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1. — GEÇEN TUTAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Avrupa 
Konseyi çalışmaları hakkında Meclise bilgi 
verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
relerinde yazılı sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 10 ncu maddesinin (c) fıkrasının 
tadili ve bu kanuna geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının geriverilmesine dair, Başbakanlık tezke
resi okunarak tasarının geriverilmesi kabul 
edildi. 

C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz ve 6 
arkadaşının İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
deleri ile bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Meclis gündemine alınması hakkında İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Millet
vekili Ahmet Gürkan'in önergesi okundu, red-
dolundu. 

C. Senatosu İçel üyesi Cavit Okyayuz ve 6 
arkadaşının 1580 sayılı Belediye Kanununa bâ
zı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 
6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre Meclis gündemine alınması hakkında 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya Mil
letvekili Ahmet Gürkan'in önergesi açık oya 
sunuldu, reddedildi. Teklifin 20 gün içinde ko
misyonca sonıışlandırılması için verilen önerge de 
kabul olunmadı. 

C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Okyayuz ve 6 
arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunla

rın kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre Meclis gündemine 
alınması hakkında İzmir Milletvekili Şükrü 
Akkan ve Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'm 
önergesi okundu, kabul edilmedi. 

İsparta Milletvekili Mustafa GülcügiTin, 
Sayıştay Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi ile 

Sayıştay Komisyonundan çekilen İsparta 
Milletvekili Mustafa Gülcügü'in yerine Manisa 
Milletvekili Hurrem Kubat'in aday gösterildi
ğine dair A. P. ve 

Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyonların
da açık bulunan üyeliklere aday gösterildiğine 
dair C.H.P. Meclis grupları başkanlıkları tezke
releri okundu. Bu komisyonlara yapılan seçim 
sonunda gerekli çoğunluk sağlanamadığından 
seçimlerin gelecek Birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydm 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas milletvekil
leri Cecad Odyakmaz ve Güner Sarısözen'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi, 
Geçici Komisyona verilen maddeler henüz gel
memiş olduğundan, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köy
lü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkada
şının, köylü ve çiftçilerin, T.C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine 
dair kanun teklifi iligili komisyon ve Bakan, 

Cumuhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve 
müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşki
lâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebe-
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lerin maaş intibak dereceleri .hakkındaki kanun I 
teklifleri de, iligili komisyon Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, Türk | 
Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 69 ncu I 
maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifi kabul olundu. 

Subay, askerî memur ve assubaylarm lojman 
ihtiyâcı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçi
ci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 
arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkın- | 

2. — GELEN I 2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
167 sayılı Yeraltı suları hakkındaki Kanunun 
geçici maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/405) (Adalet ve Bayındırlık komisyonları
na) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde 190 kişi-
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da kanun teklifi, ilgili komisyonlar hazır bulun
madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 ar
kadaşının Türkiye îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi Kanunu teklifinin öncelikle görüşül
mesi hususu oylanarak reddolundu. 

23 . 1 . 1963 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Tezkere 
2. — Diyarbakır ili, Ergani ilçesinin Kay-

danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/483) (Adalet Komisyonuna) 

nin mevcudolduğu tesbit edildiğinden saat 15 
te toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum, 

Kapanma saati : 14,20 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açyıorunı. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimi/ var, müzakereye 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Savunma Bakam İlhamı Sancar'-
m NATO füzeleri konusunda demeci. 

BAŞKAN —. Gündem dışı Sayın Milli Sa
vunma Bakanı söz istemiştir. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-

CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir dakika için huzurunuzu işgal edeceğim. 
Günün mevzuu haline gelen NATO füzeleri 
mevzuunda Hükümetin görüşünü ifade etmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

NATO ittifak sisteminin daha tesirli nükleer 
silâhlarla müdafaasını sağlamak için Türkiye'
deki Jüpiter füzeleri yerine Polaris füzelerinin 
ikamesi konusunda Türkiye ile Birleşik Ameri
ka arasında devam eden müzakereler müspet 
olarak inkişaf etmektedir. Netice alınır alın
maz NATO Konseyine teklif yapılacaktır. Ma
lûmatınıza arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Soru müessesesinin gerekli şekilde işli-
yebümesini sağlamak üzere Çarşamba günkü top
lantıların veya her toplantı gününden birer sa
atin sorulara ayrılması hakkındaki önergeler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclise de

vam hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; sayın üyelerin 
Hükümeti murakabe sadedinde vermiş olduk
ları sözlü soruların, bundan evvelki celselerde 
almış olduğumuz bir kararla saat 14 ile 15 arası 
görüşülmesi iktiza ediyordu. Fakat Riyasetin 
sunuşları, gündem dışı konuşmalar ve yoklama, 
saat 14 le 15 arasındaki bu zamanı kapsamakta
dır. Bunun dışında maalesef, sayın milletvekili 
arkadaşlarımızın Meclise devam hususunda ge
rekli ilgiyi göstermedikleri de bir gerçektir. 
Anayasamızın icabı olarak çıkarılması zamana 
bağlı olan kanunlarla, plânın tatbiki için bir an 
evvel çıkarılması zaruri olan kanunlar komis
yonlarda beklemektedir. Gündeme giren kanun 
tasarılarının görüşüleceği sırada, ya bakanla
rın, bulunmaması, yahut da komisyonları tem
sil eden arkadaşların olmaması dolayısiyle de 
bunlar tehire uğramaktadır. Bu durum karşı
sında; sayın üyelerin Hükümeti murakabe sa
dedinde vermiş olduğu ve. gündemimizde bu
gün için 51 tane olan sözlü soruların pek kısa 
bir zaman sonra Meclis Matbaasından cilt ola
rak huzurunuza gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Nitekim bugünkü gündem 4 yaprağı ihtiva, et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu durum karşısında 
ben önce Hükümetin, gündemde bulunan sözlü 
sorular ve lâyihalarla ilgili olarak Meclise de
vamlı olarak gelmelerini rica edeceğim. 

Ondan sonra Meclis Riyaset Divanını, Sena
tonun yapmış olduğu gibi bir günü sözlü soru
lara tahsisini, ayrıca komisyonlara ve Meclise 
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devamsızlığı âdet edinmiş olan arkadaşların 
bağlı bulundukları gruplara bildirilerek devam
larının sağlanmasını ve ondan sonra devam et-
miyenler hakkında İçtüzüğü tatbik etmeye da
vet ediyorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) ^— Kime tatbik ede
cek? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben de dâhil, 
siz de dâhil. 

Yalnız şunu ifade etmek isterini ki, eğer 
Meclisi şöyle dikkatle seyredecek olursanız, 
kanunların bir an evvel çıkarılması için gay
ret sarf etmesi lâzımgelen iktidar partisi grup
ları mensuplarının ne kadar devamsız olduğu
nu, buna mukabil muhalefet parti gruplarının 
ne kadar çok devam etmekte olduğu gerçeğini 
görebilirsiniz. (Ortadan gürültüler) Şimdi, ar
kadaşlarım ben bu sözlerimi, aşağıdan itirazda 
bulunan arkadaşımıza cevap vermek için söyle
dim. Aslında bir milletvekili olarak bütün Meclise 
hitabediyorum. Bizi buraya gönderen kütlenin 
ıstıraplarına bir an evvel el koymak için, bu 
Meclisin içinde, aldığımız paralanıl hakkını 
ödiyecek şekilde devam etmek ve çalışmak mec
buriyetindeyiz. Bu yapılmadığı müddetçe hiç
bir zaman vicdan huzuru duymamamız iktiza 
eder. Riyaset Divanının bize yapacağı muamele, 
tatbik edeceği cezai müeyyideler dâvayı hallet
miyor. İnsanlar, kendi vicdanlarında kendile
rini cezalandırdıkları gün; dâva kökünden hal
ledilmiş olacaktır. Bu bakımdan ben sayın üye
lerin verdikleri saat 14 te toplanma kararma 
riayet ederek Meclise devam etmenin gerekti
ğine inanarak, devanı etmiyenler hakkında Ri
yaset Divanının vazifesini yaparak İçtüzüğü 
tatbik etmesini istemek, benim bir milletvekili 
olarak hakkımdır. Bu hakkımı kullanıyorum. 

