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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

— Açık bulunan .Millî Eğitim Bakan
lığına Bursa Milletvekili ibrahim ökteııı'-
itı tâyini (3/598) 54 

— Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığı
na Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 
Duıa'nın tâyin edildiği (3/601) 114 

— Adalet Bakanlığından istifa eden 
Abdülhak Kemal Yörük'ün istifasının ka
bulü île Ankara Milletvekili Abdülhak 
Kemal Yörük'ün Adalet Bakanlığına tâ
yin olunduğu (3/611) 231:232 

— Basın - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğından istifa eden Celâl Tevfik Karasa--
paıı'ın istifasının kabulü ile Elâzığ Millet
vekili Nurettin Ardıçoğlu'mın Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığına tâyin olundu
ğu (3/613) 232 

— Devlet Bakanlığından istifa eden 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun istifasının kabu
lü ile Diyarbakır Milletvekili Vefik Pirinç-
eioğlu'nun Devlet Bakanlığına tâyinleri 
(3/614) 232 

— Millî Eğitim Bakanlığından istifa 
eden Şevket Raşİt Hatipoğlu'ııun istifası
nın kabulü ile Millî Savunma Bakanı İl
hamı Sancar'ın, Millî Eğitim Bakanlığına 
vekâleten tâyini (3/597) 53:54 

— Ticaret Bakanlığından istifa eden 
Muhlis Ete'nin istifasının kabulü ile İs
tanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un Tica
ret Bakanlığına tâyini (3/612) 232 

— Ulaştırma Bakanlığından istifa eden 
Rifat öçten'in istifasının kabulü ile Dev
let Bakanı Raif Aybar'ın bu Bakanlığa 
vekâleten tâyini (3/595) 4 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in, dönü
şüne kadar kendisine Maliye Bakanı Fe-
rid Melen'in vekillik etmesi (3/599) 54 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı Bülent Eeevit'in dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'-
nun vekillik etmesi (3/602) 114 

— Vazife ile yurt dışma gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzıoglu'ııun dönüğüne kadar 
kendisine, Millî Savunma Bakanı llhami 
Sancar'ın vekillik etmesi (3/626) 421 

— Vazife İle yurt dışma giden Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'e dönüşüne kadar Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün vekillik etme
si (3/62) 299 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
imar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'm yerine Devlet Bakanı Raif Ay
bar'ın vekillik etmesi (3/603) 114:115 

— Yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Neemi Ökten'in dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'-
nun vekillik etmesi (3/631) 479 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün 
ve Kırşehir Milletvekili Halil özmen, An
kara'nın altı ilçesinde dolunun meydana 
getirdiği büyük hasar hakkında bilgi ve

rerek Hükümetin âcil yardım yapması hak
kında demeçleri 418:419 

-T- Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak"ın, 
son günlerde seferden meneâüen kamyon-



Sayfa 
lar hakkında Hükümetin âcil tedbirler al
ması hususunda gündem dışı demeci 230:231 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Boz-
bay'ın, Kütahya ili sınırları içinde yağ-

Sayfa 
uuır ve dolunun meydana getirdiği büyük 
hasar hakkında Hükümetin âcil yardım 
yapmasını temenni eden demeci 478 

GENEL GÖRÜŞME 

—. Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, Ba
kanlık, Makiüa Kimya Kurumu, Şeker 
Fabrikalan ve Kömür İşletmeleri gibi 

müesseselerdeki icraatı hakkında genel 
görüşme açılmasına dair Önergesi ve ya
pılan görüşmeler (8/5) 231,274:277,479:546 

KANUNLAR 

No. Cflt Bayfa 
246 — Anayasa Mahkemesinin kuruluş 

ve yargılama usulleri hakkındaki 
22 . 4 , 1962 tarihli ve 44 sayıh Ka
nuna bağlı {1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 
madde eklenmesine dair Kanun 16 554 

17 416: 
417 

247 — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl 
Paşanın kızı Hadduç Dağıstanlıya 
vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair 

248 — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demir
ci'ye vatani hizmet tertibinden ay 
lık bağlanmasına dair Kanun 

5 
8 
1 

626 
83 
164 

16 597: 

ir-
y-
6 8 
1 
16 

598 

296 
83 
164 
596: 
597 

249 — Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Fehamoğhı 
Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair 
Kanun 6 

8 
1 

16 

296 
83 

164 
597 

No. Güt Sayfft 
250 — Hazinenin ve İktisadi Devlet Te

şebbüslerinin bir kısım borçlarının 
tahkimi hakkındaki 154 sayılı Ka
nuna ek Kanun 4 118 

1 163 
16 594: 

596 
251 — 6183 sayılı Âmme alacaklarının 

tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
10 neu maddesinin 5 nci bendi ile 
60 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 6 4 

8 123 
15 104: 

105,106,107,124:127,136:137,154,186 189 
17 195 

' < • • " 18 52, 
:.t.?2%g»w*•"-.-- -'•- 122:123 

252 — Spor kulüplerince oyunculara ve 
karşı kulüplere şimdiye kadar öden
miş bulunan transfer ücretleriyle 
teşvik primlerinden mütevellit vergi 
borçlarının bir defaya mahsus olmak 
üzere affı hakkında Kanun 4 

6 
1 
17 

192 
570 
163 
57: 

69,96:99 

253 — Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı Müşterek Enfrastrüktür prog
ramları gereğince Türkiye'de yapıla-
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No. Cilt Sayfa 

cak inşa ve tesis işlerine dair 6095 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 6 520 

11 418 
15 99, 

102,106,108:111,136,154,170:173 

254 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı eetve-
lin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 6 434 

12 324 
16 138: 

130 

255 —Türk Kezaeıları Birliği Kanunu
nun 31 ve 45 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair Kanun 10 

16 

256 — Türk Tabipleri Birliği Kanunu-

389 
307, 
591 

No. Cilt Sayfa 
nun 40 neı ve 47 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 10 179 

16 307, 
590:591 

257 — istanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik olculu açılmasına 
dair Kanunim Anayasaya aykırı hük
münün kaldırılmasına dair Kanun 13 453 

17 292, 
436:437 

258 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 16 610 

18 316, 
336:339,350,407:410 

259 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 17 251 

18 316: 
317,340:343,350,411:414 

KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 
— Eskişehir Milletvekili Şevket As-

buzoğlu İle Konya Milletvekili Fakih 
Özkafîh'in, 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortalan Kanununa geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile 
Trabzon Milletvekili Salâhattin Güven'-
in, 5 . 1 , 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna 

iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 neü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 87 nci Bir
leşiminde Sosyal Sigorta kanun tasarısı
nı görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesi (3/604), (2/413, 2/368) 115 

ÖNERGELER 

Adana (Kemal Sartİbrahimöğlu) 
— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2226 sayılı Karanyle 2227 sayılı Karann 
Umumi Heyette görüşülmesine dair {4/57, 
4/59) 53,123:125 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2257 sayılı Karann Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/62) 3,121:122 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2259 sayılı Karann Umumi Heyette görü

şülmesine dair (4/63) 120:121 
— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2261 sayılı Karann Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/65) 116:117 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2262 sayılı Karann Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/66) 117:118 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2265 sayılı Karann Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/69) 118:120 

I 
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Sayfa 

C. Senatosu Manisa üyesi (Ferit Alpis-
kender) 

— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 66 sayıh Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair (4/1) 348,564:569 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, Bakanlıklar teşkilâtında ve ikti
sadi Devlet Kurumlarında çalışanların ay
lık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanu
na ek kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurul gündemine 
alınması hakkında (4/229) 419:420 

C. Senatosu Tunceli Üyesi (Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşı) 

— «ilk, orta tedrisat muallimlerinin ter
fi, tecziyeleri hakkındaki 1702 sayıh Kanu
nun değişik 3 ncü maddesinin değiştirilme
si» hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul gün
demine alınmasına dair (4/232) 559 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir m iki arkadaşı) 

— Eğitimcilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma ödeneği veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rul gündemine alınması hakkında (4/230) 420 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve Hti arkadaşı) 

— 3007 sayılı Kanunun 7 nei maddesi
nin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci madde
leri ile 6836 sayılı Kanunun kaldırılma-

Adalet Komisyonu raporları 
—• Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 

ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
na ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklen
mesine dair kanuni tasarısı hakkında 
(1/446) 553 

sı hakkındaki kanun teklifinin içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair (4/233) 561 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) ve Kırkalareli Üyesi 
(A hmet Naci Arı) 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
tekilâtına dair olan Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınması hakkında (4/228) 419 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi (Va&-
fi Gerger) 

— Kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanıtlı tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
(4/231) 554:559 

Diyarbakır (Remi tskenderoğlu ve S 
arkadaşı) 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ile, Çorum Milletvekili Hilmi tn-
cesulu'nun, çırak, kalfa ve ustalar hakkın
daki kanun teklifinin Çalışma Komisyonun
dan 5 Millî Eğitim, Ticaret, Adalet, Ba
yındırlık, imar ve IskAn ve Plân komisyon-
larından İkişer üyenin iştirakiyle seçilecek 
15 kişilik bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair (4/225) 349:350 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) 
— Serbest malî müşavirlik kanun tasa

rısının halen faaliyette bulunan Geçici Ver
gi Reform Komisyonunda görüşülmesine 
dair 349 

Samsun (Hâmit Kiper) 
— Gümrük ve Tekel Komisyonundan is

tifa ettiğine dair (4/221) ' 115 

— Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ye tas-
hihan 9 . '8 . 1938 doğumlu Ali Osman 
Özden'in Ölüm cezasına çarptırılması hak-

RAPORLAR 



^ ? -

(İMI doğma 18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal 
Taskeseıı'm ölüm rozasına çarptırılması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/483) * 160:161,572 

— Krmeııek ilçesinin Kargara köyü 
4 hanesi tide :kayıth Osmaııoğlu, Jİmkİye'deıı 
doğma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in 
ölüm cezasına çarptı n iması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/191) 15!>:160f 

328:329 
—• Kvlilik dışı çocukların tanınmala

rım kabule yetkili makamların yetkileri
nin genişletilmesi hakkındaki söyleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dan
kımın» tasarısı hakkında (1/233) 592:593 

Sayfa 
'kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/581) 53, 

597:598 
— Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi 

hane 154, cilt 28 w sayfa M sayısında 
nüfusa 'kayıtlı ömeroğlu, Hayriye'den doğ
ma 20 . I . 1944 doğumlu tarihi, mahkeme
ce 31 . 12 . 1!)41 tarihine düzeltilen Ounal 
Zambak ile Mersin'in Mahmudiye mahal
lesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa i)0 sayısın
da nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 , 1942 doğumlu Ahmet 1 tü
rer (Dar) in. ölüm. cezasına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/492) İ6G:!67,574:575 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarımı ile C Se
natosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldınl-
masına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili îlhaıni Ertem'in 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 
91 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 'kanun teklifine dair (1/427, 
2/191, 2/336) 617 

— Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 
99, cilt 10 ve sayfa 87 sayısında 'kayıtlı İs
mail ve Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Ha
lil Ölmcz'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başbakanlık teskeresine dair 
(3/271) * 157:158,327 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü koyu, ha
ne 398, eİlt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfu
sa kayıtlı, -Gebze 15. Mot. Top Tb. da >er 
Ahmctoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 
doğumlu izzet Sivaslı ile Taşköprü İlçesi
nin Karapürcek köyü, hane 2, cilt 19 say
fa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte. 
er Hüseyinoglu ZelihaYlan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkındaki Başbakanlık 
teskeresine dair (3/545) 581 

—' Diyarbaikır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı 'köyü, hane 3, cilt fi w sayfa 1)6 
sayısında nüfusa kayıtlı Alioğlu Hazni'-

—• rli'zurunı Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının. Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Tuvhangil, Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve izmir Mil
letvekili Mustafa İVar'ın, tescil edilmiyen 
'birleşmeler île hunlardan doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkındaki kanun tek
liflerine dair (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) 229 

— Fethiye ilçesi Oirdev köyü nüfusu
nun hane I, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında 
kayıtlı Naimoğlu Dönd ii'den doğma Mart 
1933 doğumlu Süleyman Ağırbaş'ın Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/304) 3,594 

—• Gaziantep'iıı Nizip ilçesine bağlı 
Acemi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 
ve 173 sayfada kayıtlı Me-hmetoğlu, Safi-
ya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer Aslan'-, 
in Ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/56) 164:165, 

573:574 
— Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi 

hane 107, cilt 120 sayfa 28 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmet, oğlu, Ayşe'den doğma 
1 . 1 , 1939 doğumlu Osman Tasdemir'in 
öl ü m. cezasına çarpt iril ması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/437). 132 

— Uölkey İlçesinin Hisarcık köyü 51 
hanede kayıtlı Şcvkctoğlu, Münevver'den 
doğma 3 . 8 , 1923 doğumlu Adem Akçay'-
m ölüm cezasına çarptırılması . hakkında-

I ki Başbakanlık tezkeresine dair (3/352) 164,573 
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Sayfa 

— (lümü&ane Milletvekili Nııreddin 
özdcmir ve 10, arkadaşının, 4273 sayılı Su
baylar heyetine mahsım terfi Kanununun 
5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muad
del 10 nen maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kamın teklifi hakkında (2/115) 113 

— Hav/a ilçesinin, Ç'akıralan köyü ha
ne 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa 
kayıtlı Melııuetoğlu Mevlûde'den doğma, 
1 . 1 . 1039 doğumlu Bayram Kalpaklı
nın Ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/56) 53,596, 

— Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi 
Hırt köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de 
kayıtlı Bekiroğhı Belkısa'dan doğma 1̂ 39 
doğumlu Bedilı Kılıç'nı ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Başbakan] ık tezkere
sine dair (3/205) 593:594 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 
7463 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 nci maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/108) 138:139,317:572 

— Islahı Hîıyvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı "hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1. nci maddesinin sou fık
rasının kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/435) 348 

— td&rei Uınumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı C. Senatosu içel Üyesi Cavit Ok-
yayuz ve 6 arkadaşının, Idarei Umumiyei 
vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bu kamımın bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/309, 2/940) «17 

