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DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 
— Adalet Partisi (Jrupu adına 'konu

şan Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
lu'nun, A. P. sine yöneltildiğini ifade et
tiği son olaylarla ilgili 'konuşması 4:6 

— Başbakan İsmet inönü'nün; hü
kümlü Celâl Bayar'ın muvakkat tahliyesi 
neticesi ortaya çıkan hâdiseler karşısın
da alınmış ve alınacak tedbirlere dair 
demeci ' 6:12 

Say/j» 
— Başkanlık Divanı adına Başkan 

Nurettin. Ok'un, Millet Meclisinin çalış
maları hakkında Genel Kurula açıkla- ; 
ması 12:13 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
hlrkin'in, Kıbrıs Rum basını ile sorumlu 
Rum idarecilerinin, ciddî ikazlara rağmen, 
tahrik edici beyan ve davranışlarını deva<m 
ettirdiklerine dair demeci 133:136 

GENEL GÖRÜŞME 

— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, «yurtta sulh, cihanda sulh» insan
lı k ve medeniyet görüşü ve Anayasa reji

mi karşısında memleketin iç politikası üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair i 
önergesi (8/4). 31,64:71 

K A N U N L A R 

No. 
219 1963 vılı Bütçe Kanunu 

Sayfa 
i) 563 

12 246: 
247 

13 4!20 
14 222, 

292: 
295 

220 Devlet memurları aylıklarının tev 

No. Sayfa 
hit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve 'etelerimin .Ta
rım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapıl'ması ıhaklkında kanun 10 

12 
13 

38$ 
324 

459: 
460 

K A R A R L A R 

İ6Ö Memleketimizin Doğu \se Güney
doğu illerinde köy kasaba içme su
ları ile.küçük sulama işlerinin tet

kiki için, bir Meclis Araştırma, 
Komisyonu teşkiline dair kararın 
kaldırılması hakkında 15 64 



i. 

MECLÎS ARAŞTIRMASI 

Sayfa 
— Memleketimizin Doğu ve Güney-Do-

ğu bölgelerinde köy ve kasaba içme suları 
ile küçük sulama işlerinin tetkiki için ku-

Afyon Karahisar (Şevki Güler) - Af
yon Karahisar Milletvekili Veli Başaran'a 
veya ilgili olduğu firmaya, seçimlerden ön
ce veya sonra, bankalar tarafından açılmış 
olan kredi miktarına dair, Ticaret ve Ma
liye bakanlarından söalü sorusunun geri 
verilmesine dair (6/564) (4/192) 89 

Antalya (Ömer Eken) - Sıhhi durumu
nun vahini olduğu müşahede altında bu
lunduran doktorlar tarafından ifade edi
len ©siki Cumıhurbaşkaını hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarımdan sözlü soru öner
gesinin geri istenildiğine dair (6/570) 

' (4/190) 3'9 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu) - Mem-
löketimiain Doğu ve Güney-Doğu bölgele
rinde köy ve kasaba içme suları ile 'küçük 
sulama .işlerinin tetkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi ve bu konuda 18 Mart 1963 ta
rih ve 161 sayılı ittihaz olunan kararın 
kaldırılmasına dair 64 

Aydın (Osman Saim Sarıgöllü «ö. S. 
Üyesi») - Türk Tütün Ekicileri Bankası 
kanun teklifi (İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair (2/239, 
4/188) ^ 33 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra ne
zaret altına alınanların haklarının iadesi
ne ait kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair (2/34, 4/18?) 33 

'Diyarbakır (Yusuf Azizoğlu) * Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-

Sayfa 
rulması kabul edilen Meclis Araştırma 
•Komisyonuna üye seçimi (10/10, 10/11) 13:14, 

31 $2,48 

lu'nun, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki 2i24 sayılı 'Kanunun 29 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının, havale edilmiş olduğu Ma- . 
liye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân koalisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair (1/426, 4/189) 73 

Erzurum (Cevat önder) - Erzurum Mil
let vekil liginden istifa ettiğine dair telgra
fı (4/191) 88 

. Kayseri (Mehmet Göker) - Memleketi
mizin Doğu ve Güney-iDoğu bölgelerinde 
köy ve kasaba içme suları ile küçük süla-
lama işlerinin tetkiki için kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi ve bu konuda 18 Mart 1963 tarih 
ve 161 sayılı ittihaz olunan kararın kal
dırılmasına dair 64 

Kütahya (Sezai Sarpasar) - Kütahya 
Milletvekilli iğin den istifa ettiğine dair1 

(4/195) 335:336 

Malatya (ismet İnönü) - Başbakan 
İsmet İnönü'nün, Ulusal bayram ve genel 
tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının gündeme alınımasına dair 
(4/194, 1/224) 89:90,137:148,158,190:193 

Mardin (Vahap Dizdar'oğlu), Kütah
ya (Sadr ettin Tosbi), İzmir (Ali Naili Er
dem) - C.H.P., A.P., C.K.M.P. Grup Baş-
kanvekillerinin, Sendika Kanunlariyle Top
lu İş Sözleşmesi, Orev ve Lokavt kanunla
rının gündeme alınarak görüşülmesi hak
kında (4/193) 73:81,86:8S 

Ö N E R G E L E R 
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R A P O R 

Sayfa 
Adalet Komisyonu rapordan 

-— Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunum 60 ncı maddesinin de-
ğiştiril'mesine dair kanun tasarısı ile Adı
yaman Milletvekili Arif Atalay ve 311 ar
kadaşının, 6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
: Haddesinin 5 numaralı bendinin değişti-
i'ilmesi hakkında, kanun teklifi hakkında 
{1/230, 2/131) 104:105y106,!07,124-127,136: 

137,154;186:lı89 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 

Bolak ve iki arkadaşının, 5887 sayılı Harç
lar Kanununun 126 mcd maddesini değiş
tiren 6765 ısayılı Kanuna bir fıkra eklen-
ıinesine dair kanun teklifinin Harçlar ka
nunu tasarısını görüşmek üzere Genel Ku
rulun 1 . 2 . 1963 tarihli 38 mci Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair (2/305) 71 

— 'Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/282) 102 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve ser-
tifikasyönu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/247) 85 

— Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ha-ibioğlu, Fatma Şeker'den doğma 
24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet (Mus
tafa) -Yeğenoğlu'nun, ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/510) 63 

Bütçe Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti 
Eımckll Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/200) 105:106 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
resmî bir müessesesi olan Milletlerarası 
Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İs

lı A B 

t ikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/234) 99a00,lû6:107,112:115,136,lŞ4, 