Bundan sonra, şimdi, Riyaset Divanına bir 
takrir veriyorum. Bu takririmde Senatonun 
yaptığı gibi, haftanın bir gününün, Çarşamba 
gününün sözlü soruların görüşülmesi için ayrıl
masını talep ve teklif ediyorum. 

. ALİ İHSAN OÖĞÜŞ (Gaziantep) — Olmaz 
öyle şey, oylandı o. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — A l i İhsan 
Gröğüş Bey, sizin reylerinizle çok şeyler redde
diliyor ama, tarihe ve zabıtlara da intikal edi
yor. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Gün 
gelecek bu konuşmalarımızın hesabını millet 
huzurunda vereceğiz. Sizi, milletin vermiş ol-
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duğu vazifeleri yapmak için hassasiyete davet 
eder, bu takriri kabul etmek için hepinizi vic
danlarınızla başbaşa bırakırım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mev
zuda verilmiş iki önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Evvelce alman bir kararla Meclis toplantı 

günlerinde saat 14 ten 15 e kadar sözlü sorula
rın görüşülmesi tasvibedilmişti. Ancak, Riyase
tin sunuşları, gündem dışı konuşmalar ile ekse
riya bu bir saatlik zaman dolmakta ve böylece 
sözlü soruların görüşülmesi imkânsız hale gel
miş bulunmaktadır. Bu itibarla gündem dışı ko
nuşmalar ve Riyaset sunuşlarından sonraki bir 
saatin sözlü sorulara tefrikini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümeti murakabe vazifesini yapmak üze

re verilen çok önemli sözlü soruları, 4 - 5 ay 
geçmeden görüşme imkânı bulamamaktayız, 
gündem sorularla dolmakta bunların görüşül
mesine ayrılan bir saatlik zaman da yoklama, 
sunuşlar, gündem dışı konuşmalarla tamamlan
maktadır. 

Soru müessesesinin tam olarak işliyebilmesi 
için, Senatonun tatbik ettiği usule uyularak 
haftanın Çarşamba günkü celsesinin sözlü so
rulara ayrılmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım daha 
evvel aldığınız bir kararla her birleşimin saat 
14 ile 15 arası sözlü sorular için tefrik edil
mişti. Bu iki önergeden ikinci okutulan önerge 
alman karara en aykırı olanıdır. Evvelâ onu 
okutacağım. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Riyasette bulu
nan önergem hakkında konuşma imkânını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız lehte mi, 
aleyhte mi, üzerinde mi konuşacaksınız? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Arz edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlar, benden evvel konuşan arkadaşımızın 
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devam hususundaki hassasiyetlerine iştirak et- | 
memek mümkün değil. Bu hususta üzerimize 
düşenin yapılmasını elbetteki bütün gönüller 
ister» 

Keza sözlü soru müessesesinin işler bir halde 
tutulabilmesi de vazifelerimizin başında olmak 
iktiza eder. Ancak, burada alınmış olan ka
rarların gerektiği gibi bu müesseseyi çaJıştıra- I 
madiği da bir hakikattir. Bendenizin kanaatı-
ma göre, eğer Yüksek Heyetiniz tasvip buyu
rurlarsa şu vaziyetin mütalaasını daha salim bir 
şekilde yapabilmeleri için Riyaset Divanına bir 
vazife tevdi edelim. Sözlü soruların adedi, 
görüşülmesi için iktiza eden zaman ve Hükü
metin bu işlerle ilgilenmesini temin hususunda
ki bâzı çalışmaların heyeti umumiyesini Baş
kanlık Divanı tezekkür ve teemmül ettikten 
sonra, sözlü soru müessesesini en iyi şekilde 
işler hale- getirebilmenin teklifini Yüksek He
yetinize getirmiş bulunsun. Bunun üzerine bir 
karar alalım. Çünkü, hemen acele alınacak bir 
karar kifayetsiz olabilir, iyi işler bir halin 
derhal bulunmaması mümkündür. Bendeniz, bu 
takririmin bu şekilde nazarı itibare alınmasını, 
yani Başkanlık Divanının getireceği teklifin 
müzakereye vaz'edilmesini ve o suretle karar 
alınmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Netice olarak takririn aleyhin
de misiniz? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Takrirlerim arz 
ettiğim şekilde mütalâa edilmesini diliyor, bu
gün müzakere edilerek bir karara bağlanmasının 
aleyhinde olduğumu ifade etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın ihsan Ataöv arkadaşımız Mec- j 
lisin devamına dokundular. Verdikleri bir tak
rir ile de konuşmamıza imkân verdiler. 

Bendenizin içinde hicran olan, kelimenin tam I 
anlamı ile kullanıyorum, hicran olan bir husus I 
vardır. 

Parlâmentomuz, basma aksettiği gibi ve ken- I 
di aramızda söylendiği gibi çalışmıyan bir Par- I 
lâmento durumunda değildir. Çalışmıyan kimse
ler vardır, gelmiyen arkadaşlar vardır, izinli I 
olanlar vardır, yok demiyorum ama, Parlâmen
tomuz, diğer parlâmentolar gibi, çalışmalarını 
muntazam yapmaktadır. I 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı teknik tatbi-' 
kat Parlâmentonun çalışmadığı hissini vermek- J 
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tedir. Bunlardan birtanesi; Bütçe Kpmisyo-
nu çalışmaya -başladı mı, haklı olarak 'bir kere 
35 arkadaşımız üye olarak, bir de 50 - 60 
arkadaşımız Bütçe Komisyonunda kendi böl
gelerinin ve Türk Milletinin işlerini' savunmak 
bakımından, Iburadan çıkıp gitmektedir, Ama, 
ne dinleyici localarından, ne de 'basın locasın
dan aradaki bu arkadaşlarımız gözükmemekte
dir. Eğer televizyon lazımsa buraya bir tele
vizyon yapalım; burada komisyonlarda çalı
şan arkadaşlarımızın durumu ortaya çıksın. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, ben geçen
lerde onbir kadar saydım, içtüzükte normal 
olan komisyonlar var. Normal komisyonların 
dışında çok istisnai olarak geçici komisyon ku
rulur. Biz, tabiatımızda mı mündemiçtir nedir, 
böyle istisnaları alıp kaide haline sokmakta bi
rinciyiz. («Bravo» sesleri) Bugün, 13 - 14 tane 
geçici komisyon vardır. Bana birkaç arkada
şım, «Beni 6 komisyona yazmışlar, bunlardan 
hangisine gideyim?» diye şikâyet etti. Ve Mec
lis çalışırken o komisyonların /bu toplantılardan 
feragat ederek kırka yakın Vergi reform ka
nunlarını çıkarmak için yukarda çalıştıklarını 
biliyoruz. Binaenaleyh, bendeniz Parlâmento
nun, çalışmaz bir Parlâmento olduğu kanaatini 
taşımıyorum. 

