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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ticaret Komisyonuna üye seçimi. 

2. — İçişleri Komisyonuna üye seçimi.. 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un, Güney - Doğu Anadolu illerinde köy 
içme suları meselesini tetkik etmek üzere bir 
Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi. (10/10) 

4. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ile Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, Gü
ney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil eden Ga
ziantep, Adıyaman, Urfa, Kars, Ağrı, Malatya, 
Mardin, Diyarbakır ve Siirt'te köy ve kasaba 
içme sulan ile küçük sulama işlerinin daha 
müstacel ve rasyonel bir şekilde yürütülüp 
gerçekleştirilmesi maksadiyle bir Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkiline dair önergesi. 
(10/11) 

5. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkinin, haşhaş 
ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası tica
ret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tan
zimine dair protokolün onaylanması hakkında
ki kanun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergeleri. (1/403, 4/180, 
4/181) 

6. — Karacabey ilçesi Sarıbey tslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey il
çesi, Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 
25 ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevketoğlu 
Nazmiye'den doğma, 1926 doğumlu Hasan Gü
ney'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
ki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/502, 3/518) 

7. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 - Mot. Tap. Tb. da er Ahmedoğlu, 
Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu İzzet 
Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek kö
yü, hane 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa, kayıtlı 
ve aynı birlikte er Hüseyinoğlu Z&liha'dan doğ
ma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkındaki Başbakan
lık tezkeresinin geriverilmesine dair Başba-

, kanlık tezkeresi (3/439, 3/519) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

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

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

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

5. — 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) 



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

7. — 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) 

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

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

10. — 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) 

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

12. — 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) 

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

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

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

16. — Giresun Milletvekili ibrahim 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) 

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

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

19. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bibcik Milletvekili Sadi Bin ay'in, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

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

22. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm,, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

23. — 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) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 



26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, ı 
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) 

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

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, 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) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
D orman'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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

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

35. - - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon J 

i lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

36. — İstanbul 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) 

37. — 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) 

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

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

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 
. 41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

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

43. — 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 İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Oen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

! (6/523) 



45. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve İskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

48. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

49. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

50. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar-
m, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru 
su. (6/531) 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hang: 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

53. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/533) 

54. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ-

4 — 
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

56. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

58. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

59. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

60. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

61. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6 541) 

62. -— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (67542) 

63. - - Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm-
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lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli I 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

65. — Aydın Milletvekili Eeşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

66. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

67. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

68. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış-
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
dü^müldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

69. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

70. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

71. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

72. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, I 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle- . 
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba- ı 
kanından sözlü sorusu (6/552) 

73. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka j 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta-

rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

74. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.G. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

75. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

76. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

77. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Demirköy Petrol Ofisi Acentası İrfan Dün
dar'ın acentalık mukavelesinin ne sebeple fes
hedildiğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/557) 

78. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

79. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair. Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

81. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarı-
sözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313 ve 313 e ek) [Dağıtma tarihi : 
16.10.1962 ve 18.2.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDtLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 bi: 
«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] 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
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 tarihi : 24 .10 .1962] 

3. —- T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı 
Eylül, Ekim ve Kasım aylan hesabı hakkında 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 85) [Dağıtma tarihi : 10.2.1963] 

4. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve 
iki arkadaşının, nakil vasıtalannda emeklilere 
yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi ve 

içişleri, Ulaştırma ve Plân komisyonları ra
porlan (2/49) (S. Sayısı : 86) [Dağıtma tari
hi : 10.2.1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde 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 komisyonlan ra-
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17.9.1962] 

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

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu-

, tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan 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 oları 365ü 
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 5985 oit-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt 
çe komisyonları raporları (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 komisyonları raporları (1/222) (S. Sa 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

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 raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

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

9. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (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
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

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

13. — 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] 

14. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı ; 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

7 -
15 — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzt 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10.1962] 

X 16. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzt 
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] 

X 17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
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] 

18. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
rılmalarma 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 . 1962] 

19. — 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] 

20. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon-
lan raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] ' 

21. — Hususi şahıslara alt eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12. 1962] 



22. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayı^ 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] 

23. — 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] 

24. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 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] 

25. — Nig-de A^sarav'm Büyükbölçek 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'
ın 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] 

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

27. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
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I 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti

rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâı» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

28. — 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] 

29. — 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] 

30. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
il ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-

şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyondan raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

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

X 33. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır-
| ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
. ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 

arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi: 16.1.1963] 

I 34. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet-

• vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
| aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak-



landa kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1063] 

X 35. — Kuzey-Atlantik Andlaşması teşiklâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
#095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

36. — Taşköprü ilçesinin Karaıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'mn ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

37. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

38. — Çumra'nın Alibeyhöyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi-
ne'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu tzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
Trirlikte er Hüseyinoğlu Zeliba'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı
sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 

' komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 40. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

41. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 42. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (1/234) (S. Sayısı : 63) [Dağıtma 
tarihi : 9 .2 .1963] 

X 43. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sim Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 44. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi.ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/243) 
S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 .1963] 

45. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasansı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporlan (1/366) (S. Sayısı: 
84) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1963] 

X 46. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporlan 
(1/267) (S. Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi: 
10 .2 .1963] 

47. — Devlet memurlan aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.2.1963] 

48. — Devlet memurlan aylıklannm tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması ve hesap uzman
ları kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Ka-
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nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/302) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11.2 .1963] 

X 49. — Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman 
Milletvekili Atıf Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 
sayılı Âmme' alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numara
lı bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/230, 2/131) (S. Sayısı: 91) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1963] 

50. — Havza ilçesinin Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu, Mevlüde'den doğma 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/353) (S. Sayı
sı : 92) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

51. — Bucak ilçesi Kesıtel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

52. — Kozluk ilçesinin Beşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

53. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

54. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
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 ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

55. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

56. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm -ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

57. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

58. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

59. — Karacabey ilçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiye 
oğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/502) (S. 
Sayısı : 101) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

60. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 
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X 61. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20 .2 .1963] 

X62. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer 
uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılma
sına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

63. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 

64. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21.2 .1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21 .2 .1963] 

66. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/256) (M. Meclisi : 
S. Sayısı : 116) 
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