174*177 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
resmî bir müessesesi olan Milletlerarası 
Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/234) 99:100,106:107,112:115,136,154, 

174:177 
— Kuzey - Atlantik Andlaşnası teş

kilâtı müşterdk enfrastrüktür programları 
gereğince Türkiye 'de yapılacak inşa ve 
tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı hakkında* 9&402,106,108:1JL1 

136,154,170:173 

Geçici Komisyon raporlwı \ 

— İstanbul Milletvekili Coşlkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyaknıaz ve Güner 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifine 'dair (2/270) 34:39 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması* hakkında kanun 
tasarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 12 arkadaşının Türkiye İlmî ve 
Teknik •Araştırma Konseyi kanunu tek
lifine dair (1/219, 2/220) 98;99 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Barikasu 
ile Amerika'da kâin Howard International 
Inc. Firması arasındaki ihtilâfın halline 
dair kanun tasarısı haikkmda (1/401) 85:86, 

148469-

Gümrük ve Tekel Komisyon raporları 

— Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu 



Sayfa 
kararnamelerinin onaylanması hakkında 
kanun tasarıama dair (1/225) 132 

— Tekel Genel Müdürlüğü Ibinası iyin 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 7077 sayıılı Kanunun 1 ne i 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/267) 101:102,105,107,120: 

123,136»! 54,182:185 

içişleri Komisyonu raporu 

— Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 neı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 
arkadaşının, 6183 sayıılı Âmme alacakları
nın tahsil ,usulü hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (1/230, 2/131) 104:105,106,107,124: 

127,136:137,154,186:189 

Maliye Komisyonu raporları 

— Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Adııyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 
arkadaşının, 6183 sayılı Âmme -alacakları
nın- tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
1.0 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin 
değiştirilmesi- hakkında kanun teklifine 
dair (1/230, 2/131) 104:105,106,107,124: 

127,136:137,154J 86:189 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine, dair kanun tasarısıı, hak
kında (1/100) 132 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/200) 105:106 

— 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 kanun teklifi hakkında (2/243) 

100:101,1Q5,107,116:119,136,154,178 :181 
— Devlet (memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kamına 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması ve Hesap 
uzmanlan kurulu kurulmasına dair 470!) 
sayılı Kanunun 6 neı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanım tasarısına dair 
(1/302) 102:104 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun ta
şansın a dair (1/232) 132 

--- (liinırük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Ku
rulu kararnamelerinin onaylanması hak
kında kanun tasarısına dair (.1/225) 132 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî ıbir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma daire
si arasında imzalanan İstikraz andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (.1/234) 99:100, 

106 :107,112 :.l 15,136,154,174 :177 
—- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, 

1960 ve daha önceki bütç* yıllarına ait 
bir kısım vergi borçlarının tasviyesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/201) 132 

—- Kuzey Atlantik Andlaşması teş
kilâtı müşterek enl'rastrüktür programla
rı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa 
ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 
10 nen maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/291) 99,102,106, 

108:111,136,15-1,170:173 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrin
de öğretmen olarak yapanların il okul öğ
retmenliğine tâyinleri hakkında kanun 
tasarısına dair (1/232) 132 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/100) 132 



Plân Komisyonu raporları 
Sayfa 

— Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Ad^aman Milletvekili Arif Atalay ve 31 
arkadaşının, 6.183 sayılı Âmme alacakla
rının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
I0%eu maddesinin 5 numaralı bendinin 
deştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (1/230, 2/131) 104:105,106,107,124: 

127,136:1137,154,186:189 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

EmSkii Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kınca (1/100) 132 

— Bursa Milletvekili Sadrettih Çan-
ga ve 29 arkadaşının Gümrük Kanunu
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 
5651 sayılı Kanunla eklenen (e) fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/140) 90:98 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Ö434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme-
sine dair kanun teklifi hakkında (2/243) 100: 

101,105,107,116:119,136,154,178:181 
-~ Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun (tasa
rısına dair (1/379) 85 

~ Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı estvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/282) 102 

—• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması 
ve hesap uzmanları kurulu kurulmasına 
dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-
smr-dair (1/302) 102:104 

Saıtfa 
— 97 sayılı Kanuna göre askerlik 

hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı em
rinde öğretmen olarak yapanların ilk
okul öğretmenliğine tâyinleri hakkında 
kanun tasarısına dair (1/282) 182 

— Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar "Ku
rulu kararnamelerinin onaylanması (hak
kında kanun tasarısına dair (1/225) 132 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir 
kısım vergi borçlarının tavsiyesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/201) 132 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür program
ları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa 
ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/291) 9j9f 

102,106,108:111,136,154,170:173 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kuruluş ve memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/404) 105 

— 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) 101:102,105,107, 

120:123,136,154,182:185 
— Tohumlukların tescil, kontrol ve 

sertifikasyonu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/247) 85 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/297) 132 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/345) 132 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sa-
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Sayfa 
yılı cetvellerde değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/404) 105 

Tarım Komisyonu raporları 

— 'Tohumlukların tescil, kontrol ve 
sertifikasyonu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/247) • 85 

— Toprak Mahsulbri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında - kanun 
tasarısına dair (1/297) 132 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik ya-

Çeküme 
— Cevat önder'in Erzurum Milletve

killiğinden istifa ettiğine dair telgrafı 
(4/191) ; 88 

— Sezai Sarpaşar'ın, Kütahya Milletve
killiğinden istifası (4/195) 135:136 . 

izin 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve-

Adalet Bakanından 
—• Antallya Milletvekili Ömer E'ken'-

in, sıhhi durumunun vahîm olduğu müşa-
Ih'.&d'e alltiınfda'ibulundur'an ddkjtıorlar tara-
fmldan ifade -edilen edki Culmhurfbakkanı 
hafkllanda ne düşünüldüğüne /dair Adalet 
ve SağbJk ve Sosyal Yarıdıım Balkanların- • 
•dan töözliü.'Sınılsın ve. geri istediğime dair 
öncmgeısıi =(6/Ş70)... . ••• 39 

— TrEİkiridağ Milletvelkill Turhan KuV-
un, yenilden hangi şeih'irlerde ne milktat 
ınjoterliik a/hdaıs edildiğimle ve 'bunlara Ihanıği 
ölçülene göre tâyin yapıldığına dair, Ada
leli Baka.nımdaın sözlü sorusu 06/510) 59 

I Sayfa 
pılması hakkında kanun tasarısına dair • 
(1/379) - : 85 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin1 1960 
| ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 

vergi borçlarının tasviyesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/201) 132 

I — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun ikinci maddesinin (A) bendinin ikin- . 