Ayrıca, sevgili arkadaşlarım; buraya seçim 
ıbölgelerimizden dertli insanlar, dertli heyetler 
geliyor. Kâğıt gönderip bizimle görüşmek is
tiyorlar. içerde yok denirse bizim milletvekili 
vazifesine devam etmiyor, içerde denirse o za
man da bizi adam sayıp dışarı çıkmadı diyor
lar. Onun için bir kısım arkadaşlarımız, top
lantı başladıktan sonra, bu gelen vatandaşla
rımızla konuşmak için dışarı çıkmak mecburi
yetinde kalıyorlar. Hattâ Mecliste olduğum. 
halde, komisyonda veya vatandaşlarla konuş
ma yaptığım için 'beni burada göremiyenler 
tarafından «Sen bugün yoktun» diye itham edil
diğim oldu. «Sen dün yine Meclise gelmedin» 
denildiği oldu. 

Binaenaleyh meselenin halli için, hakikaten 
benden evvel konuşan arkadaşın dediği gibi, 
ıbu ımesteleyi böyle alelfevr, üzerinde düşünme
den ve bir etüt yapmadan ele almak ve bir 
karar vermek, efkârı umumiyede yanlış yan
kılar bırakır, yanlış akisler bırakır. Bu ba
kımdan bu meselenin Riyaset Divanı tarafından 
ayrı bir komisyon halinde üzerinde münakaşa 
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edilerek, efkârı umumiyeyi de aydınlatmak 
suretiyle halledilmesi zarureti vardır. 

.Bir noktayı dalha arz etmek isterim : Ben
denim yabancı Devlet parlâmentolarında bulun
madım; fakat parlâmentoların neşriyatını 
okudum. Orada sözlü soru müessesesinde bü
tün mebusların bilaistisna bulunmak zorunluğu 
yoktur. Diyelim ki, Van'ın bilmem hangi ka
zasının ilkokulunda bir öğretmen neden çıka
rılmış, bunu diğer arkadaşların dinleme zoru 
yoktur. Amerikan Parlâmentosunda bir sözlü 
soru esnasında içerde 5 kişi olduğu halde Ba
kanın izahat verdiğini, Anayasa hukuku üze
rine mütehassıs bir arkadaşımdan dinlemiş bu
lunuyorum. 

Binaenaleyh, saat 14 - 15 arası meselesini 
Meclisin başlaması bakımından, nisap bakl
anından muayyen bir saatte başlatıp ondan 
sonra sözlü sorular konuşulurken bilaistisna 
bütün arkadaşların burada oturması mecburi
yetinin parlâmentoların umumi teamülüne ay
kırı olduğu kanaatini taşıdığımı 'buradan ifa
de etmek isterim. 

Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — (Muhterem arkadaşlar; Sayın 
özal1, biraz evvel verdiği şifahi beyanını yazılı 
olarak Başkanlık Divanına vermiş bulunuyor
lar. Okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Takrirlerin Başkanlık Divanına havale edi

lerek Divanın getireceği hal şeklinin G-enel 
Kurulda müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Rüştü özal 

BAŞKAN — Bu üç takrirden... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Arkadaşımı
zın takririne iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — O halde en aykırı olan tahrir 
sahibinin, takririnden sarfınazar edip bu tak
rire iltihak etmesi hasebiyle evvelâ Sayın Rüş
tü özal'm takririni oylarınıza arz ediyorum. 
Bu takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Maliye Komisyonu Ba§kanı Gümüşane 
Milletvekili Necmeddin Küçüker'in; 23 sayılı 

Kanunun ilgası hakkındaki kanun teklifi ile 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril-
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meşine dair kanun teklifinin; Geçici bir komis
yonda görüşülmekte bulunan iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısı ile birlikte görşülmesi hususundaki öner
gesi (2/183,198), (1/193) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonunun bir tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Ünaldı ile Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in 23 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki ka
nun teklifi ile; aynı üye ve milletvekilinin 3460 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri, genel kurulun 
22 . 10 . 1962 ve 28 . 9 . 1962 tarihli birleşim
lerinde «İktisadi Devlet teşekkülleri ve iştirak
leri hakkındaki kanun tasarısı» ile birlikte 
görüşülmesine dair komisyonumuzca alman ka
rar mezkûr tarihlerde Heyeti Umumiyenin ıttı
laına arz edildiği yüksek malûmlarıdır. 

Halihazırda geçici bir komisyonda görüşül
mekte bulunan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ile yuka
rıdaki kanun tekliflerinin birlikte nazarı itiba
ra alınarak görüşülmesine delâlet buyurulması-
nı saygiyle arz ederim. 

Millet Meclisi Maliye 
Komisyonu Başkanı 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

4. — Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyon
larındaki açıklara üye seçimi 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde nısabolma-
dığı için netice almamıyan Sanayi, Ticaret ve 
Sayıştay komisyonlarına üye seçimi için ikinci 
defa oylama yapacağız. 

Yalnız, geçen birleşimde yapılan oylamanın 
sonuçlarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime 125 üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
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gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kaya Bulut Halis Bayramoğlu 
Üye 

Mustafa Kaptan 

Abdüssamet Kuzucu 
Coşkun Kırca 
Halûk Nur Baki 
Boş pusla 

116 
2 
1 
6 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçilme 122 üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Kaya Bulut 

Üye 
Halis Bayramoğlu 

Üye 
Mustafa Kaptan 

Sahabettin Bilgisu 
Coşkun Kırca 
Halûk Nur Baki 
Boş pusla 

113 
2 
1 
6 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime 123 üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kaya Bulut Halis Bayramoğlu 
Üye 

Mustafa Kaptan 

Hürrem Kubat 
M. Kemal Karan 

123 
116 

BAŞKAN — Bir tasnif heyeti seçiyoruz : 
Turhan Bilgin; buradalar mı efendim? Bu

radalar. 
Halit Ziya Özkan; buradalar mı efendim? 

Yoklar. 
Sabri Vardarlı?.. Yoklar. 
Sabahattin Baybura?. Buradalar. 
Nizamettin Erkmen?. Buradalar. 
Şimdi, hangi seçim bölgesinden oylamaya 

başlanacağını tesbit için kura çekiyoruz efen
dim : Tunceli! (Adaylar sesleri) 

Adayları yeniden okuyoruz efendim. 
Sanayi Komisyonuna: Abdüssamet Kuzucu. 
Ticaret Komisyonuna: Şehabettin Bilgisu. 
Sayıştay Komisyonuna: Hürrem Kubat, Ke

mal Karan. 
(Tunceli seçim çevresinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullaınımamı§ 'olan arka

daşlar lütfen kullansınlar. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin müzakeresine 

geçiyoruz. 
öncelikle .görüşülmesi kararlaştırılan işlerin 

birinci maddesine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Günef Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon
da üç 'maddesi bulunmaktadır. Komisyon he
nüz bunları tezekkür etmemiştir. 

BAŞKAN — Üç madde komisyondan gel
memiş lolduğundani bunu geçiyoruz. 

2. — Yozgat Milletvekili. Mustafa Kepir'in,, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 

tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendif-ilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları (2/300, 2/311) (S. Sayısı: 38) 

BAŞKAN -— Geçen birleşimde 'bakan olma
dığı için bir defaya mahsus olmak üzere talik 
edilmişti. 