— 2000 sayılı Kanunun fi neü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/374) 4,596 

— ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
neı maddesinin (a) 'bendinin snn parag
rafının kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/436) 273 

Sayfa 
— İmar Kanununa bir modd« eklen

mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/1205) $75 £76 

— Jstantoul Milletvekili iteşif. Ülker'
in, Avukatlık Kanununun 7 nei maddesi
nin kaldırılması ve 114 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/385) 577:578 

— Istanjbul Milletvekili Zeki Zeren'-
in, 6028 sayılı Türk Tabipleri Birliği Ka
nununun 28 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (hakkında 
(Mütâlâa olarak) (2/4*7) 554 

— izmir Milletvekili Mustafa. Uyar'--
in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanunun 494 : 4'99 ucu maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (2/75) W3,5£0:58H 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayıh Kanunla 
değişik Kî neü maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kamın tasarısına dair 
(1/395) 139,140 

— Karacabey ilçesi Sarîbey islâm 
köyü fhane 8, cilt 32 ive sayfa 187 nüfusu
na kayıtlı Ahnıetoğlu, Saibriye'den doğ-
ma 19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan 
ile Karacabey ilçesi Yenisanlbey köyü 
nüfusunun nane 5, cilt 25 ve sayfa 196'1 
sayısında kayıtlı Şevketoğlu Naz-mİye*. 
den doğma 1926 doğumlu Hasan Oüney'-
in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
daki Başbakanlık teskeresine dair 
(3/568) 11.3 

— Karamürsel ilçesinin Mahmudiye 
köyü hane 32, cilt 6 v« sayfa 31 sayısın
da nüfusa kayıtlı Beceboğlu, Hanüfe'den 
doğma 18 Mart 1341 doğumlu Hasan Şe-
ker'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başlbakanlık tezkeresine dair 
('3/542) 3,6W 

— Kozluk ilçesinin .Re&jit köyü îıane 8, 
•cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, ü-enooğlu,. Fe-
dile'den doğma 1 . '12 , 1937 doğumlu Ke-
şit Siyah'in «tüm. -cezasına <çarp)tırılması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine da
ir (3/182) 198*159,828 
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— Köyceğiz ilçesinin Beyolbası köyü 
'hane No, 60 nüfusunda kayıtlı Osmane
li!, 'Nazife'den doğma 1-1132 doğumlu Ali 
Karahan'in ölüm «ezasına çarpttırılması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/582) '53596 

— Koy Kanununda değişiklik yapıl-' 
masına ve ilgili Ibiâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve O. Senato
su içel tîy*si Cavit Tevfik Okyayıtz ve 6 
arkadaşının, 452 sayılı <Köy Kanununa. 
•bâzı maddeler eklenmesine bâzı maddele
rinin değiştin im esine (bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırıl masına dair ka 
ııııtı teklifi hakkında (1/398, &/3S9) ffl7 

— Kulp ilkesinin Haeanan kiyy'û hane 
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saİtoğlu, Sultan'dan doğma 1928 
doğumlu Reeep Omç'nn ölüm cezasına 
çarptırılması Oıakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/593) 273 

—> Milletlerarası Adalet Dîvanı statü
sünün 36 neı maddesinin 2 nci fıkrasın
da derpiş, olunan ve 'hukukî uyuşmazlık
ların çözülmesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerektiren ili 
tiyari kayda katılmamız 'hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/293) 592 

— Nallıhan ilçesinin Beydili nahiye
sinin Çive köyü hane 5, eilt 3 ve sayfa 
100 sayısında nüfusa kayıtlı Metfımet ve 
lîmine oğlu 29 Teşrinievvel 1$39 do
ğumlu Durmuş Çetinkaya'mn ölüm eeza 
sına çarptırılması "hakkındaki Başbakan 
lık tezkeresine dair (S/414) 580 

— Niğde Aksaray'ın Büyükböteek 
mahallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 
90 niVfnsuna kayıtlı Mettımet (ve Elmamığ-
hı 1 2 . 8 . 1962 doğumlu Mehmet Çimen 
ve Horasan ilçesi Ali Eleşkirt doğumlu 
AbdüleefMıar Yıldırım diğer adı Abdııl 
la,h Yıldırım ile Niğde Aksaray'ın Darı-
hüyük hane 827, eilt 07 ve sayfa 95 sayı
sında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1 , fi , 1936 
Çeyrek köyü nüfusunun ihane 47, cilt fi vo 
sayfa. 79 sayısında kayıtlı Kurban vo 
Haticeoğlıı, 1340 dnğumlu Mehmet Çetin 
(Mehmet Sıddık Çetin) in ölüm cezasınJ 

Sayfa 
çarptınlmaları hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/23İ]) 132:133 

— Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü ha 
ne S, eilt 13 ve sayfa 7 de kaytlı 'Meh-
medoğlıı, Zeynep'ten doğma 1 . 1 . 1928 
doğumlu Ali Ko'catürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başfhakanlık 
tezkeresine dair (3/35) 165,574 

— Rize 'nin Çif tekayak köyü hane 
165/7, cilt 38, sayfa 129 da kayrtlı Adem
oğlu înayet'ten d'oğma 3 . 6 . H9&1 d-o 
ğumlu Bdhattin Yazjcı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/19) 133 

— Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü ha
ne 32, eilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfu
sa kayıtlı Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu Süley
man Bozkurt'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/569) 52,597 

— Seferihisar ilçesinin TJlamış kö
yü hane 10, eilt 8 sayfa fi da kayıtlı Hü
seyin ve Ayşeoğlu 3 . 9 . 1934 doğumlu 
Mustafa Cemal Kanca'nın ölüm eezasına 
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez-
kesine dair 134:135 

— Serseri ve mazannaisu eşhas hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/208) 135: 

138,317 
— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 

ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve C. Senatosu 
içel Üyesi Cavit Tevfik Oky ayuz ve 6 ar
kadaşının, 454.1 sayılı Şehir ve kasaba
larda, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesi
ne ye 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/309, 2/338) 617 

— Taşköprü ilçesinin Karnıaçık kö
yü hane 4, eilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Bid-
dioğlu, Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 
doğumlu Hüseyin Akça'nm, ölüm cezasına 

http://la.1i
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çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/20) 152-:156,:i20 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve 
sertifikasyonu hakkındaki kamın tasarısı
na dair (1/247) 417 

— Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğht, 
Zehra'dan doğma 9 . 6 , 1930 doğumlu 
Hamza flülmez'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/223) . 13.3:1-14 

— Umumi Hıi'zıssıhha Kanununun 152 
ııd maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasa n s r hakkında (1/359) 591:592 

— Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa. 
kayıtlı Hasbioğlıı, Katma Şeker'deıı doğ
ma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu'nun Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/510) 577 

— Üsküdar Ümraniye köyü Hekimba
şı Çiftlisinde oturan Ali Rızaoğlu, Zey
nep'ten doğma 1931 Kİlibe doğumlu, Bul
gar uyruklu ve Türk Mülteci, Hasan Kalı-
yaoğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/206) Ifll:1fi3,573 

— Vakfıkebir ilçesinin Bcşikdüzü na
hiyesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı 
iken evlenmek suretiyle aynı köy 13 hane
sine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 
8 .7 . 1928 doğumlu Ümmühan Bebek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/261) 131:132 

— Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa .1.50 de kayıtlı Alioğlu, 
Satı'dan doğma 10 Nisan 1926 doğumlu 
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (8/854) 156:157,327 

~ Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu, Saniye'den doğ
ma 1-. 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 ola
rak tashihti) Bekir Yılmaz'ın Ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Başbakan
lık tezkeresine dair (3/36) 134 

Sayfa 
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir

liği Kanununun 34 udi maddesinin değiş
tirilmesi ne dair kanun tasarısı hakkında 
(1/4(13} 348 

Anayasa Komisyonu raporları 

— O z a evleri inşası İçin gelecek yılla-
ra geçici yüklenmelere girişilmesine ve is
tikraz akdine dair kamın tasarısı hakkın
da (1/434) 184 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Boğan 
Şeıı'iıı, bâzı müessese, teşekkül ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isim
lerin kaldırılması hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/489) «17 

— Millî Eğitini Bakanlığına Ankara-
dn. yaptırılacak merkez binası için gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/412) 184 

— îstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz ve Kr-
zineatı Milletvekili Sadık Perinçek'in ya
sama, meclislerinin aralarındaki münase
betlerin düzenlenmesi hakkındaki kanını 
teklifine dair (2/271) 146:152,318:326 

— istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kamınla değiştiri
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki ha
inin teklifine dair (2/350) 317:318 

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
(5023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun 28 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (Müta
laa olarak) 554 

— 12 . 9 . 1945 tarihli, «Türkiye Cum
huriyetiyle tsviçre Konfederasyonu arasın
da Ticari mübadelelere ve tediyelerin tan
zimine mütaallik Anlaşma» ııın feshi hak
kındaki 8 Ağustos 1962 tarihli notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kamın tasarısı hakkında (Mütalâa ola
rak) (1/300) 311 :312 

— 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye -
Danimarka ödeme Andlaşmasınm feshi 
hakkındaki 27 Haziran 1961 tarihli Muh-
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tiranın onaylanmasının uygun bulunması
na dair kanun tasarısı hakkında ımütalâa 
olarak) (1/105) 184,311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında imza edilen «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 23.2.1955 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Protokol» île ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısına dair (Mütalâa olarak) (1/156) 311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 
9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısına dair (Mütalâa olarak) (1/157) 115:116 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında imza edi- •"' 
len «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18.3.1960 
tarihli Ticaret Anlatmasına Ek Protokol» 
ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısına da
ir (Mütalâa olarak) (1/185) 229 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında imza edilen «Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti İle Macar Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 ta
rihinde akdolunan Ticaret ve Tediye An
laşmasına ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında
ki kanun tasarısına dair (Mütalâa olarak) 
(1/70) 311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
(Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen. «Tfllfciye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Macar iHalk Cnnhuriyeti 
(Hükümeti arasında 12 Mayıs .1949 tarihin
de akdolunan Ticaret ve Tediye Anlaşma
sına ek Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki 'kanun 
tasarısına dair (mütalaa olarak) (1/TO) 184 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile 

•Romanya Halk .Cumhuriyeti 'Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 
5 . 4 , 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 
•Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun huhındıığıı hakkındaki kanun tasa
rısına dair {mütalâa olarak) (1/158) 205,563 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında imza edilen, «Türkiye 
Cumhuriyeti ile 'Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasındaki 8 , 10 . 1337 
tarihli 'Tiearet ve Ödeme .Anlaşmasına ek 
Üçüneü Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
ması nıtı uygun 'bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısına dair (mütalâa olarak) 
(1/159) 417,563:564 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
'Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında im^a edilen «Türkiye 
'Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumlhnriycti Hükümeti 
arasındaki 31 . 12 . 1959 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin 
onaylanmasının uygun bulunması hakkın
daki kanun tasarısına dair (mütalâa ola
rak) (1/187) 295,563 

— 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye-
• Avusturya 'Ödeme Aııdlagmasının feshi 
hakkındaki 25-26 Eylül 1961 tarihli nota
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (Mütalâa 
olarak) M/2Ö5) 114,115 

— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye-Nor-
vec. ödeme Anlaşmasının feshi hakkın
daki 23 Ağustos 1961 tarihli Notanın 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (mütalâa olarak) 
KVH7) 299:311 

Bayındırlık Komisyona raporları 
-^ Devılet memurları ayaklarının 'tev

hit ve teadülüne dair odıatı 3056 sayılı 
ıKanuma bağlı (1) saynla ceftveflıin Bayım-
'dirlik Bakamiığı kısmınla bâzı 'baârofar 
'okfeniıntt-fi toakfenîKtıa. kamun tasa-rıfeı ve 
Bayındırlık ve Pl<ân komisyonları rspor-
fen (1/430) (S. Sayısı: 277) 554 



— Devi ot m «ımır] anının ayli'ldnnnm 
!twhnit. -ve tĉ MİüiİJİhı.e -dinar o'laııı 3656 enyııh 
Kan-ıun-a bağh cctveiltemı Baryiinidi'rîîfc Ra-
kainilnğı kısmındıadeğiişiMk yaıpılllmıasn. h-ak-
-kımıda. karnıun tasarısı ve Baıymıdırihlc ve 
Plân komıisyonvları napoıdlatrı (1/342) (fi. 
Sayıısi: 239) 3:4,5% 

— tıstaılm:! MiiM et vekili Hiisflim<et-tinc 
Tiya-nışan'ım, 232~ sayıln Katmiınlıa dcğiştjt-
•rilen 60H5 «ayılı KıarayoMarı Trafik Ktı-
mımuTiB. bir madd« eiktenımsöfr talokwMWklr 
ktnıiiumı 'teldiifiino: dalı' (2/350) 140 fi45 

— Karayolları (Jcııol Müdürlüğü ku
ruluş. ve görevleri hakkındaki Kamınım 
8 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenme
sine dair ikamın tasarısı hakkında (1/341) 3,536 

— Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kındaki kanım tasarısına dair (1/412) 184 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 
— Âmme ala-caklarının tahsili usulü 

'hakkındaki 'Kanunun '60 ncı maddesinin 
-değiştirilmesine dan* kanun tasarısı ile 
Adıyaman Milletvekili Arif AfcaJay ve 91 
arkadaşımın, 6183 sayılı Âmme ala«akları-
nı.n tahsili usulü hakkındaki Kanunim 10 
neu maddesinin 5 numaralı bendinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tefelrfi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yatpıl-an değişik
likler hakkında; (M. Meclisi 1/890, 2/031, 
d, Oenatosu 1/208) 52:63,(122:103 

— Anayasa. Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklen
mesine dair kanım tasarısı hakkında 
(1/446) 953 

— Balıkesir -Milletvekili Cihat Bilge-
han ile Konya (Milletvekili Faruk Sü-
kaıı'ın, Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafı Manastırlı Hamdı Efendi 
eşi Hasıbe Morton atlı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklitfine dair (2/308) 583:585 

— Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/316) 184 

12 — 
— Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1%3 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli «e t velinde değişiklik yapılması hak
kımdaki kanun tasarısına* dair (M. Meclisi 
1/449, C. ISenatosu 1/23(1) 229,950,407 :4&0 