( ci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka-
j nun tasarısına dair (1/297) 132 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 

I (1/345) 132 

rilmesi (3/526) (3/537) 32 
(3/540) 135 

Yasama dakunulmazUğı 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı 
(3/527). . 3 

Bayındırlık Bakanından 
— Antalj/'a MMletvıelkiri Ihlsan AîtajöV-/. 

ün,-Gaziıpaşıa ovaSsınldaki akarsuların ıslahı 
ile ovanın sulantoıalsı konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Bayiındıırlılk Baikanından 
.sözlü siorujsn. (6/584) ••'•' 131 

— 'Bollu Milleltiveikili Ahmelt Çakmak'-
ııı, Anık ara - istanbul karayı olunun Azap-
dcresl". nnevfciıinld'e vuıkulbulâ-n ve 16 ş'alhism 
ölümü ile sıonuıçla.nan son kazada; bir ih-' •;-.!• 
mal Ibıtkınuip 'bulunmaldığıına dair sloru 
öııo-iğcisi ve Bayındırlık Balkana Ilyals :Seıç-
iBnün sıöizlü cevajbı (-6/501) 56:58 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 

SORULAR VE CEVAPLARI 

A —' SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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,— Giresun Milleitve!İoİi İbrahim Etem. I 
Kılıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 I 
yılında (başlanılıp başlanamıyacağıaıa daiır 
sioru önergem ve Baıyundırlılk Balkanı îl- I 
yaıs ıSeçkih'in- sözlıü eevaibı (6/487) • - 49 I 

— Giresun. Mil'leltvelki'li İbrahim Etem 
Kllıçıoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - | 
Hopa ısahil yollarının inşa durulmama ve I 
Giresun - Tralbzon sahil yolu yapımına ne I 
zaman haşlanacağına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Balkaoı îlyâıs Seçkin'in sözlü 
cevalbı (6/488) 49:50 

• i 
— İsitanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

fatanibul'un muhltelif yerlerinde açıkta 
afkan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
Ihalkkınida ne düşünüldüğüne dair, Bıayın-
dırlılk, ve İçişleri Baika.nlaırmdan sözlü slo- I 
ru'su (6/500) 56 I 

— Ka^baımionu Millıeltvekili iSalbri Kes-
kin'in, Karayollarının <buıgünkü haliyle, ka'ç 
itonluk vaısıltalıarın Isoyrine müsait hir du- | 
ruımda Ibul'Umduğuna dair soru önerıgıelsıi Ba
yındırlık Balkanı Ilıyas Seçkin ve t icaret I 
Balkanı Mulhİiıs Efe'nin sözlü cevapları I 
06/483) ' 40:43 

. — Kastamonu Milletvekili Salbri Keıs- ] 
Mn'ih, Kaisltaımonu - Cide arasındaki Dev- I 
lelt yolumun, Karayıollarınca kış ımücadele- I 
sine Itaibi tuîtulân yollar aralsına aîlınmalsı- I 
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Ba- I 
yındurlılk Balkanından sözlü sorusu (6/574) . 3 I 

Çalışma Bakanından I 

— İstanbul. MilMıve'kili Ömer Zelk'âi 
Donman.'ıın, Türik^yelde her haugi Ibir iilş 'klo- I 
lunlda 'hafta tatili yarpmaklsıızın günde 12 
sasıt çalıştırılan işçi (bulunup bulunmadı- ' I 
gına dair Çalışma ive Ulaştırma Balkanla- I 
rmdan isözlü ısıorusu (6/506) . 58 I 

Devlet Bakanından 

— İçel Milletvekilli Masflıor Arikan'm, I 
Erdelmli Imıaimı tslhak özibelk'in, 1962 yılı 
Ağufel'lois ve Eylül aylarına ait, maaşları-:, I 
nın zamanında ödenip ödenmediğine dair I 
İçişleri ve Devlet Balkanından 'sözlü soru- I 
su (6/493) 50 I 

Sayfa 
Dışişleri Bakanından 

— Van Milletvekili Mulslih Görenitaş'-
ın, Van ilinldıen 1961 yılı zarfında, İranlı
lar taraflından ne miktar hayvan çalındı
ğına dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü Sorusu ('6/496) 55 :5£ 

İçişleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özanda'-
nın, (belediye zabıta memurlarının ydkne-
salk kıyafette olmalarımın temini ile fazla 
mesai ücreti veya yıpranma zammı veril
mesi hususunda mıe düşünüldüğüne dair 
İçişleri B.afeanntndıan sözlü sorusu (6/571) 3 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Osmaincık ilçesi Jandarma Komu
tan vekilinin ilçe halkından 15 kişiyi döv
düğünün doğru olup olmadığına dair İçiş
leri 'Bakanından sözlü sorusu (6/485) 49 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç 
vali ve kaymakamın verileninin değiştiril
diğinle dalir İçişleri Balkanınıdıam sözlü so
rusu (6/490) 50 

— istanbul MilletiveMLi Reşit Ülker'in, 
listıanSbul'unı muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ine düşünüldüğünle dair Bayın
dırlık ve İçişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/500) - 56 

— İçel Miiletvekilii Mazhar Arikan'nı, 
Erdemli İmamı Mılafc ödbek'iım, 1962 yılı 
Ağustos ve Eylül aylarına .ait, maaşları
nım zamıanınlda ödenip ödıemrmeıdiğine dair 
İçişleri ve Devlet Balkanından sözlü sorusu 
(6/493) ' " 50 

— Ordu Millet veili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç. <aded gecekondu ve 
ne miktar nüfus (bulunduğunla ve yol, okul 
ve diğer ilbJtiyaçların sağlanması istikame
tinde halMa yardımlaşnıa gayret ve ha
zırlıkları yapılıp yapılmadığıma dair İçiş
leri ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/579)' 30 

— Van Milletvekili MuhlisGörenitaş'in, 
Van ilinden 1961 yılı zıaîrfınd'a, İranlılar 
tamfmdam me milkltlar hayvan çalımdı gına 
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köyü nüfusuna ve sfakiniöriıılin mıefeıkeın. 
oKaıralk mağaralarda yaşıadıkl'arımm doğru 
olup olmadığıma daür İmar Ve İslkâm tf>a-
•kantonnidan sözlü sorusu (6/573) a 

dair İçişleri ve Dışişleri bakanla ondan söz
lü Somu (6/496) 55:56 

İmar ve İskân Bakanından 

— Antalya MillIetveMli İhsanı Ataöv'ün, 
Arttıafltya i'lnıim imar plıâmınıda, som üç yıl 
içinde, kaç defa tialddlâft. yapıldığına dair 
tımar ve tsfcâ'n Baikamındam.' sözlü sorusu 
(6/583) 131 