Şimdi kanunun tümü hakkında söz istiyen 
arkadaşımız varsa söz vereceğim. (Komisyon 
lütfen ıyerini alsın, önergeler var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

«Köyilü ve çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçların tak-
sitlendirirmesi», hakkındaki kanun tekliflerin
den; Yozıgalt Milletvekili Mustafa Kepir'in tek
lifinin, ımüzakereye esas olarak alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Çanlkırı 
Rahmi İnceler 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
«'Köylü ve çiftçilerin Ziraat Bankasına ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi» hakkındaki kanun teklifle
rinin görüşülmesinde Mustafa Kepirin kanun 
teklifinin esas alınması hususundaki takririn 
açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Niğde 
Mehmet Altınısoy 

(Mardin 
Ta.lât Oğuz 
Gümüşane 

Neomelttin Küçüker 
Çankırı 

Rahmi inceler 
Konya 

İrfan Baran 
Erzurum 

Tahsin Telli 
Yozgat 

Dr. Celâl Sungur 

Ankara 
Nihat Berkkan 

Urfa 
Osman Ağan 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Erzurum 
Şeraf ettin Konu ray 

Konya 
Kadircan Kafh 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

Kütahya 
Mehmet Kesen 

Yüksek Başkanlığa 
'öncelik 've ivedilikle -görüşülmesi kararlaş

tırılan işler meyanında 2 nci maddede yer alan, 
köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankasına 
olan hotfçlarınan taksitlendirilmesi hakkındaki 
tasarılardan .Mustafa Kepir ve arkadaşları ta
rafından ısunulan tasarının görüşülmesi husu
sunun oya konulması hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Turfgult Nizamoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge
leri dinlediniz. Talep gereğinıce, 15 imzaıyı da 
ihtiva ettiği için, önerge açık oylarınıza arz 
edilecektir. Kutular doiaştırılacalktır. 

HEJFET AKSOY (Ordu) — Müzakere yapıl-
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madan açık aylamaya konulmaz efendim, ön
ce konuşulsun ondan sonra oylamaya gidilir. 

İBA.ŞKAN — Müzakeresi değil efendim; bu
rada açık oy istenen husus, raporda Mustafa 
Kepir arkadaşımızın kanun teklifinin müzake
reye esas alınması hakkındaki teklif açık .oya 
sunulsun diye ilkinci bir teklif gelmiştir. Açık 
oya sunmatk istediğimiz husus budur. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — >Söz işitiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

»arkadaşlarım, bir kanun teklifi veya tasarısı 
müzakere edilirken, Millet Meclisi Genel Kuru
lu belli bir komisyonun raporunu esas ittihaz. 
eder ve görüşür. Belli bir komisyonun rapo
runun görüşmeye esas ittihaz edilmemesi istis-
naen ancak bir hailde mümkündür. O da tü
züğün 36 ncı maddesin'de, yazılı olan haldir. 
Eğer bir komisyon kendisine tevdi edilmiş bu
lunan teklif veya tasarıyı 46 gün içinde intac-
etmemiş ve edemeyiş sebebini de Genel Kuru
lun ıttılaına arz etmemiş ise, bu taktirde .bu 
teklif veya tasarının gündeme alınmasının ka
bulü için takrirler verilebilir. Bu takrirler 
kabul edilirse o zaman bir komisyon raporu ol
maksızın, bu teklif veya tasarı metni, doğru
dan doğruya Genel Kurulda 'görüşme mevzuu 
olabilir. Bu istisnai halin dışında muhtelif 
'komisyon raporları vanken, o 'komisyonların 
metinlerini itip teklif metninin doğrudan doğ
ruya .görüşülmesine içtüzük mesağ vermese ge
rektir. Yapılabilecek şey şudur: Sadece şu 
veya 'bu komisyonun metninin müzakeresinin 
esas olması hususunda takrirler verilebilir. Bu 
hususta dahi; 77 sayılı Kanun, bir tahdit ge
tirmiştir. Eğer bu gibi teklifler, Plân Karma 
Komisyonundan geçmiş ise, her halü kârda, 77 
sayılı Kanuna göre, görüşülebilecek olan ra
por, Plân Komisyonu raporudur. Bu meseleyi 
bu şekilde halletmek için, benim nâçiz kanaa
time 'göre, takriri hiç oya vaz 'etmemek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde Usul hak-
kın'dia başka söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Eğer yoksa Başkanlık Divanı da mütalâasını 
arz edecek. 

Muhterem arkadaşlar, 36 ncı mıad'de; «Ko
misyonların tetkikinden geçmemiş, komisyonda 
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zamanı geçmiş, bitirilmemiş hususların günde
me alınması» ıhakkındadır. Halbuki burada ko
misyonların tetkikinden geçmiş bir rapor ha
linde huzurunuza gelmiş ve gündeme de alın
mış, 'bir mevzu vardır. Yüksek Heyetiniz bu
rada isterse şu veya bu komisyonun metnini 
müzakerelerine esas alabilir. !Bu, Yüksek He
yetin kararına bağlı bir husustur. Bu sebeple 
•oylarınıza «arz edilecektir. Oylarınızla bu tale-
>b'i ret veya kabul ettiğinizi bildiriminiz ve ka
bul ettiğiniz esasa göre de müzakere cereyan 
eder. 

REFET AKSOY (Ordu) — Yanlış mütalâa 
e/ttiniz cevap »vereceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
hususta usul hakkında konuşmak istiyen olup 
olmadığını, mütaaddit defalar «sordum. Açık 
oya karar verilmiştir, kutular dolaştırılacaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Yanlışı mütalâa 
beyan ediyorsunuz ve Meclisi yanlışa sevk edi
yorsunuz. 'Slize cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki teklife geçi
yoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rİfat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire 
ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (2/68 
2/38) (S. Sayısı : 318) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Dizman. 

H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar-
ıkadaşlarını, ben sadece komisyondan bâzı ma
lûmat istirham ötmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunmaktayım. 

Sağlık Bakanlığı camiasında, sağlık me
murları okulunu bitirip de diplomasız sağlık 
memuru statüsüne tabi olarak tâyin edilmiş 
ve bu itibarla haklarından daha düşük dere
cede maaşa mü'stehak ıgörtiltmüş kimseler var
dır. Bu kanunun ifadesinden; bu gibi mağdur 

(1) 318 S. Sayıtı basma yazı 21 . 1 . 1963 
tarihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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olan zümrenin, haklarının da iade edileceği yo
lunda kesin bir kanaata sahibolmadım. Bu iti
barla sayın komisyon veya ilgili Bakanın bu 
kabil. sağlıik memurları okulundan mezun ol
duğu halde, Sanki bir okul mezunu değilmişce-
sine, diplomasız sağlık memuru olaraik 13 ncü 
derece yerine 14 ncü dereceden vazifeye tâyin 
edilmiş olanların 1(3 ncü dereceden ' vazifeye 
başlamıişcasma bu kanun hükmünden istifade
sinin mümkün olup olmıyacağı hususunu açık
lamalarını istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka konuşa
cak arkadaşımız yok. Maddelere geçilmesini oy 
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu teklif hakkında aynı zurnanda komisyo
nun ivedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 

hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı teşkilât ve müesseselerle özel idare 
ve belediye teşkilât ve müesseselerinde sağlık 
memuru, hemşire ve ebe kadrolarından maaş 
alanlarla, sağlık memurluğundan giderek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilâtında her hangi bir vazifede çalışmak
ta olan diplomulı ve diplomasız sağlık memur
ları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mes
lek okullarında kültür dersleri öğretmenlerin
den ; 

A) 1942 yılında ve daha Önceki yıllarda 
mesleğe girmiş olup da, yukarıda bildirilen te-
şeküllerde asgari 15 yıl çalışmış olmiak şar-
tiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde 
almakta olduğu 800 liradan aşağı olan öğret
menlerin maaşları 800 liraya; maaşları 700 li
radan aşağı olan diplomalı sağlık memurları, 
diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
ve diplomasız olup halen hemşire yardımcısı un-
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vaniyle çalıştırılanlardan maaşları 500 liradan j 
aşağı olanların maaşları 500 liraya çıkarılır. 

