

vekili ilhamı Erten'in, su taşkınları yüzün
den Meriç nehrinin yarıntı yapan kısımla
rının bir an evvel onarılması hakkındaki ' 
demeci münasebetiyle 302,303 

T. Ziza Yücebilgin (Zonguldak) - Ça
lışma Bakanlığı 1963 yüı bütçesi münase
betiyle ' 56,57,58,59,60 

Abdülhak Kemali Yörük (Adalet Baka
nı) - tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yü
rüyüp yürümediğine dair önergesi münase-

Sayfa 
| betiyle 371 
! — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
I menli'nm, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında 
| çalışan hükümlülerin artırılmasının düşü-
i nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 

münasebetiyle 385,386 
I — Kastamonu Milletvekili Avni Do-
I ğan'm, Meclis dışındaki meşruiyet harici 

iktidar aradığına dair ihbarın dikkate alı-
I narak, salahiyetli merciler tarafından, bir 
i kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair so-
[ ru önergesi münasebetiyle 388 