— Antalya MillietveMli Ihisam Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyumuını ihtiyaca cevap 
verilmediği1 klorn/usunda Wir taflep yapılıp ya-
pılimadığıma ve el'eûsitrilk üretimliındın ihtliyaca 
yeter olup olmadığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/585) 111 

'— İstanbul Milletvekili Muhidditn 
Güven'in, Hazineye imltikaıl etmiş bulunan 
Antkara Varlık mahallesindeki evlere yer
leştirilen ailelerin adedine ve bunlarım du-
nımlarıina dair İmar ve İskân.' Bakamımdan 
sözlü «orusu (6/581) 30 

— İstanbul Milletvekili Vaihyi özarar'-
ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Gö'k-
tepe nahiyesinin) su ühtiy açımım halli için 
ne düşünüldüğüme' ve bu yerlere birer sağ
lık merkezi açılmasına lüzum görülüp .gö
rülmediğine dair İmar ve iskân, Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakamlarımdan sözlü so
rusu (6/582) 131 

— ıMuş Milletvekilli Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolıayısiyle 
alınacak tedbirledte yapılacak yardıımlar' 
hakkımdaki kamun gereğince evvelce başila-
nılmıiş olan inşaatım devamı için ne düşü
nüldüğüne dair İmar ve İskân Balkanım
da*! sözlü sorusu (6/576) 29:30 

— Ordu Miletvekil'i İzzettin Ağaoğ-
lu'num, Kadıköy ilçesi, Kâğııtltoame Bıel'edii-
yeısıi isıınırlları dâhffilmtdıe ıkaç aıded ıgecelkon-
du ve ne miktar nüfus bulunduğuma ve 
yol, okul ve diğer ihtiyaçların sağl'aramıası 
'istli'kâm etimde Ihal'kla yardımıliaışmıa gayriet 
ve hazırDıkları yapılıp yapıknıadığımıa da&r 
tçjişllleıni Ve İmar ve İskam balkamil'arıınıdan 
-sözlü sorusu (6/579) 30 

— Stilirt Milletvekili Sürteyya önerin, 
9i*irit 'ittendin ÎBaffcmıan ilçesine bağlı Şiıkeftoam 

Maliye Bakanından 

• - A «yon Kara'hifear Miİetlvefbiil iŞevöri 
Güle/r'im, Afyon IKardhlisaır Milletvekili1! 
Veli Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya 
seçimlerden önce veya sonra, bamİkal'ar 

"tarafımdan açılmış olan kredi miktarımıa! 
dfalür, HieatM ve Maliye ıbaikarilannd'am 
sözlü sonısun/ım geri verilrnıesöme d'aiir 

•öneıigfed (4/192) (6/564) 89 

Milli Eğitim Bakanımdan 

— Aydım iMlilfletveMi Mustâfa Şülkrü 
Koç'un, mleı̂ kez .teş'kİlâıtmdıa oalişamlardlami 
'kaçınım ek görev kadr'oilıarilyle manıgd okul-
'llanda »kaçar saat d'ers olroititıılçllarına ıvei 
ücretli veya maaşlı ol'aralk Mıtldlein fazlıa ele 
göriev'i olan Ikaç .memur1 bulumdıil'una dıalr 
Millî Eğitim Ba'kanınd'am sözlü sorusu' 
(6/572) 3 

— T,eikird'ağ MilleMeMl'i Turhan Kufr'-
um, Türk Anısiikiopediisimin 'baiç: falsilküüâ'e 
tamamlan a cağına Ve devamlı Ibür yazı ka& 
rosunun 'bulunup ıbülümımadığıma: dair Mil
lî Eğititm BaJkamındian ıtözlü sorusu (6/50&) .59 

Sağlık ve Sosyal Yârdım Bakanından 

— Antalya Milletvekili ö m # Eken'jp, 
sıhhi durumunun vahim olduğu müşahede 
altımda bulunduran doktorlar tarafından 
ifade edilen eski Cumhurbaşkanı hakkım
da ne düşünüldüğüne dair Adale! ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü 
soru önergesinin geri istenildiğine dair 
önergesi (6/570,4/190) 39 

— İstanbul Milletvekili Vahyi özarar\ 
m, İstanbul 'un Sağmalcılar köyü ile Gökte-
pe nahiyesinin su ihtiyacının halli için ne 
düşünüldüğüne ve bu yerlere birer sağlık 
mez'kezi açılmasına lüzurnı görülüp gör&l-
mediğine dair İmar ve İskân, Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/582) 181 
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Sanayi Bakanından 

— Giresun Milletvekili ibrahim Klein 
Kılıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesin
de 'bir kâğıt hamuru fabrikası kurulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Sa
nayi Bakanından sözflü sorusu (6/486) 49 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'in, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve 
Eskişehir belediye hudutları dâhilinde, son 
üq. yılın son dört ayımda, aydınlatma, ısıt
ma ve temizlik gibi işler iç;iu ne anıktar 
elektrik enerjisi harcandığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 58 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gti
ner'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde ku
rulması düşünülen kâğıt hamuru yerinin 
tesisinin teslbit edilip edilmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/498) 56 

Tarım Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
bira imalinde kullanılan şerbetçi otunun . 
memleketimizde yetiştirilmesi hususunda 
ne zamandan beri çalışıldığına dair soru 
önergesi. Tarım Bakanı Mehmet İzm en'in, 
sözlü cevabı (6/495) 54:55 

— Bilecik Milletvekili §adi Binay'ın, 
ipek böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişâfı 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
Izımen ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/494) 50:54 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'n in, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, mete
oroloji sahasında yetişmiş mühendis veya 
yükse'k mühendis istihdam edilip edilmedi
ğine ve teknik eleman yetiştirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
Balkanından sözlü sorusu (6/580) 30 

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlır-
nun, belediye hudutları içine mahalle ola-
ra'k alınmakla beraber imar plânı dışında 
oldulklarında n belediye hizmetlerinden 
mahrum bulunan .mahallelerin muhtaç hal
kanın yakacak ve zati ihtiyaçlarının köy 
tarifesine tabi bulunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/577) 30 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, orman politikasına yön verecek 
prensiplerin tahaıkkuiku için gerekli özel 
kanunların hazırlanması hususunda bir ça
lışına olup olmadığına dair Tanım Baka
nından sözlü sorusu (6/508) 68 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki. Güler'in, Afyon Karahisar Milletveki
li Veli Başaran'a veya ilgili olduğu firma
ya, seçimlerden önce veya sonra, bankalar 
tarafından açılmış olan kredi miktarına 
dair, Ticaret ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusunun geri veri İm esine dair 
Önergesi (4/1.92) (6/564) 89 

- - Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
ipek böcekçiliği ile ipek sanayiinin inki
şafı için ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh
met Izmen ve Ticaret Bakanı Muhlis 
I'Uo'nin sözlü cevabı (6/494) 50:54 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Karayollarının bugünkü haliyle, 
kaç. tonluk vasıtaların seyrine müsait 
bir dunumda bulunduğuna dair soru 
Önergesi Bayındırlık Bakanı tlyas Seç
kin ve Ticaret Bakanı Mnhlis Ete'in söz
lü cevapları (6/483) • 40:43 

— Manisa Milletvekili Muammer Kir- ; 

ten'in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hak
kındaki Kararnamenin iyi bir şekilde 
tatbiki için ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi Ticaret Bakanı Muhlis Kte'nin 
sözlü cevabı (6/484) 43:48 

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
hıîıun, 3460 sayılı Kanunun 17 tıci mad
desine bir fıkra eklenmesi hususunda bir 
tasarı düzenlenmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ticaret ve Ulaştırma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/578) 30 

Ulaştırma Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 

Dormau'm, Türkiye'de her hangi bir iş 
kolunda hafta tatili yapmaksızın günde \ 
12 saat çalıştırılan işçi bulunup bulun
madığına dair Çalışma ve Ulaştırma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/506) i 58 
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—• Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hususunda bir 
tasarı düzenlenmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ticaret ve Ulaş t inin a 
Balkanlarından sözlü sorusu (6/578) 30 

— Sakarya Milletvekili Muslibittin 
Gürer'in, Tren ücretlerinde yapılan ten
zilâtın Adapazarı - Haydarpaşa arasında 

Adalet Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestiiei'nin, Safranbolu öğretmenler 
Derneği tarafından düzenlenen açık otu
rumun yapılmasına engel olan Karabük 
Teknik İş Okulu öğrencileri hakkında 

- idari ve adlî bir tahkikat yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim ve Adalet ba
kanlarından yazılı sorusu (7/280) 3 

Başbakandan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Gülor'in, 1963 bütçe yılı içinde, Af
yon iline, normal cari hizmetlerin dışın
da, yapılacak Devlet yatırımlarının mik
tarlarına dair yazılı soru önergesi ve 
Bagbakan adına Yardımcısı Ekrem Ali-
can'm yazılı cevabı' (7/268) ..18:21 

— Manisa Milletvekili Nusret Kök-
lü'nün, 1963 malî yılı bütçesinden Ma
nisa iline, carî masraflar •dışında, yapı
lacak Devlet yatırımlarına dair yazılı 
soru önergesi, ve Başbakan adına Yar
dımcısı Ekrem Alican'ın, yazılı cevabi 
(7/270) 22:25 

Bayındırlık Bakanından 

— Çorum Milletvekili Faruk Küre
linin Kızılırmakın Çorum hudutları da
hilindeki kısmında regülâtör yapılacak 
yer bulunup bulunmadığına ve yapılması 
için lüzumlu ödeneğin ayrılmış olup ol
madığına dair, Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/283) 30 • 

Sayfa 
neden tatbik edilmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/575) 29. 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Doğu - Karadeniz bölgesi se
ferlerine, ihtiyaca cevap verecek aded-
de ilave gemi tahsisi cihetine gidilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/502) , 58 

Millî Eğitim Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestiiei'nin, çökerek tamamen yıkı

dan Çaycuma Ortaokulunun yeniden in
şası hususunda bir hazırlığın bulunup bu
lunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/282) 3 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestiiei'nin, Safranbolu öğretmenler 
Derneği tarafından düzenlenen açık otu
rumun yapılmasına engel olan Karabük 
Teknik İş Okulu öğrencileri hakkında, 
idari ve adlî bir tahkikat yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim ve Adalet 
bakanlarından yazılı sorusu (7/280) 3 

Tarım Bakanından 

—•• Artvin Milletvekili Nihat Ata'-
nın, Artvin ili dâhilinde orman işletme
lerinden, 1958 - 1962 yıllarında, Türkiye 
Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesine 
tahsisatı satılan selüloz vasfında'ki keres
tenin miktarına ve fiyatına dair yazılı 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
İzmen'in yazılı cevabı (7/264) 15 : i (i 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un,, 15 Ekim 1961 tarihinden itibaren kaç 
orman bakım, memurunun görevinden 
alınmış olduğuna dair yazılı soru öner- -
gesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in 
yazılı cevabı (7/258) 14:15 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, İzmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373 

. sayılı Zeytincilik Kanunu gereğince, 
son on yıl içinde, ne miktar delieeli'k yer 

B — YAZILI SORULAR 
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verilmesinin tesbit edildiğine ve bu yer
lerin tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ 
sürüncemede kalan kısımlar olup olma
dığına dair Tarım Bakanımdan yazılı so
rusu (7/284) 131 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Safranbolu'nun üzüm 
bağlarında görülen filoksera hastalığı ile 
mücadele için, ne gibi tedbirler alındığı
na dair Tanın Bakanından yazılı sorusu 
(7/281) 3 

Ticaret Bakanından 

— İzmir Milletvekili Arif Ertung-a'-
nm. 1962 yılı Eylül ayından itibaren yağ 

— Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/230) 104:105,1( 

107,124:127,136:137,154,186:1 
— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 

Teşekkülünden faydalanma hususunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasanda 
yapılan Andlaşmaya ait teati olunan mek
tupların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/428) 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair (1/427) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli sandtığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair (1/100) 1 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/200) 105 :1 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (M. Mec
lisi 1/217, 3/534) 

— 1962 yalı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (M. 
Meclisi 1/253, 3/536) 72:' 

— 1962 yalı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

mevzuunun nasıl mütalâa edildiğine ve 
margarincilerin ihtiyacına cevap veril
miş olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (77/285) 131 

T. B. M. M. Başkanından 

— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle millet
vekili erinin Avrupa Konseyine, NATO'-
ya ve Parlâmentolararası Birliğe seçiliş 
şekli, partiler, adları ile toplantı yer ve 
tarihlerinin bildirilmesine dair soru öner
gesi ve T. B. Millet Meclisi Başkanı Fuad 
Sirmen'in yazılı cevabı (7/267) -17:18 

TASARILAR 

63 

kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/221, 
3/535) 72 

K>, — 1962 yıılı Bütçe Kanununa bağlı 
89 (L) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 

kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(M. Meclisi İ/194, 3/532) 71:72 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(H) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkımda (1/429) * 63 