B) 1942 yılında ve daha önce mesleğe gir
miş olup da (A) bendi gereğince maaşları yük- | 
seltilenlerle bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
te 700 veya 800 lira veyahut daha fazla maaş 
almakta olan öğretmenler, diplomalı sağlık me
murları, diplomalı hemşireler ve diplomalı ebe
lerle 500 lira veyahut daha fazla maaş almak
ta bulunan diplomasız sağlık memurları ve 
hemşire yardımcılarının 1942 ve daha önceki 
yıllarda meslekte geçen hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yıl için (A) bendine tev
fikan artırılan 500, 700 ve 800 liralık maaşla- ı 
rina veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
•almakta oldukları maaş derecelerine birer de
rece ilâve edilerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve (B) bentlerine göre yapıla
cak yükseltmeler 4598 sayılı Kanuna göre ve
rilecek iki üst derece farklariyle dahi öğretmen- i 
lerde 1 250; diplomalı sağlık memurlariyle dip- j 
lomalı hemşire ve diplomalı ebelerde 1 100, 
diplomasız sağlık memurlariyle hemşire yar
dımcılarında 700 lirayı aşamaz. 

D) Bu kanunla yapılan intibak neticesin
de maaşları yükseltilenlerin, intibaktan önce 
almakta oldukları maaş derecesinde geçen müd
detleri, intibaktan sonra girecekleri maaş de
recesindeki terfi müddetlerinde hesaba katıl
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı.? 

Buyurunuz. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem milletvekilleri, bu teklif Devlet 
memurlarından bir zümrenin şu veya bu 
sebeple geri kalmış maaşlarının muayyen 
bir seviyeye çıkarılması için getirilmiştir. 
Devlet memurları arasında sağlık memur
ları bir istisna teşkil etmektedir. Buna ben-
ziyen başka zümreler de mevcuttur. Binaen
aleyh, bunları münferiden ele alıp bir gün sağ
lık memuru, diğer bir gün öğretmenin, bir baş
ka gün şu memurun derecesini yükseltmenin 
bizim barem sistemimizde, esasen ahengi bozul
muş olan barem sistemimizde yeni meseleler or
taya çıkaracağı muhakkaktır. Bütün bunları 
bir prensibe irca ederek halletmek elbette lâ
zımdır ve bunu Hükümet, Personel Kanunu ile 
yapmak istemektedir. Bu türlü kanunların çık- | 
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mış olması Personel Kanununun hattâ yapılma
sını ilerde imkânsız hale getirebilir. 

Bu itibarla Hükümet adına, buna taraftar 
olmadığımızı arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMtS* 

YONU ADINA HASAN ERDOĞAN (Kars) — 
Muhterem arkadaşlar; Sağlık ve Bütçe komis
yonlarında kabul edilen bu kanun teklifi, uzun 
senelerden süregelen adaletsizliklerin bir kıs
mını hallediyor. / 

Bu kanun görüşüldüğü zaman Bütçe Ko
misyonunda, Personel Dairesi Başkanı da bulu
nuyorlardı. Ve Hükümetin personel politikası 
bakımından, bu kabil kanunların çıkmasında 
hiçbir zaman aykırı bir fikri olmadığını savun
dular. Milletvekilleri bu şekilde adaletsizlikle
rini halletmekle Personel Dairesinin hizmetle
rine yardım ettiklerini beyan ettiler. Seneler
den beri süregelmiş bir haksızlık devam ediyor. 
1939 senesinde sağlık memuru olmuş, 25 sene 
içerisinde muayyen bir limitten yukarı çıkama
mış. Fakat 1950 senesinde sağlık memuru olan 
enstitü mezunları, öğretmenler gibi mütalâa 
edilerek, çok üst derecelere çıkmış, diğerleri 
ise bunun dûnunda kalmıştır. Bütçe bakımın
dan ise, Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bunun büt
çeye bir yük tahmil etmiyeceğini, esasen inti
baksızlık yüzünden kadrolar doldurulamadığı 
için her sene sağlık bütçesinden 8, 10, 11 ve 12 
milyon liranın Hazineye geri aktarıldığını söy
lediler. Hattâ Devlet Şûrasına müracaat eden 
birçok şahıs bu dâvaları kazanmış da bulunu
yor. Bütçe Komisyonu ve Sağlık Komisyonunun 
gerekçesi, tetkik buyurulduğu takdirde, müs
pet mütalâada bulunulduğu zikredilmiştir. Dev
let Şûrasında birçok dâvalar vardır. Şahıslar 
bu dâvaları kazanıyorlar. Fakat Sağlık Vekâ
leti bunları karşılayıp kadro verememek gibi 
bir duruma düşüyor. 

Sayın Maliye Vekiline hak veriyorum. El
bette Hazinenin mesul bir şahsı olarak bu şe
kilde düşünmek ve konuşmak mecburiyetinde
dir. Fakat 20 sene 25 seneden beri gelen bir 
haksızlığı telâfi bakımından, bir ihtisas komis
yonunun kabul etmiş olduğu, Bütçe Komisyo
nunun müspet mütalâasının bulunduğu ve Per
sonel Dairesi Başkanının, memnuniyetini izhar 
ettiği bir kanunda Yüksek Heyetin müspet oy 
vermesini istirham ediyorum. 
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Sayın Maliye Bakanı haklıdırlar; seneler- 1 

den beri intizar ediyoruz, hakikaten müessese
ler arasında bütün bu intibaksızlıklar yüzün
den, gerek Meclisi, gerekse birçok mahkemeleri 
işgal eden bu mesele halledilsin. Fakat, bende
niz Sayın Ferid Melen arkadaşımızın şahsına 
söylemiyorum, üç devredir milletvekili olan bir 
arkadaşınız olarak, bu esbabı mucibe ile, mil
letvekillerinin bütçeye taallûk eden bu gibi tek
liflerinin reddini daima duydum. O bakımdan, 
Bütçe Komisyonunca ve Yüksek Heyetinizce 
tümü kabul edilerek maddelerine geçilmiş olan 
bu teklifin esasını teşkil eden bu birinci mad
denin kabulünü rica ediyorum. 