— 19138 - 1939 yıllarımda ingiltere -ve 
Fransa hükümetlerinden teinin edilen Tes-
lihat kredilerinin malhsup şekli hakkında
ki kanun tasa-nsm-a dair (lI/t214) ÖJK> 

— 196:1 yılı Büt^e Kanununa bağh 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısına dair (M. Meclisi 
1/464, O. Senatosu 1/236) 209,050,411:414 

— Rıırdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ııı, Süleyraanoğhı 1311 Bucak do
ğumlu Mehmet InaJ'a • vatani hiizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanını teklifine dair (2/37)3) 118^14:915 

— Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara. gemici- yüklen melere giriştlnıesine ve 
istikraz akdine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/434) 104 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
Ihit ve teadülüne dair olan 3>6&6 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı-cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkındaki kanım tasarısına dair 
(i/430) 564 

— Devlet mı em urlarım in aylıfldarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 «ayılı 
Kanuna bağh cetvellerin Bayındırlık 
(Bakanlığı kısmında: değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun -tasarısına, dair (1/34&} 8:4, 

ma 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayrlı Kanuna 
hağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma. 
Bakanlığı kısmında değişiktik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/311) 477 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, CumTıuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Alî Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil, Erzurum 

.Milletvekili (.îıyasettin Karaca ve izmir 
Milletvekili Mustafa Uyardın, Tescil edil-
miyeıı birleşmeler ile bunlardan doğan 
gocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nını tekliflerine dair (.2/219, 2/237, 2/20(8, 
2/263) Q28 
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— Esk in i r Milletvekili Öejffi Öz-
'türk'üh, fliİçeife İstiklâl ııtafliallesi hııma-
•V& İÖ da triukini Asimöğİü İsfkehuer Eıı-
niüöi'ya Vatani hizmet tertibinden maa§ 
'bâllaüraıası 'hakkındaki kanun teklifine 
tİair (I2/&İ) İİ^/JlS^tie 

— Gümrük Öiriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren akaryakıt
ların Gümrük Vergisi hakkındaki Bakan
lar Kurulu kararının onaylanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/346) 129:130, 

172:175 
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

28.02 pozisyonunun sonundaki ihtar hük
münün-değiştirilmesine dair olan Bakan
lar Kurulu kararnamesinin onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/225) 577 

—• Gümrük Giriş. Tarife Cetvelinin 
40,02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/İ06) 130,176:179 

—Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/393) 4,596 

— «Hususi Kredi» ve «Silahlanma is
tikrazı» ndan doğan İngiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkln 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiyle 
yapılan 23 Haziran 1962 tarihli Aııdraş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkmdaki kanun tasarısına dair (1/348) 3,595 

— İçel Milletvekili Yahya Dermancı 
ve Mazhar Ârıkan'm, İstiklâl Savaşına iş
tirak eden M. Hilmioğlu Rifat Özaydın'n 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi hakkında (2/281) 582:583 

— 237 .sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/467) 477 

— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/374) 4,596 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâin ve Hazineye ait 

Sayfa 
İkeii partisiz Olarak istanbul Belediyesine1 

devredilmiş bulunan arsa ve bİtiâhin Ha
zineye iadesi hakkında kainin tasarısı İİe 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali DVmür'iü, kiinııh teklifine dair 
(1/İ26, 2/196) 125:128,168 İİ7İ 

— İstanbul Milletvekili Cihad Sabah 
ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstik
lâl Savaşlarına iştirak eden Feracullahoğ-
lu Ahmet Fahri özçelik'e vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (2/285) 113 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'uı, 
Ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi Ha-
cıgok sokağında oturan Mehmet Hamdi 
Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/232) 113,312:314 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifine dair (C. Senatosu 2/52, M. Mec
lisi 2/51) İ H 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha Önceki -bütçe yıllarına ait bîr kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkındaki 
kanım tasarısına dair (M. Meelisi 1/20.1, 
C. Senatosu 1/229) 417 

—. Karayolları *^enel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/341) 3,596 

— Köy enstitüleri ve ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 590:591 

•— Mehmet oğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masın» dair kanun tasarısı (1/340) 585:586 

— Millî lİğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/412) 184 

— Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Yüksek Danışma Kurulu 
kanunu tasarısına dair (1/262) 553 



Sayfa 
— Milli Savunma Bakanlığı orta sa

nat okulları hakkındaki kanun tasarısına 
dair (J/263) 591 

— 10 . 9 . J960 tarihli ve 79 sayılı Ka
mınım 7 ııci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (J/277) 3,595 

— Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/352) 586:590 

— Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
göriUemiyen bir kısım Hazine alacakları
nın silinmesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair 348 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve ser-
tefikasyonu hakkındaki kanun tasarısına 
dair (M. Meclisi 1/347, 0. Senatosu 1/211) 417 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/297) 577 

— Turizm ve Tanıtına Bakanlığı kanun 
tasarlama dair (M. Meclisi 1/180, C. Se
natosu 1/240) 617 

— Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye ya
tırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve hi
mayesine mütedair Aııdlaşmanın ve bu 
Andlas.ıuaya ekli Protokol ve sekiz mektu
bun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/313) 578, 

609:612 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İsrail Devleti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
•ile î&rai'l. Deıvleifci Hükümeti arasıridadkS 
18.3.1960 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek 
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun bulunması hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/185) 229 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 tarihin
de akdolunan Ticaret ve Tediye Anlaşma-

Sayfa 
sına ek Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/70) 184 

— Türkiye Curairuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumuhuriycti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 
tarihli Ticaret vo Ödeme Anlaşmasına ek 
üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/159) 417 

— Türkiye Cıım<huriy.eti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibatı 
kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf 
Servisine dair Andlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/270) 575,605:608,618,643: 

646 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 

Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına in
tikali ve Türk Lirası karşılıklarının kul
lanılma şekli hakkında/ki kanun tasarısına 
dair (1/248) 591 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında Sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu 
andlaşmanın ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkmdalki kanun tasarısına dair (1/313) 578, 

609:612,618,647:650 
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun 33 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (M, 
Meclisi 1/345), (C. Senatosu 1/215) 295 

— Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet 
Sungur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine daîr olan 16 
Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 
J nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kamın teklifine dair (2/216) 131 

Çalışına Komisyonu raporu 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan-
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masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/304) 591 

Dışişleri Komiayonu raporları 

— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Tes-
lihat kredilerinin mahsup şekli hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/214) 590 

— Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin 
genişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/233) 592593 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndan doğan ingiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik K'ırallıkla 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiyle 
yapılan 23 Haziran 1962 tarildi Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/348) 3,595 

— Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Aııdlaşnıa.sı ve ek Protokolün aııaylanına-
smııı uygun bulunduğuna dair kanun ta
sansı hakkında (1/349) 581 

— Karasuları kanun tasarısına dair 
(t/206) 581 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan 
kaldırılmasına dair ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/350) 576:577 

— Milletlerarası Adalet Divanı sta
tüsünün 36 neı maddesinin 2 nri fık
rasında derpiş olunan ve hukukî uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda Diva
nın yargı hakkını önceden tanımayı ge
rektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/293) 592 

— Milletlerarası Atom Ktıerjisi Ajan
sı Statüsünün VI neı maddesinin (A) 
fıkrasının 3 ncü bendinde yapılacak 
değişikliğin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/261) 576 

Sayfa 
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının -

statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygnn bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/304) 591 

— 12 . 9 . 1945 tarihli, «Türkiye Cum
huriyetiyle isviçre Konfederasyonu ara
sında Ticari mübadelelere ve tediyelerin 
tanzimine mütaallik Anlaşma» nın feshi 
hakkındaki 8 Ağustos 1962 tarihli notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/300) 113,311:312 

— 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye-
Danimarka ödeme Andlaşmasının feshi 
hakkındaki 27 Haziran 1961 tarihli Muhtı
ranın onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/105) 184,311: 

312 
— Televizyon filimleri vasıtasiylo prog

ramların mübadelesine dair Avrupa And
laşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/319) 582 

— Tür iye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Turikye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki 23 . 2 . 1955 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/156) 113,311 

— Türiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslavakya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Çekoslavakya Cumhuriyeti arasındaki 
9 , 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/157) 115:116 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye ya
tırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve hima
yesine mütedair Andlaşmamn ve bu And-
1 aşmaya ekli Protokol ve sekiz mektubun 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısna dair (1/313) 578,609: 

612,618,643:646 
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— Türiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 
18 . 3 , 11)60 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
lük Protokol» ile İlişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâa
sı (1/185) 229,311:31.2 

— Türiye Cumhuriyeti Hükümeti ite 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 
tarihinde akdolunan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına ek Protokob ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları ve Anayasa Komis
yonu mütalâası (1/70) 184,311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 
5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/158) 295,56? 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında imza edilen, «Türki
ye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki 8.10.1937 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokol» ile liriklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/159) 417,563:56i 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli -Telefon irtiba
tı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf 
servisine dair Andlaşmarun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/270) 157,575,605:608,618. 

643:646 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik 

ve himayesine mütedair Andlaşmanm ve bu 
Andlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mektu
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/313) 578,609: 

612 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriye Hükümeti ara
sındaki 31 . 12 . 1959 tarihli Ticaret Anlaş
masına ek Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/187) 295,563 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına 
intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kul
lanılma şekli hakkındaki kanun tasarısı 
nadair (1/248) 591 

—• Türkiye ile Afganistan arasında 
akdedilen Kültür Andlaşmasmın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/236) 582 

— Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/228) 581:582 

— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkında
ki 23 Ağustos 1961 tarihli Notanın onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/117) 113,299:311 

—- 8 Ağustos 1949 tarihlî Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasmın feshi 
hakkındaki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli no
taların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları ve Anayasa 
Komisyonu mütalâası (1/265) (S. Sayısı : 
135 e ek) 114,311:312 

— 24 Şubat 1949 talihli Türkiye - Nor
veç, ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
23 Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mü
talaası (1/117) (S. Sayısı : 70 e ek) 113, 

299:311 
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Dilekçe Komisyonu raporları 
— Adana Milletvekili Kemal Sanibra-

Muıoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2. 
1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2226 sayılı Karariyle 2227 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önerge
leri hakkında (M. Meclisi 4/57, 4/59; C. 
Senatosu 4/17) 53,123 ;125 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himüğlu'nıın. Dilekçe Komisyonunun 24.2. 
1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2257 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair önergesi hakkında (M. Mec
lisi 4/62, C. Senatosu 4/15) 3,121:122 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2. 
1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2259 sayılı Kararın Umumi Heyette gorü-
şiilmesiue dair önergesi hakkında (M. 
Meclisi 4/63; C. Senatosu 4/14) 120:121 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2. 
1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2261 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair önergesi hakkında (M. Mec
lisi 4/65; C. Senatosu 4/16) 116:117 

— Adana Milletvekili Kemal Karı-
ibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2262 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) 117:118 

— Adana Milletvekili Kemal Sarı-
İbrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2265 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) 118:120 

— C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in, Kumcu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (C. Senatosu 4 /1 ; M. Meclisi 5/22) 348, 

564:569 
Geçici Komisyon raporları 

— ihracatı geliştirmek amacı ile ver-
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 

Sayfa 
tedbirlere dair kanun tasarısı hakkında 
(M. Meclisi 1/303; Ç. Senatosu 1/140) 417, 

569:571 
— Sanayi Bakanlığı kuruluş, ve vazi

feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/432) 53,598:599 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
jıuu, 5602 »ayılı Tapulama Kanununun 
C335 sayılı Kanunla muaddel 13 ricü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatından 
on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin İlâvesine vu bu .madde
nin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (O) olarak değiştiril
mesine ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili 
ile üçüncü fikra olarak değiştirilmesine 
dair, izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 
ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 52 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
hakkında {1/211,2/35, 2/76, 2/122) 4:48,56: 

71,186:221,231,233:269,35i :394,421:473 
618:642 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 
1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 
ek kanun teklifi ve Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'ın, Vatandaşlık Ka
nununun 10 n-cu 'maddesine iki fıkra ek
lenmesine dair kanun te'klM ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Vatan
daşlığı Kanununun 10 neu maddesinin 
d«ğİs.tirUmesine dair kanun teklifi hak
kında (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) 348 

Gümrük ve Tekel Komisyona raporları 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına «iren akar yakıt
ların Gümrük Vergisi hakkındaki Bakan-
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lar Kumlu Kararının onaylanmadıIÜ dair 
kanun tasarısı hakkında (1/246) 12i) :1J0, 

172:175 
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

28.02 pozisyonunun sonundaki İhtar hük
münün değiştirilmesini! dair olan Bakan
lar Kurulu Kararnamesinin onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/225) 577 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine dair Bakanlar Kumlu Kararna
mesinin onanması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/106) 130,176:179,186,222:225 

tçiştari Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/65) 4,56,23i! 

— Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kamın 'tasarısı ile 0. Senatosu 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 
arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kamum-
jıa bâzı maddeler eklenmesine, Mzı mad
delerinin değiştirilmesine ve kaldırılma
sına -ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Edirne (Milletvekili lllıanıi Ertem'in, 1580 
sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
92 nei maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (1/427, 2/191, 
2/336) 617 

— 544Ü sayılı İl İdaresi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/292) 128:329 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, Bâzı müessese, teşekkül ve işlet
melerin 'kullandıkları, ^Devlet» kelîünel'i 
isimlerin kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/489) 617 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın 
üyesi Fikret Tutlhantgil, Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca ve tamir Millet
vekili Mustafa Uyar'in, Tescil edilmİyen 
birleşmeler ile bunlardan doğatt çocıtkla-

Sayfa 
rıtı eczasız tescili hakkmdalu kanun teklif
lerine dair (2/21U, 2/237, 2/288, 2/263) 229 

— tdarei Uıııumiyd VHâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve O. Senatosu içel Üyesi Cavii 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, tdarei 
Umu'iniyei VİlSyat Kanununa bâ zı madde
ler eklenmeline, bu kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine v« 'bâzı maddele
riyle. bâzı kanunların .kaldırılmasına dair 
kamın teklifi hakkında (1/309, 2/340) 617 

— tnıar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/205) 575:576 

— tstanlmPda .Beşiktaş'ta Vişııezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kain ve Haaineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Scnatusu Tunceli Üyesi Mehmet 
Alt Denıir'in kanun teklifine dair (i/1126, 
•2/İM) lsSÜ38,168:171 

— istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyaıışan'm, 2-3CJ sayılı Kanunla değiştiri
len 60ı85 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bîr madde eklenmesi hakkında-ki ka
nını teklifine dair {2/350) 140)145^17:318 

— îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 neü ve KJ 
neü maddesinin kaldırılmasına dair .kanun 
teklifi hakkında <2/98G) 577 

— Kaçakçılığın men ve taıkibitve dair 
1018 sayılı Kamınım 68*29 sayılı Kanımla 
değişik SÜ neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasansnıa dair (1/295) 139: 

140 
— Karasuları kanunu tasarısına dair 

(1/206) S81 
— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben

zer uygulama ve geleneklerin ortadan 'kal
dırılmasına dair ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu 'hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/350) 576:577 

— Köy h'iue suları- hakkındaki Kanu
nun 14 neü maddesinin 2 nei fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına d<air kanun 
tasarısı hakkında (1/209) 1Û8 
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— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına ve iLgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve C. Sena
tosu içel Üyesi Cavit Terfik Okyayuz ve 
6 arkadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa 
bâzı 'maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştiril'mesine, bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (1/398, 2/339) «17 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 n-ci maddesinin değiştiriinıeSMie dair 
kanun tasarısı hakkında (1/458) 1îQ5 

— Serseri <ve mazannaisuı eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kamın tasarısı haıkkında (1/208) 135ılı36, 

317 
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti* 
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve C. Sena
tosu içel Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz ve 
6 arkadaşının 4541 sayılı Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler 
eklenmesine vs 5046, 5671, 6010, 6834 ve 
7164 sayılı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (1/309, 2/338) 617 

imar ve İskan Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Ti-
ritoğhı ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki* kanun teklifine dair (2/65) 4,56, 

233 
— îmai' Kanununa bir madde eklen

mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/205) 157,575:576 

— Köy içmo suları hakkındaki Ka
nunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/209) 128 

Karma Sütçe Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Sayfa 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısına dair (M. 
Meclisi .1/449, C. Senatosu 1/231) 229,316, 

336:339 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/464, 
C. Senatosu 1/236) 229,316:317,340:343,554 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(H) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(M. Meclisi 1/429; C. Senatosu 1/230) 477, 

571:572,601:604 

Malîye Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm, Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ha-
sibe Mortonatlı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkındaki Kanun 
teklifine dair (2/308) 583:585 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletmesi kuruluşu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/316) 184 

— Burdur Milletvekili Nâdir Yavuz-
kan'ııı, Süleymanoğlu 1311 Bucak doğum
lu Mehmet tnal'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/373) 113,314:315 

— Eskişehir Milletvekili Seyfİ öz-
türk'ün, Bilecik istiklâl mahallesi nu
mara 10 da mukim Asımoğlu iskender 
Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/391) 113,315:316 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâ
zı tâli pozisyonlarına giren akar yakıt
ların Gümrük Vergisi hakkındaki Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanmasına 
dair kanun tasarısına dair (1/246) 129,130,172: 

175 
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

28.02 pozisyonunun sonundaki ihtar hük
münün değiştirilmesine dair olan Bakan
lar Kurulu kararnamesinin onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/225) 577 
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— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması hakkındaki kanun tasarısı-
na'dair (1/106) 130,176:179,186,222:225 

— «Hususi Ki'edi» ve «Silâhlanma İs
tikrazı» ndan doğan ingiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallık-
la Türkiye arasında mektup teatisi sure
tiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlaşraanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/348) 3,595 

— içel Milletvekili Yahya Dermancı 
ve Mazhar Arıkan'ın, istiklâl Savaşına 
iştirak eden M. Hilmioğlu, Kifat özay-
dın'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi, hakkında (2/281) 582: 

583 
— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 

mahallesinde Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâin Hazineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine dev- . 
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir ile Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kamın teklifine da
ir (V126, 2/196) 125:128,168:171 

— istanbul Milletvekili Cihad Baban 
ve 5 arkadaşının, Bilinci Dünya ve istik
lâl Savaşlarına iştirak eden Feracullahoğ-
lu Ahmet Fahri Özçelik'e vatani hizmet 
tertibinden maaş. tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (2/285) 113 

— tamir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi, 
Haeıgök sokağında oturan Mehmet Hain
di Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kamın teklifine da
ir (2/232) 113,312:314 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (M, Meclisi J/201, O. 
Senatosu 1/229) 417 

— Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma-

Sayfa 
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/340) 585 ı 

586 
— Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor

saları kanunu tasarısına dair (1/320) 553 
— Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye
lere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/352) 586:590 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetin
ce Avrupa Fonundan temin olunan kredi
nin Devlet borcu olarak Hazine hesapları
na intikali ve Türk lirası karşılıklarının 
kullanılma şekli hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/248) 591 

— Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun-
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan 
16 Ocflik 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
'kanun teklifine dair (2/216) 131 

Mîllî Eğitim komisyonları raporları 

— 4936 sayüı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7,10 
ve 48 nci maddelerinin tadiline dair ka
nun tasarısı ile tstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Üniversiteler Kanununun Ana
yasaya aykırı hükümlerinin kaldırılması
na daîı kanun teklifi hakkında (1/257, 
2/444) 578580 

— Hususi idarelerden maaş alan ilko
kul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmen
lerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kamı
mın 3 ncSi ıııadldesfae (bir fikra efelemmııaft 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/227) 130; 

131 
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 

tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/108) 138:139, 

317,572 
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— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
maihallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin Hazineye ait iken para
sız olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iade
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Melunet Ali 
Demir'in, kanun teklifine dair (1/126, 
2/196) 125:128,168*171 

— Koy enstitüleri ve ilköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 590:591 

— Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Yüksek Danışma Kurulu 
kanunu tasarısına dair (1/262) 553 

— Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa And-
lasmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/319) 582 

— Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/236) 582 

— Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/228) 581:582 

Milli Savuşma Komisyonu raporları 

— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Tes-
lihat kredilerinin mahsup şekli hakkındaki 
kanım tasarısına dair (1/214) 590 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki 'kanun tasarısına dair (1/311) 477 

— Karasuları kanunu tasarısına dair 
(1/206) ' 581 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkındaki kanun, tasarısına dair 
(1/263) 591 

— 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nei maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/277) 3,595 

Sayfa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komiayonu raporları 

— 2000 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (l/Zli) 4,596 

— istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun 28 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/497) 554 

— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlasması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/349) 581 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaş
maya dair Avrupa Andlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nım tasarısına dair (1/351) 581 

— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nei maddesinin değiştirilmesi ne dair kanun 
tasarısı hakkında (1/359) 591:592 

Sanayi Komisyonu raporları 

— (lümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/106) 130,176:179 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve hi
mayesine mütedair Andlaşmanın ve bu 
Andlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mektu
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/313) 578,609: 

612 

Tarım Komisyonu raporları 

— Islahı Hayvanat (Kanununun 5883-
sayılı Kanunla değişik 35 nei maddesine 
Mzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrası
nın kaldıniması hakkındaki Kanun tasa
rısına dair (1/435) 348 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve ser-
Hfikasyonu hakkındaki kanun tasarısına 
dair (İM. Meclisi 1/247, C. Senatosu 1/211) +17 
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— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu-
uın ikinci maddesinin (A) bendinin âkinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ika
mın tasarısına dair (1/297) 577 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı hakkın
da (1/463) 348 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bîr kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair (M, Meclisi 1/201, 
C. Senatosu 1/229) 417 

— Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı hakkında (1/330) 553 

— 12 . 9 , 1946 tariHi, «Türkiye Cum
huriyetiyle isviçre Konfederasyonu arasın
da Ticari mübadelelere ve tediyelerin tan
zimine mütaallik Anlaşma» mn feshi hak
kındaki S Ağustos 1962 tarihli notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/300) 113,311. #12 

— 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye-Dani-
marka ödeme Anlaşmasının feshi hakkın
daki 27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/105) 184,311:312 

— 8 Ağustos 1949 tarihli Türkİye-Avus-
turya ödeme Andlaşmasının feshi hakkın
daki 26-27 Eylül 1961 tarilhlı notaların 
onaylanmasının uygun (bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/265) 114,311:312 

— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair, Kanuna bir madde eklenmesi 
"hakkındaki kanun tasarısına dair (1/371) 617 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/297)* 577 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki 23 , 2 . 1955 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Protokol» île ilişiklerinin onaylanmasının 

Sayfa 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/156) 113,311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 
9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/157) 115:116 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Andlaşmanın ve bu 
Andlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/313) 578, 

609:612,618,643:646 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Andlaşma» nıtı ve 
bu Andlaşmanın ekli Protokol ve sekiz 
mektubunun onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/313) 578,609:612,618,647:650 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
tsrail Devleti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile israil Devleti Hükümeti arasındaki 
18 . 3 , 1960 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
Ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanma
sının uygun bulunması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/185) 229,311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Maear Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 
tarihinde akdolunan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/70) 184,311:312 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti ara
sındaki 5 . 4 , 1954 tarihli Ticaret Anlaş-



masına ek Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kamın taşansın a dair (1/158) 295.563 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuri yeti eri Birliği 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti ite Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1.037 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Üeüncü Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısına dair (.1/159) 417,563:564 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibııtı 
kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf 
Servisine dair Andlaşmanm onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/270) 575,605,608,(518, 

643:64fi 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilo 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Fe
deratif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki .11 . 12 . 1059 tarihli Ticaret Arı
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin 

Çekilme 

— Samsun Milletvekili Hâmit Kİpor'in 
iîümrük ve Tekel Komisyonundan çekil
mesi (4/2-21) 115 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/600) 54:65 

(9/823) £98:899 
(8/686) 561:563 

ödenekler 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Gaziantep Milletvekili Osman 
Orhan Bilen ile İzmir Milletvekili Meh
met Alı Aytaş'ın ödenekleri .3/636) 5(33 

Sayfa 
onaylanmasının uygun bulunması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/187) 295,563 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 neü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (M. Meclisi 1/345), C. Senatosu 
1/215) 295 

— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç Ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
23 Ağustos 1961 tarihli Metanın onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanım 
tasamı hakkında (1/117) 113,299:311 

Turizm ve Tanıtma. Komisyonundan 

—Turizm vo Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/180, C. 
Senatosu 1/240) - 617 

Ulaştırma Komisyonundan 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibatı 
kurulmasına ve mevcut Uadyo - Telgraf 
Servisine dair Andlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/270) 157,575,605:608 

— .Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla İzin alan Malatya. Milletvekili Ah-
met Fırat'ın ödeneği ('3/605) 55 

— ıBıı toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Tokat Milletvekili .Mehımet Ka-
zova'mn ödeneği {8/832) 299 

ölümler 
— Kocaeli Milletvekili Cemal Babacın 

vefatı (3/606) 54 

Seçimler 
— Dilekçe Karma Komisyonunda a<nk 

•bulunan üyelik için seçim 232:285 
— îeitşleri Komisyonunda, açık bulu

nan üyelik için seçim 55,282 
— Gümrük ve Tekel Komisyonunda 

açık bulunan üyelfk için seçim 232 

SAYIN ÜYELERLE ÎLHHLÎ ÎŞLER 
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Yasama) dokturalmadılcİBrı 
— Aydın Milletvekili İsmet Serzgin'in 

yasama dokunuimaalığı (3/609) 
— tstanhul Millet'veik'ili- "Fahrettin Ke-

Sayfa 

229 

Sayfa 
rim Gökay'm yasaıma dokunulmazlığı 
(3/610) fi29 

- - Kayseri Milletvekili A. Halim- Arab'
ın yasama dokunulmazlığı (îî/S'Sfi) ~>2 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VS CEVAPLARI 

Başbatendaıı 

— Giresun iMilletivekiH 'Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun muaddel- 13 ncü maddesindeki 
mul'lâ-yetin ispatı hakkındaki niikümlerin 
değiştirilmesi veya yeni -esaslara bağlan
ması husussund» ne düğünüldüğüne dair 
(Barbakandan sözlü sorusu (6/567) 93,288 

— Kıfşelhir (Milletvekili Halli öznıen'-
İn, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile .Kırşe
hir'e ne gibi büyük 'bir yatırım yapılaca
ğına dair Barbakandan sSalö somsu 
(•B/638) 273 

— Mıı§ Milletvekili Sami öatünk'ün, 
kışların uzun ve sert geçtiği böl'pelerde 
vatandaş 'sücünün değerlendirilmesi 'hnsu-
•stıncla. ne düşünüldüğüne dair Barbakan
dan sözlü sorusu ('6/548) 93 

Bayındırlık Bakamuıdan 

— Kırşehir Milletvekili 'Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün -etrafında hulu-
nan 'afazinin sul araması ve bu araziden bol 
•miktarda mahsul sağlanması hususunda no 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan dözlü sorusıı- (-6/6931) J12 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli 
arasındaki şose yolların ne zaman asfalt
lanacağına dair Bayındırlık Baklanından 
söslü sorusu (6/634) 112 

Çalama Bakanından 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koc,'-

un, Ankara^da iki işverenin, Ankara. Ga
zeteciler Sendikası fBaşkanmı dÖVmeye 

teşebbüs ettiklerinin doğru olup olmadığı
ma dair Çalışma Bakanından sözlü soııısu 
06/500) 93,1280 

— Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
kışların uzun ve sert geçtiği böl'gelerde 
vatandaş 'gücünün değerlendirilmesi 'husu
sunda, ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sorusu ve Çalışma Bakanı Bülent 
TCce'vit'in SOÎÜ-IİL cevabı (6/548) 2887:289 

Devlet Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nm, Aydııı'ın Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hü-
seiyn övünejü'nün ne sebeple vckfılet em
rine alındığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/545) 70 