— Devlet memurları aylılklamnın tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (İ) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/282) ' 102 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Ba-
kanluğı kısmına hâzı kadrolar eklenmesi 
hakkında '(1/430) 63 

—• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri-

12 n:in Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/379) ' 85 

— Devlet memurları 'aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 

73 ibağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması ve hesap uz
manları kurulu kurulmasına dair 4709 sa-

32 

06 
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yılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril-
-nıesi hakkında (1/302) 102:104 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962i yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetveldi1 değişiklik yapılması hak
kında (M. Meclisi 1/408, C. Senatosu 
1/105, 3/538) 88:89 

— 97 sayılı Kanuna güre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitini Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkımda '(1/282) 132 

— ö'ümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Balkanlar Ku
rulu kararnamelerinin onaylanıması hak
kında (1/225) 132 

— Gümrük tarifeleri ve ticaret genel 
andlaşması ile ilgili ;bâzı 'beyanname, pro
tokol ve tutanakların onaylanmasın in uy
gun 'bulunduğuna dair (1/4J24) 3 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin) resimî bir müesse
sesi olan Milletlerarası Kalkınma dairesi 
arasında imzalanan İstikraz andlaşmasiının 
onaylanmasının uygun bulunduğu lıakkın-
da (1/234) 9'9,100,106:107,112jl lı5,13'6,154, 

« 174:177 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (M. Meclisi 
1/198, 3/5,33) ' 72 

— İstanbul Üniversitesi 1.96.1 Bütçe yılı 
Kesinhesabı hakikinda (1/43LI) 63 

-— İşçi ve iş veren sendikaları kanun 
tasarısı (1/382) 73:81 ;86:8S 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki ibütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasviyesi hakkında 
(1/201) 132 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı ıKesıinhesabı hakkında (1/425) 3 

— Kuzey-Atlan tik Andl aşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüfctür programları ıgere-
ğıince Türkiye'de yapılaeaık inşa 've tesis 

Sayfa 
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ucu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/291) 

99,102,106,108:111,136,154,170; 173 
- - Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 

Bütçe Kanununa .bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde. değişiklik yapılması .hakkında (M. 
Meclisi 1/409, O. 8ewato.su 1/196, 3/359) 89 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 nen 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/426) 3,73 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve .meniurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 'Cet
vellerde değişiklikler yapılmasına dair 
(1/404) 105 

— ıSauayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı "Kanunun 'bâzı 
maddelerinde ve !bu Bakanlığa alt kadro
larda değişik Hık yapılmasına dair (1/432) 131 

— Tekel Genel Müdürlüğü 'binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun .1 nci 
•maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/267) 101: 

102,105,107,120:12:3,166,154,182:185 

-—• Tohumlukların tescil, kontrol ve ser
ti fikasy onu hakkında (1/247) 85 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı (1/273) 73:81,86:88 

— • Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci, maddesinin (A) bendinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/297) 132 

--• Türkiye lîilimsel. ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında (1/219, 
2/220) 98:99 

• Türkiye (•umhuriyeti Ziraat Ban
kası. ile Amerika'da kâin Hovvard Inter
nationa!. İne. Firması arasındaki ihtilâ
fın halline dair (1/401) 85,86,148:169 

— Türkiye Oumhuriy^ti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/345) 132 

— Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki. 27»39 sayılı Kanununa ek ka
nun tasarısı (1/224) 89:90,137:148,158,190:193 

http://8ewato.su
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Sayfa 
Adana (Mehmet Ünaldı «C\ 8. Üyesi») 
—,5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 
neft maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçiei bir madde eklenmesine dair 
(2/2$) 100:101,105,107,116:119136,154, 

178:181 

Adıyaman (Arif Atalay ve 31 arkadaşı) 
— - 6183 sarılı Âmme alacaklarının tah-

sil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nci 'bendinin değiştirilmesi 
•hakkında (2/131) 104:105,106,107,124:127, 

136:137,154,186:189 

Aydın (Osvıan tfaim Sarıgöllü «0. S. 
Üyesi») 

~~ Türk Tütün Ekicileri Bankası ka
nun. teklifi İçtüzüğün 36 nci maddesi ge
reğince gündeme alınmasına dair (2/239, 
4/188) 

— 27 Mayıs 1960 tarihînden sonra ne
zaret altına alınanların haklarının iade
sine kit kanun teklifinin İçtüzüğün 36 neı 
maddasi gereğince gündeme alınmasına 
dair (2/34, 4/187) 

Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve iki 
arkadaşı) 

- r 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 
nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nuna bir fıkra eklenmesine dair (2/305) 

Balıkesir (Fennî tslimyeli ve .2 ar
kadaşı) 

— T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 
100 ncü yıl dönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında (2/468) 

Bdlü (Kâmil tnal) 
— Türk Tütün Ekicileri Bankası hak

kında (2/465). 
-<-• 3656 ve 3659 sayılı kanunların şü

mulü dahilinde vazife görmekte ifcen mük
tesep barem dereeesini değiştirecek bâr 
Üst tahŞİl yapanların terfi ve kıdemleri 
hakkında (2/464) 3 

Sayfa 
Bursa (ibrahim öktem ve 3 arkadaşı) 
— Sendika Kanuniyle Toplu î§ söz

leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının gün
deme alınarak görüşülmesi hakkında 
(4/193V 2/286, 1/382,1/273) 73:81,86:88 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşı) 
—« Gümrük Kanununun 17 nci madde

sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenne (e) fıkrasının değiştirilme
si hakkında (2/140) 90:98 

Çorum (Faruk Küreli) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa bir geçici madde eklenmesi 
hakkında (2/466) 3 

Erzurum (Tahsin Telli) 
—- Radadastroya müstenidohpıyaıı ta

pu 'kayıtlarından hukukî kıymetini kay
betmiş olanların tasfiyesine dair (2/467, 
3/531) 3,71 

İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Orhan 
Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve 
(Güner Sansözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/270) 34:39 

KavsfHasan Erdağıtn) ile Tuncelif Fet
hi Ülkü) 

— Memurin Kanununun 'bâzı maddeleri 
ile (buna müzeyyeroian 1777 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesini tadil eden 2919 sayıılı 
Kanunun 4 ncü 'maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/469) 131:132 

Kastamonu (Fethi Doğançay) 
— Genel Kurmay Başkanı ile kuvvet, 

ordu, kolordu ve tümen komutanlarına, 
general ve amirallerle, general ve amiral 
makamını işgal edenlere tahsis edilecek 
lojmanlar hakkında (2/470) 132 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 
— Devlet memurlam .aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra ilâve edilmesine dair 
(M. Meclisi 2/201, C. Senatosu 2/36) 86 