Hürmetlerimle, 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Yanlış bümiyor-

sam, yanlış hatırlamıyorsam, Bütçe Komisyo
nunda, Sağlık Bakanlığı teşkilâtında, kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiyen memur bulunmadı
ğı sarahatle ve defaatle işaret edilmiştir. Acaba 
bu anlayışla, getirilen kanun teklifi bağdaşıyor 
mu? Yanlış mı anladım? Bu hususta bir izahat 
lütfetmelerine imkân olur mu, izah ederlerse 
faydalı olacaktır. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar; kadrosuzluk yüzünden terfi edemi
yen sağlık memuru durumu başka, bu başka. Bu
rada 1939 - 1942 de çıkan kanunlar dolayısiyle, 
muayyen bir limite kadar çıkan sağlık memuru, 
ebe ve hemşirelerin durumları mevzuubahistir. 
Ve esasen bu kanun Sağlık Vekâletinde birçok I 
salahiyetli şahıslar tarafından hazırlanmış bir 
tasarıdır; fakat, Koalisyon Hükümetinin almış 
olduğu bir karar dolayısiyle bunların Hükümet 
tarafından getirilmesi geciktiği için, bu husus 
Sağlık Bakanlığı tarafından, kanun teklif eden 
arkadaşlara empoze edilmiştir. 

Ben, söz konusu hususu arkadaşımın karıştır
dığını zannediyorum; yoksa 'halihazırda birçok 
sağlık memuru ve ebelere kadro verilsin demi
yorum. 1939 ve 1942 senelerinde çıkarılan bâzı 
kanunlarla, diplomalı olsun, diplomasız olsun 
birçok sağlık memurları, ebeler, muayyen bir ma
aştan sonra daha yukarı çıkamıyorlar. Bu sebep
le Sağlık Bakanlığı camiasından ayrılmak ve baş
ka yerlere girmek mecburiyetinde bırakıyorlar. | 

1 Sağlık Vekâleti bakımından böyle bir mahzur 
mevcuttur. Fakat bir de adaletsizlik vardır. 
1950 senesinde köy enstitüsünden çıkan sağlık 
memurları öğretmenlerle beraber İntibak Kanunu 
ile terfi etmişler, meselâ maaşı 40 olmuştur. Fa
kat 1923 senesinde sağlık memuru okulundan çı
kan bir sağlık memurunun maaşı 25 lirayı geç
memiştir. Bu suretle Sağlık Encümeni iki üst 
derece verilmesi teklifini kabul etmiş, Bütçe an
cak bir derece artırmıştır. Aşağı ve yukarı bir 
limit koymuştur. 

Bunun karşılığının Sağlık Bakanlığı bütçe
sinde olmadığı cevabına gelince : Sağlık Bakan
lığı temsilcileri bakanlık bütçesinden verebilecek 
kadar paraları olduğunu beyan buyurdular. Ben 
arkadaşlarımı tatmin ettiğim kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gerek 
seçim için, gerekse açık oya reyini kullanmıyan 
arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını kullansın
lar. 

Buyurun sayın Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, görüşülmekte olan tasarı hakkın
da komisyon sözcüsünden bir sualim var. Bu 
görüşülen *tasarı Sağlık Bakanlığı teşkilâtı 
içindeki muayyen kimselerin kadrolarının yük
seltilmesini esas almış ve bunun dışında Tıp 
Fakültesi sağlık personeli, îşçi Sigortaları 
sağlık personeli, Millî Savunma sağlık perso-

I nel i hakkında komisyon ne düşünüyor ve bu 
Sağlık Vekâleti dışında ki personelin durum
ları nasıl halledilecektir? Komisyon sözcüsünün 

I izahatını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

I arkadaşlarım; kanunun başlığı dikkatle tetkik 
buyurulursa, Sağlık Bakanlığında, özel idare ve 
belediyelerde çalışan sağlık memuru, ebe ve hem
şirelere aidolduğunu görürler. Arkadaşımız hak
lıdırlar. Yalnız üniversitedeki personelin terfi-
lvri Üniversite Kanunu ile, üniversite statüsü
ne tâbidir. Bununla alâkası yoktur. Onların du
rumu Üniversite Kanunu ile halledilmelidir ve 
üniversite statüsündedir. 

Millî Müdafaa Vekâletinde olanlar ise, Millî 
Müdafaanın kendi statüleri içinde mütalâa edil
mektedir. Bununla alâkası yoktur. Kanunun 

| gerekçesinden, maddelerinden bunun bu şekilde 
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olmadığı meydana çıkar. Esasen müşahede edil
mektedir ki, kısmen üniversitedeki personel, 
bilhassa Millî Savunma Vekâletindeki Sağlık Per
soneli, özel idare, belediye ve Sağlık Bakanlı
ğındaki personelden daha iyi durumdadır. Bun
ların -bâzı hakları vardır, aynî yardımdan isti
fade ederler. Meselâ hemşire yardımcısı olarak 
çalışan bir sağlık memuru tayın bedeli alır ve 
bâzı mesken hakları da vardır. Askerlere tanı
nan" bâzı haklardan istifade ederler. Bu sebepten 
Sağlık Bakanlığı camiasındaki pek çok eleman, 
Millî Savunma veya üniversiteye geçmek için 
Sağlık Bakanlığı kadrolarından ayrılmak imkâ
nını aramaktadırlar. Bunun sebepleri, orada 
maddi bakımlardan biraz daha tatmin edilişie-
rindendir. Yani bunlara göre biraz daha tatmin 
ediliyorlar demek istiyorum. Bu bakımdan bu
nun Sağlık Bakanlığı, özel idare ve belediyelere 
ait hemşire, ebe ve sağlık memurlarına aidoldu-
ğunu Komisyon olarak tasrihi vazife bilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaş
larım, evvelâ Rüştü özal arkadaşıma arzı cevap 
edeyim. Hakikaten Sağlık Bakanlığından kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen sağlık memu
ru mevcut değildir. Bu tasarı Hasan Bey arka
daşımızın da arz ettiği gibi Sağlık Bakanlığı, 
belediyeler ve hususi idarelerdeki sağlık me
murları ve ebeler için bu teklif sevk edilmiştir. 
Bunların hususiyetleri şudur : Vaktiyle köy 
enstitülerinden mezun olan sağlık memurları, 
ebeler; köy enstitülerinden mezun olan öğretmen
lerinin İntibak Kanunu çıkarılırken bundan is
tifade edememişlerdir. Bu sebepten mağdur du
ruma düşmüşlerdir. Bu teklif bunu izale edecek
tir. Bu hususta Sağlık Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığının mutabakatı alınmıştır. Bu itibarla 
Bütçe Komisyonunun teklifini nazarı itibara al
manızı arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Oyunu kullanım yan • arkadaş 
var ın ı? Yok. 

Komisyonlardaki açık üyelikler için ve açık 
oylama için yapılan oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, bu kanun hakkındaki görüş
lerimi arz etmeden önce, milletvekillerinin ka
nun teklifleri karşısında hükümetlerin ve 
bugünkü Hükümetin tutumuna işaret etmek 
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istiyorum. Takdir buyurursunuz ki, memleke
tin teferruatından tutun da asla taallûk eden 
meselelerine kadar aletderecat mühim veya az 
mühim meseleleri vardır. Bir mlletvekili çok mü
him bir meseleyi kanun teklifi ile Mecise geti
rir. Hükümetler umumiyetle şöyle düşünür; en
cümenlerde denir ki : Böylesine mühim bir me
sele teknik elemanlar tarafından, Hükümet ta
rafından, hazırlanmalıdır, milletvekilinin ha
zırlığı umumiyetle kifayetsiz olur. Vekil halka 
der ki ; bu mevzuda bir tasarı hazırlıyoruz, ge
lecektir. Arkadaşın teklifi kösteklenir, tasarıyı 
bekler veya bu kanunda olduğu gibi bü
tün bir personel.mevzuunu veya mağdur küçük 
bir kütleyi ele almaz da bir arkadaşımızın her
hangi bir vekâlete mensup küçük, bir kütlenin 
mağduriyetini tamir etmek ister. Hükümet, «bu? 
nun gibi birçok meseleler var, toptan ele alınma
sı lâzımdır» der. Şimdi milletvekili olarak Tür
kiye'de esaslı bir meseleye dokunursanız böyle
dir, teferruat kabilinden bir meseleye dokunur
sanız Hükümetin tutumu budur. Her halükârda 
milletvekilinin teklif yapma müessesesi işleme
mektedir. 