— (iüınüsane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'mn, (ıfmıüşane ilinin 'kalkınması
nın hangi böl »-e içintlo tertiplendiğime 
dair sorusu ve Devlet Bakanı ve Barbakan 
Yardımeısı llkreın Alican'ıtı sözlü cevabı 
(6/53:3) 75,282:287 

Dışişleri Bakanından 

- • Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
ıııtı.ınil I et vekillerinin yalbaııcı s*1 taretler I e 
temaslarının ne suretle temin edildiğine 
dair, Dışişleri ve leişleri bakanlarından 
sıV.lü. sorusu, (6/5Ç3) !K-İ 

içişleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Şev

ki (üiler'in, Emirdağ'ın Vukarı fîribeyli 
köyünden Ömeroğlu Abdil Yanarın, 
f) . I . 1!>63 tarihimle -Jandarma Karakolu
na ffötkt'ülmesî sebebine dair ibişleri Ba
kanından smlü sorusu (6/52Î*) 71 



Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nm, Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu 
ilçeye ne zaman tâyin edildiğine ve bura
dan ne gibi sebeple nakledildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/546) 79 

— Aydın Milletvekili Reşat Özat'da'-
nın, belediye zabıta memurlarının yekne
sak kıyafette olmalarının temini ile fazla-
mesai ücreti veya yıpranma zammı i r i l 
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/571) 93 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, milletvekillerinin yabancı sefaretler
le temaslarının ne suretle temin edildiği
ne dair. Dışişleri ve İçişleri bakanların
dan sözlü sorusu. (6/563) 93 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh 
taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği hu
susunda ne düşünüldüğkne dair sorusu 
ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
sözlü cevabı (6/518) 71,280:282 

—• Giresun Milletvekili Nizanıettin Erit
menin, Görele Kaymakamı Babiir Ünsal'-
ııı Kartal Kaymakam Vekiliğine tâyini 
sobebine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/640) 295 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar hali
kında. ne düşünüldüğüne dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm söz
lü cevabı (6/500) , 71,277:280 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne 
kadar ilçe olmaması sebebine dair, içişleri 
Bakamrfdan sözlü sorusu (6/551) 93,289 

imar ve İskân Bakanından 
— Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, 5618 sayılı Kanuna ek 2 nci mad
desinin harfiyen tatbik edilip edilmediği
ne dair sorusu ve imar ve iskân Bakanı 
Fahrettin Kerim USkay'ın sözlü cevabı 
(6/524) 71:75 

— Edirne Milletvekili Faihir Giritli-
oğlu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi 
miktarına ve bu arazilerin ne suretle dağı-

Sayfa 
tılacağına dair, İmar ve îslkan Bakanından 
sözlü sorusu (6/626) 52 

—. Istanhul Milletvekili Muhiddin 
Güvenin, Hazineye intikal etmiş bulunan 
Ankara Varlık mahallesindeki evlere yer
leştirilen ailelerin adedine ve bunların du
rumlarına dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakam Fahrettin Kerim Gökay'm, sözlü 
cevabı (6/581) 94:95 

— İstanbul Milletvekili Vahyi öz-
arar'ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile 
Göztepe nahiyesinin su ihtiyacımın halli 
için ne düşünüldüğkne ve bu yerelere birer ' 
sağlık merkezi açılmasına lüzum görülkp 
görülmediğine dair imar ve İskân Baka
nından solü sorusu (6/582) 289:290 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Denizli Lisesine 'bağlı ortaokul ile Mer
kez Ortaokulunda kaç saatlik evişi dersi 
olduğuna ve buna mukabil kaç Öğretmeni 
bulunduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/549) 90 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan 
kaçının ek görev kadrolariyle hangi okul
larda kaçar saat ders okuttuklarına ve üc
retli veya maaşlı olarak 'birden fazla ek 
görevi olan kaç 'memur bulunduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 93!94,289 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 

Koç'un, 6753 sayıh Kanuna göre açılması 
gereken sağlık memurları tekâmül kursla
rına dair, Sağlık ve Sosyal Yardır Baka
nından sözlü sorusu (6/555) 93,289 

— İsparta Milletvekili Ali îhsan Ba-
lım'ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, 
ne kadar difteri ve boğmaca vakası oldu
ğuna ve bu hastalıklardan kaç çocuk öldü
ğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/628) 52 

— İsparta Milletvekili Alî İhsan tBa-
lım'm, yurdumuzda, son on yıl içinde, ne 
kadar tifo ve paratifo vakası olduğuna ve 



Sayfa 
bu hastalıklar sebebiyle kaç Ölüm tesbit 
edildiğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/629) 52 

— istanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmak-
ta bulutlan deterjanların insan cildine ve 
hazım cihazına zararlı olduğunun doğru 
olup olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 11.2 

Sanayi Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Adnan gen-
yurt'un, Erzurum'da bir çimento fabrika
sı 'kurulması hususunda ne düşülündüğü-
ne dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ııı sözlü cevabı (6/541) 75:79 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Ano
nim Şirketinin ne sebeple feshedildiğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/520) 71,282 

~ Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 228 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
1963 ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve 
sanayi alanlarında ne gibi tesisler yapıla
cağına dair Sanayi Balkanından sözlü so
rusu (6/627) 52 

— Kocaeli Milletvekili Haklan Kısa-
yol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden son
ra İzmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son 
verilen memur ve işçi sayısına dair soru
su ve Sanayi Baltanı Fethi Çelikbaş'ın 
sözlü cevabı (6/547) 79:93 

Tarım Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan AtabV-
ün, memleketimizde istihsal edilen palamut 
miktarına ve bunun nerede istihlâk edil
diğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/625) 2 

— Eskişehir Milletvekili (delâlettin 
Uzer'in, tarımsal plânlamaya yarar bir ha
rita veya raporun bulunup bulunmadığına 

Sayfa 
dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/637) 273 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan 1.1a-
Iım'm, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
1963 ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve 
sanayi alanlarında ne gibi tesisler yapıla
cağına dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/627) 52 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan Ba-
lım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçünün nasıl yapıldığına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/641) 476 

— Sürt Milletvekili Süı-eyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mın ta
kalarında ekilen tohumluk buğdayların ıs
lahı hususunda, ne düşünüldüğüne dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (fi/625) 2 

Ticaret Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, memleketimizde istihsal edilen palamut 
miktarına ve bunun nerede istihlâk edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/625) 2 

— Erzurum Milletvekili (Siyasettin Ka-
raca'mn. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgelerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muh
taç halka dağıtılan hayvan yemi ve buğday 
bedellerinin affının düşünülüp düşünül
mediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/631) 112 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadoluda çifçî ailelerine, ku
raklık sebebiyle kredili olarak verilen buğ
dayın bedelinin alınmaması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/515) 71,280 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytm-
oğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü, sorusu (6/519) 71, 

382 
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

oğlu'nun, hububatın bugünkü satış fİya-
tiyle ilerde tesbit olunacak satış fiyatı 
arasında bir fark olup olmıyacağına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/636) 228 



Sayfa 
— Kastamonu Milletvekili Osman Ze

ki Oktay'ın, KastamonuVia inşaasına başla
nıp sonradan durdurulan soğuk hava. de
posunun ikmalinden vazgeçildiğinin doğru 
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/525) 75,282 

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
hı'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit 
edilen ihraç fiyatının hangi esaslara isti-
nadettiğine ve bu fiyattan aşağı satış tek
lifi olup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu {6/639) 52 

B) YAZILI SORUL 

Adalet Bakanından 

-— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Safranbolu öğretmenler Der
neği tarafından düzenlenen açık oturumun 
yapılmasına engel olan Karabük Teknik iş 
Okulu öğrencileri hakkında idari ve adlt 
tbir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
soru önergesi, ve Adalet Bakanı Abdültıak 
Kemal Yörük ile Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim Öktem'in yazılı cevapları (7/280) 330: 

331 

Barbakandan 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, bilûmum alet 've vasıta
ları ile zirai mücadele ilâçları ve zirai 
gübrelerden 1955 - 1962 yıllarında ne ka
dar ithal edildiğine dair, Başbakanlık, 
Gümrük -ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Ta
rifti bakanlarından sorusu ve Barbakan 
adına Tarım Bakanı Mehmet Izmen, Ti
caret Bakanı Muhlis Ete, Maliye Bakanı 
Ferid Melen, Tarım Bakanı Mehmet İz
men ve Gümrük ve Tdkel Bakanı Orhan 
öztrak'ın yazılı cevapları (7/170) 397 r406 

— Bursa Milletvekili Edip Rüştü 
Akyürek'in, Dinamit ve tr»ol ile balık av
lamayı süratle önliyecek tedbirler alın
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
yazılı «evabı (7/295) 95 ;96 

Sayfa 
— Sürt Milletvekili Süreyya öner'in, 

Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntı
kalarında ekilen tohumluk buğdayların 
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu (6/625) 2 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'-
un, Muğla iline, 1963 yılında, turizm ba
kımından ne yapıldığına ve yapılması dü
şünülen işlere dair Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanından sözlü sorusu (6/639) 273 

î VE CEVAPLARI 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Bulk Terminal tesislerinin kurulması ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı 
cevabı (7/297) 96:97 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli İline 1963 yılmda, 
cari masraflar dışında, yapılacak yatırım
lara dair Başbakandan sorusu «ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Alican'ın, yazılı cevabı (7/308) 97:99 

Bayındırlık Bakanından 

— Giresun -Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 1962 yılı sonbaharında başlıyan 
Ordu - Giresun yolunun onarımı işinin da
ha ne zamana kadar devam edeceğine dair 
yazılı soru önergesi (7/318) 52 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ibâyilerde bulunmıyan av barutları, 63 mi
limetrelik 12, 16, 24 ıkalibre kovanlar ve 
kapsülün temini (hususunda ne düşünül
düğüne dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
yazılı aorusu (7/&16) 2:3 

İdleri Bakanından 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Çorum'da, 5 . 6 . 1963 Çarşamba günü 
yapılan Harb Komitesi toplantısının hangi 
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kanun hükmüne göre yapıldığına dair 
içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/322) 295 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Irak Hükümetince ecnefbilerin Irak'ta bu
lunan arazilerini tasfiye etmeleri hususun
da çıkarılan Kanunun Türk emlâkine şü
mulü olup olmadığına dair içişleri Ba
kanlığından sorusu ve Dışişleri Bakanı Fe
ridun Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/78) 395 : 

397 

— Konya Milletvekili Kadİrcon Kaflı'-
nın, Niksar'ın, Osmaniye köyünü, Niksar'a 
afiden şoseye bağbyan toprak yolu, bir şa
hıs tarafından sürülüp, ekilerek kapatıl
dığının doğru olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/32-1) 295 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin Mazıdağı Jandarma Komu
tanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkın
daki muhtelif şikâyetlerin ne safhada bu
lunduğuna dair yazılı soru önergesi ve iç
işleri Batanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/7) 394:395 

Maliye Bakanından 
— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-

un, bütün illerdeki vergi dairelerinde 
çalışan müdür ve memurların aded ve tah
sillerine dair sorusu ve Maliye Balkanı 
Ferid Melen'itı, yazılı cevahı (7/311) 99:100 

— Çankırı Milletvekili Rahmi ince
ler'in, Ankara'da Saraçoğlu evlerinde 
oturmakta olanların adedine dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in, yazılı 
cevabı (7/313) 100:106 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Ankara Teknik Öğretmen Oku
lunda birikmiş bulunan hurdaların satılıp 
satılmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Mîllî Eğitim Bakanı ibrahim öktem'in, 
yazılı «evabı (7/242) 329:330 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
büyük Türk düşünürü Ziya (îükalp'ın, bü
tün eserlerinin derlenereik yayınlanması
nın düşünülüp düşünül™ediğine dair snra 

Sayfa 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı ibrahim 
öktem'in, yazılı cevabı (7/287) 331:333 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pcstiİci'nin, maden mühendisi diploması 
almış olanlar için maden ihtisas şubesi açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/317) 3 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Safranbolu öğretmenler Der
neği tarafından düzenlenen açık oturumun 
yapılmasına engel olan Karabük Tekniîk 
İş Okulu öğrencileri hakkında idari ve adlî 
ıbir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
soru Önergesi, ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük ile Millî Eğitim Batanı 
ibrahim öktem'in yazılı cevapları (7/280) 330: 

331 

Sanayi Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nıın, Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
muna, Batı - Almanya tarafından 1956 yı
lında sipariş edilen malzeme ve mühimma
ta dair som önergesi ve Sanayi Bakanı Fet
hi Oelikbas'ın, yazılı cevabı (7/305) 333:334 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bayilerde bulunamıyan av barutları, 65 
milimetrelik 12, 16, 24 kalibre kovanlar 
ve kapsülün temini hususunda ne düşünül
düğüne dair Sanayi Bakanından yazılı so
rusu (7/316) 2:3 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet AH 
Pestilei'nin, Zonguldak kömür havzası için 
ayrılan 86 108 000 liralık proje içinde doğ
rudan doğruya kömür istihsalini artırıcı 
yatının miktarına dair soru Önergesi ve 
Hanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı ce
vabı (7/315) 2,334:335 

Tarım Bakanından 
— Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı'-

nın, Adıyaman Orman işletmesi Müdürlü
ğü Bakım Memurunun hangi sebeple gö-
ı-evinden çıkarıldığına dair Tarım Bakanın
dan yazılı sorusu (7/320) 273 



— Çorum Milletvekili Faruk Küreli 
nitı, Orman Bölge Şefliği, işletme Müdür
lüğü ve Başmüdürlük hizmetlerinden han
gisinin orman mühendisliği tatbikatına en 
geniş yeri verdiğine dair Tanıtı Hakanın
da» yazılı sorusu (7/323) 
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290 

(Sayfa 
Ulaştırma Bakanından 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balııtı'-
nı. Ankara ili telefon rehberinin yeni bas
kısının ne zaman yapılacağına ve İsparta 
ilinin ulaştırma işlerine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (7/319) 

BASARILAR 

— Atııine alacakla tının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 60 lıcı maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/230) 52M,l22d£3 

— Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ili -
şik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenme
sine dair (1/446) 553 

— Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair (1/473) 112 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletmesi kuruluşu hakkında (1/316) 184 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) İşaret
li cetvelinde değişiklik yapılması hakkın
da (1/449) 350,407:4.10 

— Beden Terbiyesi Genci Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/449) 229,316,336:339 

— 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunu ile diğer kanunlarla belediyelere ve
rilen payların belediye vergi ve resimleri 
hükmünden olduğuna dair (1/484) 617 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinin 3 neü fıkrasiyle 71 ııei mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair (1/204) 296:297 

— 5442 sayılı i l idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/292) 328:129 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair (1/427) 617 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 
geçici madde eklenmesine dair (1/478) 273,297 

— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Tes-

İİİıat; kredilerinin maksıip ş>;kl( Iuikktikitt 
(1/214) • 59(1 

—•• 1963 yıîı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/464) 229,316:317,340:343,350,411:414 

— 1963 yılı Büt<je Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 554 

— 11)63 yılı Bütçe Kanununa bağlı (M) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/429) 477, 571 £72,601 .«Ot 

— Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesine ve is
tikra/, akdine dair (1/434) 

— Danıştay Kanunu tasarısı (1/474) 
184 
112, 
297 

— Devlet Bakanı Itait* Aybar'ın, Danış
tay kanunu tasarısı (1/474) 

—• İtevlet İhale kanunu tasarısı (1/477) 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da (1/430) 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit. ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin Millî Savunma Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/311) 

— Devlet, memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mında değişildik yapılması hakkında 
(1/342) 

— Diyarbakır Milletvekili Reca 
kenderoğlu ve 3 arkadaşının, esnaf 
küçük sanatkârlar kanunu tasarıfctı 

—ı 4862 sayılı Kanuna <bağlt (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadroların değiştiril 
tnesi (hakkında (1/475) 

297 
22: ı 

554 

477 

3:4,596 
Is. 
ve 
349:350 

112 
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— Evlilik dışı gocukların tanınma
larını kabule yetkili makamların yetkile
rinin genişletilmesi (hakkındaki sözleş
menin onaylanmasının uygun 'bulunduğu -
na dair (1/233) 592:593 

:— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıt
ların Gümrük VeHgisi Ihakkındaiki Bakan
lar Kurulu kararının onaylanmasına da
ir (1/246 129 Ü30 

172:175 

— •Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
İbâaı tâli pozisyonlarına .giren akar ya'kıt-
ların Gümrük Vergisi 'hakkındaki Bakan
lar Kumlu kararının onaylanmasına dair 
01/471) '3, 

—• Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.02 pozisyonunun sonundaki ühtar lluik-
münün değiştirilmesine dair olan Bakan
lar Kurulu kararnamesinin onaylanması 
»hakkında (1/225) 577 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna Ibırıhüldrm ilâ 
vesine dair Bakanlar Kurııhı Kararname
sinin onanması hakkında (1/Î06) 130,176:179 

186,222:295 

— Hazinenin ve iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin bîr kısım borçların m tahki
mi hakkındaki Kanunun 6 net maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/393) 4,596 

— Hususi idarelerden maaş alan ilko
kul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek Sağlık ve içtimai Yar
dım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin alacaklamna dair 4357 sayılı Ka
nunim 3 ııcü maddesine bîr fıkra eklen
mesi hakkında (1/227) 130:131 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İs
tikram ndan doğan ingiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkla 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiyle 
yapılan 23 Haziran 1962 tarihli Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/348) 3,595 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 
7463 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin <le-

SayfĞ 
ğigtirilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırıl
masına dair (1/108) 138:139,317,572 

— Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin son fıkra
sının kaldırılması hakkında (1/435) 348 

— tdarei Urnıımiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair (1/309) 617 

— İhracatı geliştirmek anıaeı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair (1/303) 417,569:571 

— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/467) 477 

— 2000 sayılı Kanunun 3 ncıi madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
(1/374) 4,596 

— İmar Kanununu bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair (1/205) 157, 

575:576 
— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 

mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında (1/126) 125:128,168:171 

— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktifleriu mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair (1/349) 581 

— Karasuları kanunu tasarısı (1/206) 581 
— Karayolları Genel Müdürlüğü ku

ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunini 
8 nei maddesinin sonuna bir fıkra eklen
mesine dair (1/341) 3,596 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/295) 139:140 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında 
(1/201) 417 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal
dırılmasına dair Ek Sözleşmenin onaylan-
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masının uygun bulunduğu hakkında 
(1/350) 576:577 

— Köy enstitüleri ve ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 neî maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/239) 500:591 

— Köy içme «ulan hakkındaki Kaini
min .14 neii maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair (1/209) 128 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair (1/398) 617 

— Mehnıctoğiu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair (1/340) 585:586 
- - Menkul kıymetler ve kaınhij-o borsa

ları kanunu tasarısı (1/320) 553 
— İktisadi 4>evlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkında (1/317) 479 

— Milletlerarası Adalet Divanı statü
sünün 3fi neı maddesinin 2 nei fıkrasında. 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların 
çözülmesi hususunda Divanın yargı hali
kını öneeden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı 
Kanunun yeniden uzatılmasın» dair 
(1 /29,t) T>92 

— Milletlerarası Atom Knerjisi Ajansı 
Statüsünün VT ncı maddesinin (A) fıkra
sının 3 neü bendinde yapılacak değişik
liğin onaylanmasının ny^ıın bulunduğu 
hakkında. (İ/261) 576 

— Milletlerarası -Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/304) 591 

— Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilımesi hak
kında (2/4)12) 184 

— Millî Eğitini Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Yüksek Danışma Kurulu 
kanunu tasarısı (1/2612) •553 

— Millî Savımıma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında (1/263) 591 

•— 10.9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/277) 3,595 

Sayfa 
— 12,9.1945 tarihli, «Türkiye Cum

huriyetiyle isviçre (Konfederasyonu an-a-
smda Ticari mübadelelere ve tediyelerin 
tanzimine mütaallik Anlaşma» <ııın feshi 
hakkındaki 8 Ağustos 1963 tarihli ıı-ota-
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna1 

dair (.1/300) 113,311 
— İS Aralık 1948 tarihli Türkiye - Da

nimarka ödeme Anlatmasının feshi hak
kındaki 27 Haziran 1901 tarihli Muhtıra
nın onaylanmasının uygun hulunduğuna 
dair (1/105) 184,311 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar alanında kargılıklı yardım
laşmaya dair Avrupa Andlaşmasınm 
onay]atunvasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/351) 581 

— Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
(i/458) 295 

— Pratisyen hekimlik kanunu tasarısı 
(1/243) 296 

— 'Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumla riyl e esenleştir-
rac (KehaİKlitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu ka
nunun 11 ıift maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dıt« (1/481) 476:477 

•— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki G973 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait 
kadrolarda değişiklik yaıpı imasına dair 
(1/432) 53,598:599 

— 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme And1 aşmas m in feshi 
hakkındaki 25 - 27 Eylül 19ÖI tarihli no
taların onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair fl/265) 114,311 

— Serbest, 'malî müşavirlik kamunu ta
sarısı (1/4761 112,349 

— ıSerserİ ve mazannaisu eşhas hak
kındaki 'Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair (1/206) 135:138,317 

— \Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
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•bağlanması hdtkıııdslfei Kanuna -geçitti bil* 
madde ekloıııtMism* dair (1/362) 586:500 

— .Subaylar ve askerî memurların nıa-
aşatı&a dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
SÖ61 saydı Kanunun '2 ııc» maddesinin de-
getirilmesi hakkında <l./420) 4.A1 

— Subay tcıfi kaimim tasarısı ('.t/HÖT) 401 
— .^ehir ve kasabalara mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 5441 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair (1/309) 617 

—• Takip YC tahsiline mahal ve imkân 
gorülemiyen bir kısım Hazîne alacakları
nın silinmesi hakkında (4/433) 348 

— Tapulama kanun tasarısı (1/211) 448, 
m :7ü,186 £21,291,293 £09,381:304,4ü!: 

473,618:642 
— Televizyon filimleri vasıtasiyle prog

ramlara! mübadelesine dâir Avrupa And-
Laşınasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/319) 582 

— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi 
(1/371) 617 

— Tohumlukların tescil, kontrol ye ser: 
tifikasyonu hakkında (1/247) 417 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun ikinci maddesinin (A) bendinin İkinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/297) 577 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısı (1/180) 617 

—- Türkiye Cutmlhurijyett Hütoümeti île 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti ara
sında yapılan Zirai istihsal fazlası andlaş-
maları gereğince ithal olunacak zirai ve 
'gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen 
Amerika ihtiyaç fazlam malzeme, teçhizat 
ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında 
(V472) 3 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına 
intikali ve Türk lirası karşılıklarının kul
lanılma şekli hakkında (1/248) 591 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cıunhuri-

Satjfa 
yeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki 23 . 2 . 
lt>55 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşması
na ok Protokol» ile ilişiklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında (1/156) 113, 

311 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

(Jekoslavafcya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
İle Çekoslavakya Cumhuriyeti arasındaki 
9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
(ik Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/157) 115: 

116 
— «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti arasında Sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesino mütedair Andlaşttıa» nın ve bu 
Andlasmanın ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hattında (1/313) 618,647:650 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
israil Devleti Hükümeti arasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
tsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 . 3 . 
1.960 tarihli Ticaret Anlaşmasına Efe Pro
tokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uy
gun bulunması hakkında (1/185) 229 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Macar Halfe Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 ta
rihinde akdolunan Ticaret ve Tediye An
laşmasına ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/70) 184,311 

— Tü rkiyo Cumh uriyeti Hükümeti 
ile Bomanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında İmza edilen, ^Türkiye Cumhuri
yeti ile Romanya Halik Cumhuriyeti arasın
daki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaş
masına ek Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/158) 295,563 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-

j ğı Hükümeti arasında imza edilen, «Türk'i-
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yo Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 
tarihli Ticaret ve ödeme Arılatmasına ok 
Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(.1/159) 417,563:564 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalit Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında Telli - Telefon irtibatı 
kurulmasına ve mevcut Radyo •• Telgraf 
Servisine dair Andlaşmasının onaylanma
lının uygun bulunduğu hakkında (1/270) 157, 

575,605:608,618,643:646 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Hal'k Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Fe
deratif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 31 . 12 . 1950 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin 
onaylanmasının uygun bulunması hakkın
da (1/187) 295,563 

— Türkiye Cumhuriyeti listesi (En ! 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) ı 
uin 82.05 pozisyonundaki ibare değişikliği- j 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/48*2) 477 

Hay fa 
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 33 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair (ıM. Meclisi 1/3415) 295 

— Türkiye ite Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(d/236) 582 

— Türkiye ile Iran. arasında akdedi
len Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uysun bulunduğu hakkında (1/228) 581:582 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru-. 
imi kanunu tasarısı (1/483) 477 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 
(1/202) 348 

— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
152 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/359) 991:592 

— Uzman jandarma kanun tasarısı 
(1/479) 295,349 

— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor-
ve<; ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
23 Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylan
masının uygun bulunmasına dair (1/117) 113, 

113,299:311 
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir

liği Kanununun 34 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/463) 348 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Üartibrahimoğlu) 
— 5602 sayılı Tapulama 'Kanuıuııuıtı 

6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatından 
on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (.B) ve (F) bendlerinin, (E) bendi
nin, (F) ve (F) bendinin (G) olarak 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 ııci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci 
fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak 
değiştirilmesine dair (2/35) 4:48,56:71,186:221, 

231,233:269,351:394,421:473,618:642 
Adıyaman (Arif Atalay ve 31 arkadaşı) 
— 6183 sayılı Amme alacaklarının tah

sili usulü hakkındaki Kanunun 10 neu 
-maddesinin 5 numaralı bendinin değişti
rilmesi hakkında (2/131) 122:120 

Aydın (Fikret Turhangİl) 
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile 

bunlardan doğan çocukların cezanız tesci
li hakkında (2/269) 229 

Aydın (tsmet Sezflİn vt 33 arkadaş) 
— 5237 sayılı Kanunun 27 ııci madde

sinin (e) bendinin değiştin!meşine dair 
(2/522) 184,559:560 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) ile İs
tanbul (Suphi Baykam) 

— 1076 «ayılı Yedek Subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair f>7 sayılı Ka-
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ııuna bir ek madde ve 2 geçici madde ek
lenmesi hakkında (2/320) 560 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/122) 4:48, 

50:7>1,186 2t?1,23U ,233069,351:394,42i :473, 
618:642 

Balıkesir (Cahit BiU/ehan) ile Konya 
(Faruk Sükan) 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Maııastır'lı Hamdi Efendi esi 
Hasibe Mortoııatlı'ya vatani lıinmet terti
binden maaş, bağlanması hakkında (2/308) 583: 

585 
Balıkesir (Mehmet Tmtoğlu) ve (7 ar

kadaşı) 
— 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 

bir madde eklenmesi hakkında (2/65) 4,56,233 
Bolu (Turgut Çulha re 13 arkadaşı) 
— 2 numaralı basın ilân kurumu tenki

line dair (2/146) 617 

Burdur (\adir Yavttzkan) 
— Süley.ınauoğlu 13ıll Bucak doğumlu 

Mehmet tnal'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında (2/373) 113,314:315 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
(Macit Zeren) ve Adana üyesi (Mehmet 
Ünaldı) 

•—'Malî Müşavirlik ve Yeminli Müşa
virlik kanunu teklifi (2/529) 229,419 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi (Strrı 
TJeunkasanoğlu) ve Tunceli Üyesi (Meh
met Ali Demir) 

•— '5965 sayılı Kanuna 'bir 'madde eklen
mesi hakkında (2/525) 229 

'Cumhuriyet Senatosu IBolu Üyesi (Sim 
Tfzunhasanoğlu ve 4 arkadaşı) 

— 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
61Û3 sayılı Kanunla muaddel 465 nci mad
desiyle 2S276 ve 3038 sayılı Kanunlarla mu
addel 45l9 nen maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair (2/516) 3 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Rahmi Sanalan VB Bingöl Üyesi Sahri 
Topçuoğlu'nun, 262. sayılı Kanuna geçici 
1>ir madde eklenmesi (hakkında (2/486) 1.85 