33 

71 

3 
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Ordu (Befet Aksoy) 
— Mütehassıs emekli doktorların Dev-

iet sağlık müesseselerinde fahrî olarak 
hizmet görebileceklerine dair (2/468) 85 

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

.kanunu teklifi (1/219, 2/220) 98:94 

TEZKERELER 

Başbakanlık tezkereleri 

Geriverme isteği 

— Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü ha
ne 19, cilt 3, sayfa 31 de kayrtlı Ilüseyin-
oğlu, Fatma'dan doğma 9 . 8 . 1938 doğum
lu Ali Osman özden'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresinin geriverilmesine dair (3/511, -
3/541) 13» 

— Havza ilçesinin Çakından köyü ha
ne 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında ııütu-
sa kayıtlı Mehmetoğlu, Mevlüde'den doğ
ma 1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpak
lı 'nm ölüm cezasına çarptırılmasa hakkında 
Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair (3/353, 3/528) - 3-; 

ölüm cezası 

— Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü 
hane 19, cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüse-
yinoğlu, Fatma'dan doğma 9 . 8 . 1938 
doğumlu Ali Osman özden'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresinin geriverilmesine dair (3/511, 
3/541) 136 

— Havza ilçesinin Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa 
kayıtlı Mehmetoğlu, Mevlüde'den doğma 
1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpakla'nııı 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresinin geriverilmesine dair 
(3/353, 3/528) " 33 

— Karamürsel ilçesinin Maihmudiye 
köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında 
nüfusa kayıtlı Rece!boğlu, Hanife'den doğ
ma 18 Mart 1941 doğumlu Hasan Şeker'-
in ö\ü.m cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/542) 132 

— Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane.; 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğ
ma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu'nun, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/510) 

Yasama dokunulmazlığı. 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkanda (3/527) 

63 

3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (M. Meclisi 
1/408, C. Senatosu 1/195, 3/538) 88:89 

—. Petrol Dairesi Başkanlığa 1962 yılı 
Bütçe Kanununa (bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/409, 
C. Senatosu 1/196, 3/359) 89 

içişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'-
nin, kadastroya müstenidoimıyan tapu 
kayıtlarından hukukî kıymetini kaybetmiş 
olanlaran tasfiyesine dair kanun teklifinin, 
Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 16.1.1963 tarihli 31 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair (2/467, 
3/531) 71 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— .1962 yılı Bütçe 
(A/1) işaretli cetvelde 

Kanununa bağlı 
değişiklik: yapıl-
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ması hakkında kanun tasarısına dair (M. 
Meclisi 1/217, 3/534) 72 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (M. 
Meclisi 1/253, 3/536) 72:73 

—. 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/194, 
3/532) * 71:72 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (M. Meclisi 

^*^/221, 3/535) 72 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (M. Meclisi 1/198, 3/533) 72 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kammuna 'bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

Sayfa 
hakkında kanun tasarısına dair (M. Mec
lisi 1/408, C. Senatosu 1/195, 3/538) 88:89 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/409 C. 
Senatosu 1/196, 3/359) 89 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

—• Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/526), (3/537) 
(3/540) 32,135 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

—• Ege Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/530) 30 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/529) 30 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 

22.3.1963 tarihli Altmışbirinci Birleşime ait 
25 . 3 .1963 tarihli AltmışiOrinci Birleşime ait 
27.3.1963 tarihli Altmışüçüneü Birleşime ait 
29 . 3 .1963 tarihli Altmışdördüncü Birleşime ait 
1.4.1963 tarihli Altmışbeşinci Birleşime ait 
3.4.1963 tarihli Altmışaltıncı Birleşime ait 16 

2:3 
29:30 
62:63 

85 
130:131 

2:3 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 4, 14, 31, 64, 86, 107, 133, 
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DÜZELTIŞLER 

3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşim tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Sayfa ıSütun Satır Yanlış Doğru 

135 
135 
136 
141 
141 
143 
142 
1412 
150 
154 
155 
155 
155 
155 
155 
156 
156 
156 
156 
158 
163 

1 
a 
1 
1 
1 
1 

' ı. 
1 
1 
2 
1 
1 

<1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

sondan 3 

sondan 

»ondan 
sondan 

11 
9 

29 
son 

10 
33 

. 6 
26 
27 
17 
23 
25 
28 
15 
11 
31 
31 
46 

6 
3 

üçüncü 
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ederek 
yüklenmiyor 
ödetecektir. 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Orhan Apaydın (Aydın) - C. H. P. 
A. P., C. K. M. P., Grup Başkanvekilleri-
nin, sendika kanunlariyle, Toplu iş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının gün
deme alınarak görüşülmesi hakkındaki 
önerge münasebetiyle. 75:76,77:78 

îhsan Ataöv (Antalya) - Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kâin Howard International înc. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun ta-
tarısı münasebetiyle. 159:162,167 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Uş-ak 
Milletvekili Ahmet Tahtakılıc'm, «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» insanlık ve medeniyet 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
Bursa Milletvekili Sadrettin Çfcnga ve 
29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 
sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
münaseebtiyle. 97 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - C. H. P., 
A. P., C. K. M. P., Grup B&şkanvekille-
rinin, sendika kanunlariyle, Toplu îş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının gün
deme alınarak görüşülmesi hakkındaki 
önerge münasebetiyle. 78 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı 
bendin-a 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) 

Sayfa 
görüşü ve Anayasa rejimi karşısında mem» 
leketin iç politikası üzerinde bir genel 
kördşme açlımasına dair önergesi müna
sebetiyle. 69 

Yusuf Aâzoğlu (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Ka
nunun 29 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının, huvale edilmiş 
olduğu Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 3 er üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi münasebetiyle. 78 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Sezai 
Sarpaşar'ın, Kütahya Milletvekilliğinden 
istifa ettiğine dair önergesi münasebe
tiyle. 135:136 

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Uşak Mil
letvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, «Yurtta Sulh 
Cihanda* Sulh» insanlık ve medeniyet gö
rüşü ve Anayasa rejimi karşısında mem* 
leketin iç politikası üzerinde bir genel 
görüşme açılmasına dfcir önergesi münase-
bettiyle. 67:68 

fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle, 90,94:95 
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Ali Dizman (Tokat) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 2»3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun münasebetiyle. 105:106 

— Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 

Bülent Eceyit (Ankara) - Bursa Mil
letvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşı
nın Gümrük Kanununun İT nci maddesinin 
7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 92,93 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - C . H . P., 
A. R, C. K. M. P., Grup Başkanvekilleri-
nin, sendika kanunlariyle, Toplu îş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının gün
deme alınarak görüşülmesi hakkındaki 
önerge münasebetiyle. 80 