Şimdi kanun hakkındaki görüşüme geçiyo
rum... 

Muhterem arkadaşlarım, yukarı makamı iş
gal edenler hangi meslekten olurlarsa olsunlar, 
bu memekette haklarını daima almışlardır ve al
maktadırlar. Mühendis dersiniz bir yevmiye sis
temi tutturmuştur, hakkını alır. Hâkimin tazmi
natı vardır, hakkını alır. Doktor dersiniz bir 
muayenehanesi vardır, hastalar vizitten geçer, 
hakkını alır. Mülkiyeli makam maaşı tutturmuş
tur, o da hakkını alır. Bir generalin de kadro
suzluktan terfi edemediği duyulmamıştır. Ama 
bir ebe, bir hemşire karşımıza geldiği zaman, 
büyük prensipler ortaya konur. 

Bu ebe ve hemşirelerin hayatlarını tetkik 
ederseniz muhterem arkadaşlarım, eski maaşla
ra göre 7,5 - 10 liradan vazifeye başlamışlardır. 
Bu küçük kadro ile 25 liralık kadroyu almak 
bir meseledir. Altı sene bekler, 30 liralık kadro 
alamaz. Şu kanunla, bir bakıma köy enstitülerin
den mezun olmuş sağlık memurlarının intibakı 
temin edilirken, diğer taraftan da 15-20 sene 
içinde zamanında terfi edemiyerek, kadrosuz
luk yüzünden terfi edemiyerek emsalinden 
maaş itibariyle geri kalmış kimselerin hakları
nın iadesi bahis mevzuudur. Kaldı ki yine bir 
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kanun vesilesiyle arz etmiştim, personel sistemi 
ön raporunda bu memleketin geleceğine ufki ve 
şakuli sistem diye iki sistem getireceğim, di
yor; bundan sonra bu memlekette kadrosuzluk
tan terfi edemiyen olmıyacaktır, diyor. Şakuli 
sistemde makamlar yükselecek, ufki sistemde 
ise maaş artacak, terfih sağlanacaktır, diyor. 
Ne zaman getirileceği belli olmıyan, hacı yolu 
bekler gibi birçok tasarıları beklediğimiz gibi, 
personel tasarısı da meşkûk bir zamana talik 
edilip, o zaman halledilecek bir meseleyi bu ta
sarı ile bir vekâlet bünyesi içinde hallediyor. 
Personel nizamı görüşlerine ve prensiplerine de 
aykırı değildir. Bendeniz, bu kanunu müdafaa 
etmiş durumdayım. Zannedilmesin ki, sağlık me-
murlariyle, doktorlarla bir alâkam var. Mesle
kim evvelâ ormancılık sonra hukukçuluktur. 
Bu memlekette alt makamı işgal eden kimsele
rin burada, Parlâmentoda, her devirde temsil
cileri olmuştur; her devirde dertlerine deva 
Ibulunmuştur. Yüksek' Meclisten istirhamım, büt
çeye de büvük külfeti olmıvacak ve bu mağ
dur sınıf m dertlerini tamir i fin bu kanunu lüt
fen kabul buvurmalarıdır. Hürmetlerimle arz 
ederim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Göker. 

;-, (MEHMET GÖKER (Kayseri) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Yüksek Mecliste, zabıt kâ
tipleri hakkındaki tasarı müzakere edilirken, 
Sayın Komisyon Sözcüsü olan arkadaşımız, bu 
nevi mahzurların bir kül halinde Meclise geti
rilmesi mevzuunu bu kürsüden müdafaa ettiler. 
Şimdi mahiveti itibariyle bendeniz kanunun 
aleyhinde değilim; ancak kanun noksan olarak 
getirilmiştir. Kanunun içinde, biraz evvel ko
nuşmamda bahsettiğim, Tıp Fakültesi sağlık 
personeli ve ebeleri, İşçi Sigortaları sağlık per
soneli ve ebeleri, Millî Müdafaa teşkilâtında 
çalışan sağlık memuru ve ebeler bu kanunun 
içine ithal edilmemiştir. («Onlara cevap verildi» 
sesleri) Aynı durumda mezun olan ebe ve sağ
lık memurlarından bir kısmı oraya, bir kısmı 
buraya intisabetmişlerdir. Bunlardan bir kısmı 
kadrosuzluk yüzünden orada mağdur olmuşlar
dır. Bir kısmının mağduriyetleri telâfi edilmek 
isteniyor. Binaenaleyh kanunun bir kül halinde 
ve bütün sağlık personeline teşmil edilmesi için 
Bahtiyar Vural arkadaşımla bir takrir hazır-
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ladık; bu kanunun komisyona iade edilerek 
sağlık personelinin bir kül olarak ele alınma
sını, tamamını tetkik etmelerini ve diğer 
teşkilâtlarda mağdur olan ebeler ve sağlık teş
kilâtı personeli varsa, onların da bu kanun içi
ne ithalini istirham eden takririmizi Riyaset 
Divanına takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Vural söz istemiştiniz. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Arkadaşı
mın görüşlerine iştirak ettiğim için vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onat. 
BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 

HÎKMET ONAT (Ordu) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bir hususu tasrih etmek isterim. Bu 
teklifi kanuninin kadro ile bir ilgisi yoktur. 
Sağlık Vekâletine bağlı, belediyelere, hususi 
idarelere bağlı sağlık memuru, ebelerin, kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyenleri yoktur. Bu 
teklifin hedefi sadece biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, vaktivle Köy enstitülerinden mezun olan 
ebe ve sas-lık memurlarının intibakları, yine 
Köy Enstitüsünden mezun olan öğretmenlerin 
intibakları yapılırken, saflık memurlariyle ebe-
lerinki de yapılmış; Saflık Vekâletine bağlı, 
belediyelere ve hususi idarelere bağlı ebelerin 
ve saflık memurların intibakları yapılmamıştır. 
Bu itibarla Sağlık enstitülerinden mezun olan 
bir sağlık memuru bilfarz 800 lira alırken, Öte
ki 600 lirada kalmıştır. Bu teklifi kanuni yıl
larca devam etmiş olan bu haksızlığı bertaraf 
ediyor. Kadrolarla hiçbir ilgisi yoktur. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın bahsetti
ği diğer müesseselerdeki sağlık memurlarının 
durumuna gelince; bunların durumu, bu teklif
te derpiş edilen sağlık memurlarının durumun
dan ayrıdır, başka bir statüye tabidirder. Ve 
halihazırda tabi oldukları statüye göre de Köy 
enstitülerinden mezun olmuş bulunan ebe ve 
sağlık memurları kadar da ücret almaktadırlar. 