— C. Senatosu içel Üyesi Cavit Terfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Bc-

Sayfa 
lediye Kanununa bazı maddeler eklenmesi
ne, Mzı maddelerinin değiştirilmesine ve kal
dırılmasına ve 5669, 6424, 0595, 7363 sayılı 
kanunların kaldırılmasına dair (2/1&1) 617 

— <0. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyuyıız ve Ö arkadaşının, 4541 sayılı Şe
hir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun ,bâzt 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde
ler eklenmesine ve 5046, 6671, 6010, 6834 
ve 7164 sayılı kanunların kaldırılmasına 
dair (2/338) 617 

— O. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tev
fik Ökyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne bâzı maddelerinin değiştirilmesine bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılması
na dair (2/339) 617 

— C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayıız ve 6 arkadaşının, Idarci Umumi-
ycî Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine, bu kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve i)k/A maddeleriyle bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair (2/340) 617 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
(Haldun Menteşcoğhı) ite Balıkesir Üyesi 
(Ifamn Ali Türkcr) 

-~ Ali Rıza Zırh eşi Rukiye Zırh'a va
limi hikmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/535) 477 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
(Kudret Huylum ve 3 arkadaşı) 

— 11.11 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/62) 297:298 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Ha
mi KYicJık ve 16 arkadaşı) 

— i t i l sayılı Askerlik Kanununun 
5 nci maddesine 5 ^eeici madde eklenme
sine dair (2/240) 560 

C. Senatosu Tekirdağ Üyesi (Cemal Tar
lan ve be^ arkadaşı) 

— Emniyet Teşkilâtı Mensupları yar
dımlaşma Kurumu kanun teklifi (2/521) 113, 

420:421 
— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye

si (Selâmı Üren) 
— 3659 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi hakkındaki 17 . 7 .1944 
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tarihli ve 4621 sayılı Kanunla değişik 3659 
sayılı Kanunun 8 nei maddesinin 4 ncu 
bendinin değiştirilmesi hakbnda (2/537) 477 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir) 

— Çırak, kalfa ve ustalar hakkında 
(2/402) • 560:561 

— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/237) 229 

— istanbul'da Beşiktaş'ta Visnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin Hazineye ait iken para
sız olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia
desi hakkında (2/196) 125:128,168:171 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşı) 

— Eğitimcilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma (»deneği veril
mesi hakkında (2/151) 420 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
(Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşı) 

— 3007 sayılı Kanunun 7 nei maddeci
nin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nei madde
leri ile 6836 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkında (2/186) 561 

C. Senatosu Tunceli Üyesi (Mehmet Ali 
Demir) ve Kırklareli Üyesi (Ahmet Naci 
An) 

— İ l l i sayılı Askerlik Kanununa ek 
kanun teklifi (2/294) 560 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair (2/310) 419 

O. Senatosu Tunceli Üyesi (Mehmet AH 
Demir ve 3 arkadaşı) 

— «ilk, orta tedrisat muallimlerinin 
terfi, tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi» hakkında (2/155) 559 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi (Vas-
fi Oerger) 

— Kesin idarî kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair (2/33) 554:559 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
(Sadık Artıik-maç) 

— 6242 sayılı Harcırah Kanununun 

Sayfa 
7 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/531) 295 

Çorum Milletvekili (Hümi İncesulu) 
— Çırak, kalfa ve ustalar hakkında 

(2/395) 349:350 
Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 
— Bâzı müessese, teşekkül ve işletmele

rin kullandıkları, «Devlet» kelimelı isimle
rin kaldırılman hakkında (2/489) 617 

Edirne (tlhamİ Ertem) 
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 

89, 91 ve 92 nei maddelerinin değiştirilmesi 
tokfcında 02/336) «17 

— 4.11.11957 gün ve 6900 sayrfll Mâ-
'l-ûlyet, îbftâyarİTk ve SHim s^orttaİBirı Ka
nununa ek kanun ttökülifi (2/506) 478:479 

Elâzığ (Ömer Faruk Sanaç) 
— 5434 «ayflı Türlüye Cumlhu'riyeti 

EnrveMi Sandığı Kanunumun 32 nei ıııaıdde-
sinin (A) (Merasının değiçftörîîmesfine dair 
(12/530) 278 

Erzurum (Chyasettin Karaca) 
— 9570 sayıüı Kira Kanununun Anaya

sa Mattı'kem'esinee oipftaiL edilen 12 ive 3 neti 
maddelerinin yenülden tedvini İle 4 ncü 
maddesinin değişjtiriımesi halkfcında 
C2/526) 239 

Erzurum (Gıyasettin Karaca) ive fomir 
(Mustafa Uyar) 

— Teseîâ' edüllimtiyen ,t>İ!rleşira«l|ea, Sle 
'bunlardan dtoğan çocuîdıaran cezasız KestSSU 
Bubfcında (2/263) 329 

Erzurum (Tahsin Telli ve 1İ arkadaşı) 
— Tesd edilmiyen hMeştoıeiler ile 'bun-

Lardam dbğan çocuMamn «ezıasız tescili 
IhaSütında (2/219) 289 

Eskişehir (Seyfi öztürk) 
— Bil'ecik fotMâl ntialbaOIlfiSİ numara1 

10 da mııikim AkımoğLu iskender Kurtara» 
eı'ya vatanî Memeft tertibinden maıağ Ibag-
ianmıaısı Ihatokında '(2/391) US 

Eskişehir (Şevket Asbugoğlu) ile Kay
seri (Bahri Yaavr) 

— T,C. Emekli Saridığıa Kanununa 
geçici !bîr mruadde eklenmesine dair (2/541) 553 

Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) ile Kon
ya (Fekih özfakih) 

— 6900 sayılı Maluliyet, itoitiyarUk nr« 
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ölüm sigortalta'i Kanununa geçici madde 
eklenmesine dair (2/413) 115 

Oümüşane (Nureddin ösdemir ve 10 
arkadaşı) 

— 4!273 sayflı Subay la r 'heyetine (mah
sus terfi K a n u n u n u n 5611, 65OT v e 7417 
aayıh ikammılaııflta. muadde l 10 ncu madde-
sine M r f ıkra v e foa k a n u n a M r 'geçM mmd-
de ekllentmesine da i r '(S/115) 113 

ÎÇel (Yahya Dmnancı) ve (Mazhar 
Arikan) 

— İ$ti&MX ıSa^asıııa iiştiralk eden İM. jHil-
mioğlu Rıfa t özaydııı ' ıa valtani hizmet t e r -
Itfflbinden tmiaaş. Whstefine d a i r (B/291) 583:083 

i s tanbul (Cİhad 'Baban ve 5 arkadaşı) 
— Bil inc i IDünya v e Isltölkll'âl (Salyaları

na %ti<flak eden Feracullattıoğllu1 A t a r d t 
FaJıri özçelSk'e va.tani h izmet terltiAnıden 
miaaş, tfahsfeine d a i r (2/286) 1-13 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— 'Aıydm iMilleittve'kilıi Odhan Apaydın , 

ISivas Miflltetvelkûi Cevad Odyıalemiaz v e Er
zincan MMetvekiK Sad ik Pe rdnşek îh ya 
sama ımecIMerini'tı anaları ndaki >m!iina'se-
beffiîerin düzenlenmem haîkkmda (3/271) 146: 

1513,318:306 
İstan/bul. (Hüsamettin Tiyanşan) 
— 232 Bayı/h KanunTa değistirilien 6085 

sayılı Karayolan Trafife Kanununa [bir 
madde efelenmesi hakkında (2/350) 140:145, 

017:318 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— AvukaUık Kanununun 7 ııei mnd-

desinin kaldırı lması ve 114 ncü madde 
sinin değiştirilmesine da i r (3/395) 577:S7« 

— Beden Terbiyesi Katımmııuu 4 ıveii 
ve .1*3 ncü maddesinin kaldı nlmasımı 
dair (2/386) w7 

— 5602 »ayılı Tapulama Katımmııuıı 
.13 neü maddesine b i r ek fıkra eklenme
sine dair (2/495) ı#r> 

— 28 Nisan 1304 tar ihl i Alâmeti Faı-i-
ka Nizamnamesine ^âzı maddeler eklen-
meşine dair (2/519) T12:M-S 

tstariJbul (Kesit Ülker) İle Cumhuriyet 
Senatosu îstanlbul Üyesi (Berç Turan) 

— 'Türkiye Cumfhuriyöti Emekti San-

dığı K a n u n u n a geçici Mı* madde eklen
mesine dair (2/542) 3t>(J 

İstanbul (Sdbrİ Vardarh) 
— 5141 sayılı Subay la r Iheyetiııe inalı-

su» teı^fi K a n u n u n u n 10 wcu maddesine 
ıbir f ıkra eklenmesi h a k k ı n d a (2/543) 053 

— Sadrazam Talât Paşa refikası Hay 
i'iye Hanıma hidematı vataniye tertibin
den maaş bağlanması hakkında (2/520) 113 

îstartbul (Suphi Jîaykam ve 70 arkadaşı) 
— 7244 sayılı Kamınım 5 ııei madde 

sinin tadili hakk ında kanun teklifi 
(2/51) 114 

tstaıtbul (%ekİ Zeren) 
— 6023 sayılı Tü rk Taibipler) Birliği 

Kanununun 28 tıci maddesine bir- fıkra 
eklenmesine dair (2/497) 35-t 

İzmir (Mustafa Uyar) 
— 2836 sayılı K a n u n u n 22 nci mad

desinin değiştiri lmesine dair (2/527) '2129 

İzmir (Mustafa Uyar) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştiri lmesine 
dair (2/76) 4:48,56:71,186:221,231,233:269,351: 

394,421:473,618:642 

— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 494, 499 ncu maddele
rinin yürürlükten 'kaldırılmasına dair 
(2/75) 580:581 

— 6245 sayılı Hareırah Kanununun 
50 ııei maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir (2/540) 553 

— Ödemiş ilçesinin Umurbey mahal
lesi, Haeıgök sokağında o tu ran Mehmet 
Tianıdİ Pa'k'a vatani hizmet tert ibinden 
aylık bağlanması hakk ında (2/232) 113,312:314 

— tzmir (Mustafa Uyar re dört arha-
d(m) 

— Türk Ceza Kanununun 455 ve 
459 ncu madd*lerine birer fikra eklenme
si hakkında (2/323) 113 

tzmir (Mustafa Uyar ve 6 arkadaşı) 
— 232 sayılı Kamınla değişik 6085 sa

yılı Karayol lar ı Trafik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici 
ve ek maddeler eklenmesi hakkında 
(2/524) 184 
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Kastamonu (Fethi Doğançay) 
— Orta tahsil mekteplerinde yardım

cı muallim çalıştırılması hakkındaki Ka
nuna bir gemici madde eklenmesi hakkın
da (2/583) 477 

Kayseri (Hüsamettin Gnmüspala ve 
10 arkadaşı) 

— 5434 «ayılı T. <\ Hmekli Kandığı 
Kanununu» 32 nci maddesine bit* fıkra ek
lenmesi hakkında (2/545) 617 

Mardin (Esat Kemal Aybar) 
~- 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka

nununa ek kanun teklifi (2/18) 348 

(MÜlet Meclisi îdare Âmirleri ile Cum
huriyet Senatosu İdare Âmirleri) 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Sayış-
taya ait kısmında değişiklik yapılması hak
kında (2/533) 417 

(MÜlet Meclisi İdare Âmirleri) 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/523) 184 

(Millet Meclisi İdare Âmirleri) 
— Sayıştay kanunu teklifi (2/532) 348 
(MÜlet Meclisi İdareci Üyeleri) 
— Yüksek Murakabe Heyetinin kuru

luş, görev ve yetkileriyle kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi hakkında (2/99) 479 

Mu$ (Sait Muttu) 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu k-amı-

Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
—• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye

si Mac it Zeren ve Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı"nın,Malî Müşavirlik ve yeminli Mü
şavirlik kanunu teklifinin, Genel Kuru
lun 21 . 6 1963 tarihli-100 neü Birleşimin
de «Serbest malî müşavirlik kanunu tasa-
i'isı»m görüşmek üzere kurulması 'kabul 
edilen (İeçici Komisyona havalesine dair 
(3/624) 419 

Hayfa 
na bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 
sayılı Kanununun 15 nci maddesindeki 
mabetlerin değiştirilmesi hakkında (2/517) 3 

— özel idare ve belediyeler sorumlu 
saymanlıklariyle kıymet muhafızlarına 
kasa tazminatı verilmesi hakkında (2/528) 229 

Trabzon (Ahmet Şener ve iki arkadaşı) 
— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-

'kası hakkındaki 1711 sayılı Kanuna ek 
4431 sayılı Kanunun I nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/539) 477 

Trabzon (Ali Rıza ffzuner ve 15 arka
daşı) 

— 5434 sayılı T. C. Kmeklı Sandığı Ka
nununun 31 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/5.18) 3 

Trabzon (AH Rıza Vzunc-r ve 31 arka
daşı) 

— Trabzon - Çaykara, ilçesi Maraşlı 
(Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yümaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hiz
met tertibinden 'bağlanan aylık ücretin ar
tırılmasına dair (2/544) 553 

Trabzon (Salâhattin Güven) 
- 5 . 1 , 1961 tarih ve 228 sayılı Kanu

na iki ek madde eklenmesine ve bu kanu
nun 14 neü maddesinin tadiline dair 
(2/168) 115 

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

sine bir fıkra eklenmesine dair olan 
16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 
1 lıci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/216) 131 

Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Tapulama kanunu tasarısının 2 nci 

maddesi ve bu madde için verilen önerge-
liT hakkında (Seçici Komisyonun, Ana
yasa Komisyonunun mütalâasını bekleme
sine; dair 231 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

-•• 788 sayılı Kanunun 40 nci madde
sinin bir hükmü ile. aynı kanunun 1939 

TEZKERELER 
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sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin 
(Z) fıkrasının bir lıuknumun iptal edildi
ğine- dair (3/6)7) 296 