Feridun Cemal Erkin (Dışişleri Ba
kanı) - Kıbrıs Rum basını ile sorumlu Rum 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'
da kâin Howard International înc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 150:152 

Arif Hikmet Güner (Rize) - Türkiye, 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International ine Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 162 

Arif Hikmet Güner (Rize) - Türkiye 

Sayfa 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 102 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - Ulu
sal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanuna »ek kanun tasarısı 
münasebetiyle. 141:142 

idarecilerinin, ciddî ikazlara rağmen, tah
rik edici beyan ve davranışlarını d»evam 
ettirdiklerine dair demeci. - 133:134 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) - Türkiya 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International Inc Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 166:167 

Saadet Evren (istanbul) - Ulusal bay
ram ve genel tatiller ^hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ıeık kanun tasarısı anüna-
sebetiyl'e. 145:146 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International Inc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 162 

Muhiddin Güven (îştanbul) - Uşak Mil
letvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, «Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh» insanlık ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısın
da memleketin iç politikası üzerinde bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyl-3. 67 
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1 
Sayfa 

Sekip înal (Hatay) - Uauöl hakkında 88 
Şefik tnan (Çanakkale) - Türkiye Cumr 

huriyeti Ziraat- Bankası ile Amerika'da 
kâin Howaırd İnternatiomaıl Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfım halline dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 149:150 

— Ulusıai bayram ve genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kamuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle 142:145 

İsmet İnönü (Başbakan) - Hükümlü 
Celâl Bayar'ım muvakkat tahliyesi neti
cesi1 ortaya çıtam hadiseler karşısında 

Sayfa 
alınmış ve alılacak tedbirlerle dadfr de
meci 6:12 

— Ulusal bayramı ve genel tatüHer 
hakkımdaki 2739 sayılı Kamuma ek kamun 
tasarısı münasebetiyle 147 

— Uşak MilİJetvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, «Yurtta sulh, Cihanda sulh» insan
lık ve medeniyet görüşü ve Anayasa re
jimi karşısında memleketin iç politikası 
üzerimde bir genel görüşme laçılmasıma 
dadr önergesi) münasebetiyle 70 

K 
Coşkun Kırca (İstanbul) - C.H.P., A.P., 

C.K.M.P. örüp Başkanvekillerinin, sendi
ka kamuınılia'riyil'eı, Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunlarımın gündeme alına
rak görüşülımesi' hakkındaki önergesi mü
nasebetiyle 76,78,79 

— T. B. M. M. mim dış münasebetleri
nim düzenlemmesd hakkındaki kamum mü
nasebetiyle 35,37:38 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası ilie Ameıriıka'da kâim Howard Inter-
national Inc. Firması arasındaki ihtilâfın 
halline dair kamum tasarısı münıasebetıiyle 154. 

156 
88 — Usul hakkımda 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'
da kâin Howard Internatiornal înc. Fir
ması arasındaki ihtilâfım haılliime dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 157:158 

Ferid Melen (Maliye Bakanı) - Bursa 
Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arka
daşının Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe-

M 
tiyle. 91:92 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ile Amerika'da kâin Howard Interna
tional înc. Firması arasındaki ihtilâfın 
halline dair kanun tasarısı münasebetiy
le 162:166,168 

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı müna
sebetiyle. 137:138 

Ahmet Oğuz (İstanbul) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'

da kâin Howard tnternaıtioal İne. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle. 156:157 

Nurettin Ok (Başkanvekili) • Başkan
lık Divanı adına Millet Meclisinin çalış-
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Sayfa 

malan hakkında Genel Kurula açıklama
sı. 12:13 

Arif Hikmet Onat (Ordu) - Bursa 
Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arka
daşının Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (e) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle. 95,96,97 

— C. H. P., A. P., C. K. M. P, Urup 
başkanvekillerinin, sendika kanunlariy-

Sayfa 
le, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 'ka
nunlarının gündeme alınarak görüşülme
si hakkındaki önergesi münasebetiyle. 77 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Osman Saim Sarıgöllü'nün, 27 Mayıs 
1960 tarihinden sonra nezaret altına 
alınanların haklarının iadesine ait kanun 
teklifinin içtüzüğün 36 nci maddesi ge
reğince gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle. 33 

ö 
İbrahim, öktem jÇBursa) - Uşia'k Mil

letvekili Ahmet Tahtakılıç'm, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» insanlık ve njedenıi-
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında 
memleketin iç politikası üzerinde bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
si münasebetiyle. 

İhsan Önal (İçel) - Bursa Mil
letvekili Sadrettin Çanga ve 29 arka
daşının Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştiril-

69 

mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle. 96,97 

Rüştü Özal (Konya) - C. H. P., A. P. 
C. K. M. P., Grup başkanvekillerimin, Sen
dika kanunlariyle, Toplu îş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt kanunlarının gündeme 
alınarak görüşülmesi hakkındaki önergesi 
münasebetiyle. 79 

Vahyi özarar (İstanbul) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'
da kâin Howard International Inc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle. 167:168 

Emin Paksüt (Ankara) - Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 

sayılı Kanuna ek kanun tasıarısı münase
betiyle. 138:139 

Ömer Faruk Sanaç, (Elâzığ) - Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanuna e'k kanun tasarısı münase
betiyle. 140:141 

Kemal Sarnbrahimoğlu (Adana) - T. B. 
M. M. nin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le. 35:37 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Bursa 
Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arka

daşının Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 93,94,98 

Nihat Su (Antalya) - Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanuna ek kanun tasansı münasebetiyle. 139: 

140 
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Sayfa 
Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'
da kâin Howard International Inc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 152:154,158:159 

— «Yurtta sulh, cihanda sulh» insan
lık ve medeniyet görüşü ve Anayasa reji
mi karşısında memleketin iç politikası üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 65,67 

Ahmet Topaloğlu (Adana) - Adalet 
Partisine yöneltildiğini ifade ettiği son 

olaylarla ilgili konuşması 
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Bursa 

Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arka
daşının, Gümrük Kanununun 17 nei mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

BoyU 
4,6 

94 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ile Amerika'da kâin Howard Inter
national înc. Firması arasındaki ihtilâfın 
halline dair kanun tasarısı münasebetiyle 168 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Başbakan İsmet 
İnönü'nün, Ulusal Bayram ve genel tatil
ler hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek ka-

ü 
nun tasansmın gündeme 
önergesi münasebetiyle 

alınmasına dair 
90 
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