Bu hususları sırf müzakereyi uzatmamak 
için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
yen arkadaş var mı efendim1?.. Yok. 

iBAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın Baş
kan, vaziyet tavazzuh etti, önergemi geri alı
yorum. 
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BAŞKAN — önerge gerîverilmiştir. | 
Şimdi, açık oylamanın neticesini okutuyo- i 

rıım. 
Oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

• 140 
86 
47 
7 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmamıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, açık oylama netice

sinden de anlaşıldığına göre oylamaya iştirak 
eden 140 kişidir. Buraya ayrıca ekseriyetin ol
madığı hakkında da bir takrir yollanmıştır, yok
lama yapılması teklifi vardır. Bu arada şu oy
lama neticesinin de bu Birleşimde Heyeti Umu-
miyeye arzı icabettiğinden oylamanın neticesini 
bekliyeceğiz. Hiçbir muamele yapmayıp oylama
nın neticesini arz edeceğiz. 

Oylamanın neticesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (235) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Erzurum Tokat 
Turhan Bilgin Sabahattin Baybura 

Üye 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

Hurrem Kubat 228 
M. Kemal Karan 215 
Boş pusula 7 

BAŞKAN — Seçim tamamdır, Sayıştay Ko
misyonuna arkadaşımız seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (240) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Erzurum Tokat 
Turhan Bilgin Sabahattin Baybura 

Üye 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

23 .1.1963 O : 2 
Abdüssamet Kuzucu 239 
Boş pusula 1 

BAŞKAN — Sanayi Komisyonuna Sayın 
Abdüssamet Kuzucu üye seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (255) üye katılmış ve netice
de aşağıda ismi yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Erzurum Tokat 
Turhan Bilgin Sabahattin Baybura 

Üye 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

Sahabettin Bilgisu 244 
Boş pusula 10 
Halûk Nür Baki 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler Ticaret Komisyo
nuna seçilmişlerdir. 

Şimdi verilmiş olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet yoktur. Yoklama yapılmasını ri

ca ederiz. ^ 
Eskişehir Adıyaman 

Şevket Asbuzoğlu Mehmet özbay 
Diyarbakır iSakarya 

Hilmi Güldoğan Yusuf Ulusoy 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Daha evvel yapılan açık oyla
ma neticesinde de... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Takrir sa
hipleri buradalar mı efendim? Takrir sahipleri 
yoklar. Meclisle alay ediyorlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ya 
oturdukları yerden beş arkadaşın ayağa kalk--
ınası suretiyle veyahut da yine beş arkadaşın 
yazılı talepleri karşısında yoklama yapmak icab-
eder. Bundan evvel açık oylamada nisabın ol
madığı belli olmuştur. Bundan dolayıdır ki mü
zakerelere devam edemiyeceğiz. Bu itibarla, 
25.1.1963 Cuma günü saat 14 te toplanmak üze^ 
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 
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Köylü ve çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi koopşratiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkındald kanun tekliflerinin görüşülmesinde Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pir'in kanun teklifinin esas alınması hususundaki takriri <açık oya sunulması hakkındaki 

önergeye verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Ekon 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
140 

86 
47 

7 
304 

6 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endiik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Iharak Küreli 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nıizamettin Erkin en 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 

KARS 
Lâtif Aküzüra 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Eıtbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Süleyman Çağlar 
Şevket Ra§it Hatdpoğlu 
Yakup Yakut • 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüöğlu 
Yusuf Ziya Yücebdlgin 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Bâkl 

AMASYA 
Reşat Avpacıoğhı 

ANKABA 
Nihat Berkkan 
ihsan Köknel 
Emin Paksîit 

ANTALYA 
Etern Ağ<va 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolafc 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savru» 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Aftajay 
Mehmet Ozbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Vejli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

ELAZIĞ 
Hürrem. Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ali Coşkun Kırca 
Vahyi özarar 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Bahtiyar Vural 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlan-

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Rüştü özal 

[Çekimerler] 
EDİRNE 

tlhami Erte ut 
KASTAMONU 

İhsan Şeref Dura 

MANİSA 
Nusret Köklü 

MUŞ 
Sami öztürk 

[Oya katılmıyanlar] 
Şevki Güler 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Böilükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 

ibrahim Sıtkı Haıtip 
oğlu ( t ) 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
d) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 
Sabit OKU» arı Avcı 
Saffet Enıinağaoğtlu 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
HiOımd Baydur 

NİÖDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Gün av 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
o£Iu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
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H a l t Rıza Ünal 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Tuğrul Çulha (1) 
Kemal Deımir 
£âmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUK 
Fethi Çelitobaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettdn Çarığa 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Seagin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENÎZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
ÂJtıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güidoğan 
Recai Iskenıderoğlu 
Vefik Pfrrinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen, , -
Fahir Giritlioğlü 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNOAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Ceımalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nurteddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah C&lli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 

23 .1.1963 O : 2 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Berfcau 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kanvekili) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Ha'kkı Tekime! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Saıbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
d.) 

Malik Yoiaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öbteım 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri KesıMn I 

Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli (I.) 
ismail Hakkı Yi 1 ani i -
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazıp 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeanir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytaıı 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özf akiih 
FaMh özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadretftin Tosbd 

MALATYA 
H. Avni Akşilt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Baş
bakanı) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğltr 
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Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Hali* Fikret Aka 
Ramazau Demirsoy 
AM Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

M. Meclisi 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu (I.) 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİÎRT 
Cevdet Aydın 

B : 34 23 .1.1963 O 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil AlJtay 
ibrahim Göker 
Sebati Hasfcaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyalsmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öz t rak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat ^Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Selâhattdn Güven 

Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kıçoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
AM Rıza Akbıyıkoğtu 
d.) 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslâh Görentıaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakla Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

lAçık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

Muş 
Zonguldak 

)>a<{ 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

OTUZDÖRDÜNCÜ BlRLEŞÎM 

23 . 1 . 1963 Çarşamba 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyon
larındaki açıklara üye seçimi 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK tŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Türk vatandaşına Avrupa insan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 

2. _ içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, inebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

6. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

7. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve içişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
lı'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

10. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

12. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

13. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 



16. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nım, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

23. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbann dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

24. -— İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylanna ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

26. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

27. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

29. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

30. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

33. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 



35. — İsparta. Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, istanbul, îzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

36. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1062 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

37. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli Özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

41. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

42. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

43. — istanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

44. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

46. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları îşletmesi>Hopa Acentalığma kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

50. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş-
tirijmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 
1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 
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2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, I 

Köylü ve çiftçilerin, T. 0. Ziraat Bankası ve . 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

4. — Subay, askerî memur ve assubaylarm 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
1. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi I 

Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 .5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine 'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan ile istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'm, inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarjhi : 24 .10 .1962] 

6. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 10 ncu maddesinin (c) fık
rasının tadili ve bu kanuna geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 63 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/241) (S. Sayısı : 42) [Dağıtma tarihi: 
16 .1.1963] 



7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 

* ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi: 17. 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19. 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 âa-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonlan raporlan (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hür kuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10.1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . İ962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldmlmasına dair kanun tasansı ile İmar ve 
İskân ve içişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 
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16. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17112.1962] 

19. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

20. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

21. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanım teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

23. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

24. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta- , 
rihi : 27.12 .1962] 

25. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

26. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

27. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

28. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 10İ, cîlt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

29. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'-
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m Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

30. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da. kayıtlı Ademoğlu İnayet % 
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

31. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam re 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlannm değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] » 

32. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

33. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

34. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

ı 
35. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü, ha

ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

36. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tı-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . J . 1963] 

37. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

38. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile O. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 