Başbakanlık tezkereleri 

Geriverme istekleri 

— Pratisyen Hekimlik kanun tasarı
sının geri verilmesine dair (3/616) 296 

— Subaylar ve askerî memurların 
maasatınta dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hafokındaîu kanun tasarısının 
geriverilınesi lıakkında (3/628) 421 

— Subay Terfi kanunu tasarısının geri-
verilmesi hakkında (3/627) 421 

ölümler 

— Kocaeli Milletvekili Cemal Babac
ın vefat ettiğine dair (3/606) 54 

ölüm cezaları 

— Ankara Kızılcahamam ilçesinin 
Pazar nahiyesi Ağacaviran koyu hane 19, 
cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hü-
seyinoğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1926 
ve tashihan 9 . 8 . 1938 doğumlu Osman 
özden'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/581) 53,597:598 

Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi ha
ne 154, eilt 28 ve sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı ömeroğlu, Hayriye'den doğ
ma 20 , 1 . 1944 doğumlu tarihî, mahke
mece 31 . 12 . 1941 tarihine düzeltilen Ce
mal Zambafclı ile Mersin'in Mahmudiye 
mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 
sayısında nüfûsa kayıtlı Yusufoğlu, Naci
ye'den doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ah
met Durer (Dar) in ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında (3/492) 166:167,574:575 

— Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 
09, cilt 10 ve sayfa 87 şayiamda kayıtlı 
İsmail ve Elifoğlu 7 , 3 . 1929 doğumlu 
Halil Ölmez'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/271) 157:158,327 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha* 
ne 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15. Mot. Top Tb. de er Ah-

ıııetoğlıı lîıııine'den doğma l . 1 . 1932 
doğumlu İzzet Sivııslı ile Taşköprü ilçesi
nin Kara pürçek boyu, hane 2, cilt 19, say
fa G'2 de nüfusa kayıttı ve aynı birlikte er 
Ilüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölihn cezasına 
çaı-ptınlmalart hakkında (3/545) 581 

--; Diyarbakır ili Urganı ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sa
yısında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazııi'den 
doğma 18 . 5 , 1932 doğumlu Kemal Taş-
kescıı'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kımla (3/483) ' 160:161,572 

— Brmenok İlçesinin Kargava köyü 4 
hanesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rııkiye'den 
doğma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in 
ölüm eezas-ma çarptırılması hakkında 
(3/197) ' 159:160,328:329 

— Fethiye ilçesi (ÜKİev kfiyü nüfu
sunun hane .1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayı
sında kayıtlı Naimoğlu Döndü'deh doğma 
Mart 1933 doğumlu Süleyman Ağırha^'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/304) ' 3,594 

—. OazHantep'in Nizip ilçesine bağlı 
Acemi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/ü 
ve 173 sayfada kayıtlı Mehmetoğlu, Safi-
ya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer As
lan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/56) 164:165,573:574 

— ftaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfu
sa kayıtlı Ahmetoğlu, Ayşe'den doğma 
1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taşdemir'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/437) 132 

— Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 
hanede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den 
doğma 3 , 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/352) 163:164,573 

— Havza ilçesinin, Çakıralan köyü ha
ne 8, eilt 11 ve sayfa 241 sayısında nüfusa 
kayıtlı Mehmetoğlu Mevlüde'den doğma, 
1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpaklı
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/560) 53,596:597 



Sayfa 
yük hane 827, eüt (57 ve sayfa 05 sayısında 
kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğln . 1 . 6 . 1936 Çey
rek köyü nüfusunun İnme 47, cilt S ve sayfa 
70 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıd-
dık Çetin) in ölüm fezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/231) 132:133 

— Oğuzeli ilçesinin Çağdır kiiyü hane 
8, eilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mchmetoğ-
l.ıi'. Zeynep'ten doğma 1 . 1 . 1(128 doğumlu 
Ali Kocat ürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/35) 165,574 

kmıfa 
— Hınıs kazası Karnçobatı nahiyesi Hırt 

köyü, hane 10, eilt 11, sayfa .107 de kayıtlı 
Bekiroğhı Relkısa'datı doğma 1930 doğumlu 
kedili Kılıç'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/205) 3,503:.',04 

—• Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 8, eüt 32 ve sayfa 187 nüfusuna knyılTı 
Alımetoğlu, Sabriye'deıı doğma 10.10.1031 
(Inğnmlu Kerim Özkan ile Karacabey iiçesi 
Yenisarlıey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 
ve sayfa 1061 sayısında kayıtlı Şevkeloğlıı 
Nazmiye'den doğma 1026 doğumlu Hasan 
(lüney'in ölüm cezasına çarptırılmaları hnk-
kıtıda (3/568) 113 

— Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, eilt 6 ve sayfa 31 sayısında nü
fusa kayıtlı Rccehoğlu, Hanife'den doğma 
18 Mart 1341 doğumlu TTasnn Şeker'in 
ölüm cezasına çarptırıl ması hakkında 
(3/542) 3,50-t 

— Kozluk ilçesinin Kesit Köyü hane 8, 
cilt 0, sayfa 54 te kayıtlı, Ocncoğlu, Fcdilc'-
den doğma 1 . 12 , 1037 doğumlu Reşit Ri-
yalı'tıı ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/182) 158:150,328 

— Köyceğiz ilçesinin Bey obası köyü ha
ne No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu Na-
zîfe'den doğma 1332 doğumlu Ali Karalıan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/582) 53,508 

— Kulp ilçesinin TTaeanan köyü hane 
34, cilt 7 ve sayfa 08 sayısında nüfusa kayıt
lı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1028 doğum
lu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/503) 273 

— Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesi
nin Oive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 
sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine 
oğlu 29 Teşrinievvel 1330 doğumlu Durmuş 
Çotinkaya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/414) 580 

— Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 0(1 
nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 
12 . 8 . 1926 doğumlu Mehmet Çimen ve 
Horasan ilçesi Ali Eleşkirt doğumlu Ab-
dülcebbar Yıldırım diğer adı Abdullah Yıl
dırım ile yine Niğde Aksaray'ın Darıhü-

— Uize'uiıt Çİftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 120 da kayıtlı Ademoğlu ina
yetten doğma 3 . 6 . 1031 doğumlu Ba
hanın Yazıcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında (3/10) 133 

— Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 40 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ahmet oğlu Hatice'den doğma 10 . I , 1033 
Alaşehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/560) 52,507, 

— Seferihisar ilçesinin Flamıs. köyü 
hane 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin 
ve Ayşeoğlu 3 . 0 , 1034 doğumlu Mustafa 
Cemal Kanea'nın ölüm eczasına çarptırıl
ması hakkında (3/17) 134:135 

••— Taşköprü İlçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 2(17 de kayıtlı Bİddİ-
oğlu Şerife'den doğma, 5 töylül 1026 do
ğumlu Hüseyin Akça'ntn ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/20) 152:156,326 

— Turgutlu ilçesinin Çepni Dercköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, 
Zehra'dan doğma 0.6.1030 doğumlu Ham-
za (tülmez'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/223) 133:134 

— Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 
05, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğ
ma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
/Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/510) 577 

— Üsküdar Ümraniye köyü Hekim-
hası Çiftliğinde oturan Ali Rıza oğlu, 
Zeynep'ten doğma 1031 Filibe doğumlu, 
Bulgar uyruklu ve Türk Mülteci, Hasan 
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Kâlıyaoğlu'nıın ölüm ce%aısına çarptırıl- i 
ması îbatkmdft (3/S06) Ifll -163,r>73 

— Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü na- j 
hiyesi KiTt-hıea köyü 54 hanesinde kayıtlı î 
iken evlenmek suretiyle aynı köy 13 ha- ! 
nesine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğ- ! 
ma 8 .7 .1028 doğumlu Ümmühan Be
bek'in ölüm •cezasına çarptırılması hakkın
da. (3/261) 131:132 

— Yalvaç ücranı in Terziler köyü hane 
43, cilt 1'6, sayfa ISO do kayıtlı Alloğlu. 
ıSatı'daıı doğma 10 Nisan 1336 doğumlu 
Mehmet Ali Yılmaz'ın Ölüm cezasın.a, çarp
tırılması hakkında (8/364) 156:157,327 

— Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 , 
hanesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyc'den 
doğma 1.12.1940 doğumlu (8.6.1W35 
olarak tasTıihli) Bekir Yılmaz'm •ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/36) 134 

lYasatmaı dokunulimajslıklan 

— Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in 
yabama dokun olmazlığının kaldırılması 
•hakkında (0/609) 239 

— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'uı yasama dokunulmazlığının 
•kaldırılması hakkında {'3/010) 229 

— Kayseri Milletvekili Halim Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (S/596) 52 

tCıurıhurbaşlcanhğı ıte^cereteri 

— Açık bulunan Millî Eğitim Bakan
lığına 'Bursa Milletvekili Mı rahim Ökteın'-
in tâyinine dair (3/(398) 54 

— Açık bulunan Ulaştırma Bakanlı
ğına Kastamonu Milletvekili 'İhsan Şeref 
Dıına'nın tâyin edildiğine d a İr (3/601) 114 

— Adalet Bakanlığından istifa eden 
AMül-hak Kemal Yoriik'İin istif a«ınwı ka
bulü ile Ankara Milletvekili Abdülhak 
Kemal Yörük'ün Adalet Bakanlığına tâyin 
olunduğuna dair (3/611) 231:232 

— (Basın - Yayın ve Turi»m Bakanlı
ğından istifa eden Celâl Karasapan'ın is
tifasının kabulü ile lîlâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardvçoğln'nıııı Basın - Yayın ve 

Sayfa 
Turizm Bakanlığına tâyin'olunduğuna dair 
(3/G13) 232 

— Devlet Bakanlığından istifa eden 
A!i tjakiı* Ağanoğlu'nun istifasının kabulü 
ile Diyarbakır Milletvekili Vııfik Pirinçci-
oğlu'mın Devlet. Bakanlığına tâyinlerine 
dtıir (3/614) " 232 

-— Millî Kğitİm ıBakanlığındaıı istifa 
eden Şevke! lla.şit Hatipoğlu'nun ist ifa
sının kabulü ile Millî Savunma Bakanı 
fliıntnİ Sancar'ın. Millî Eğitim Bakanlığı
mı vekâleten tâyin edildiğine dair (3/597) M: 

54 
••- Ticaret I Sa-ka-iı lığından istifa eden 

Muhlis Kte'nin istifasının kabulü ile Is-
tan'bııl Milletvekili Ahmet Oğuz'un 'Ti
caret Bakanlığına tâyin, olunduğuna 
dair (3/61,2) 232 

Ulaştırma Bakanlığından istifa 
eden RiTjıl Oçton'in -istifa«uı ı n kabulü İle 
Devirt Bakanı Raif Aybar'ın bu Bakan
lığa vekâleten tâyinine dair (3/595) 4 

--• Vazife ile yurt. dışına gidecek olan 
Bayındırlık (Bakanı îlyas Seekin'in, dönü
şüne kadar kendisine Maliye Bakanı Feri d 
Melen'iıı vekillik edeceğine dair (3/599) f4 

— Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ha
san Dinç.erV dönüğüne kadar Adalvt Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün Vekillik 
edeceğine dair (3/62) 299 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
olan Çalışma Bakanı Bülent Kcevit'in 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Baka
nı v--' Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun vokilik deceğino. dair (3/602) 114 

•—• Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet. Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğhı'uıtn dönüşüne kadar 
k-udisine, Mîllî Savunma Bakanı Ilıhami 
Sancar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu
na dair (3/626) 421 

-•- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
imar ve iskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Ookay'ııı. yerine Devlet Bakanı Ka
il' A-':,:ı;-'ın vekillik edeceğine dair (3/603) 

114:115 
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Sayfa 
—• Yııi't ılı-şııtîi gidecek olan Devlet 

Rakam Necini Ökten'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Vefik Pinnçei-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair (3/631) 473 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlü
ğün iin 1963 yılı Bütçe Kanununa Jmgh 
(A/1) işaretli eetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kamın tasarısı v? Karma Büt
çe Komisyonu raponına dair 229,316,336, 

— 1963 yılı Bütçe Kanınınım bağlı 
cetvellerde değişiktik yapılması hakkın
da kamın tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair :£*9,316:317,340: 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair 

—1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
liflkkmda.kamın tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair 477,571:572,60i: 

— ihracatı geliştirmek amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dtıir kanun tasarısı hakkın
da 417,569; 

Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

- • Eskişehir Mil I et v\> kili Şevket As-
bıiMoğlu ile Konya Milletvekili Fakih öz-
faki'h'in, 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortalan Kanununa geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ile Trab
zon Milletvekili Salâhattîn Güveıı'in 
5 . 1 . 196.1. tarih ve 228 sayılı Kanuna 
iki ek maddo eklenmesine ve bu kanunun 
1+ neü maddesinin tadiline dair kanun tek
liflerinin, Genel Kurulun 87 ne.i Birleşi
minde Sosyal Sigorta kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havalesine dair (3/604) 115 

Geçici Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

— ,MİUet Meclisi îdareei üyelerinin, 
Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, gö
rev ve yetkileriyle Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi hakkında kanun tek
lifinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

Sayfa 
iştirakleri hakkındaki kainin tasarısının ve 
bu tasarı ile yakından İlgili tekliflerin ka
nunlaşmasından sonra görüşülmesinin ka
nım tekniği bakımından zaruri bulunduğu 
yolundaki 479 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı teskereleri 

— Beden Tetfbiycsi Genel Müdürlü
ğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair 229,316, 

336:339 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair 229,316:317,340:343 

„„_ —• 5883 sayılı Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 3 neü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 'bu kanu
na Geçici bir madde eklenmesine dair ka
nım tasarısının Gümrük kanunu tasarısı-

1 ' nı görüşmek üzere Genel Kurulun 30.5.1963 
tarihli 87 nci İlirlesiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair (3/620) 206:207 

554 | 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Edirne Milletvekili lllıamî Ertem'in, 
604 4 . 1 1 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 

ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa 
ek kanun teklifinin Genel Kurulun 
30 . 5 . 1963 tarihli 87 nei Birleşiminde 

571 «Sosyal sigorta, kanunu tasarısı» m görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair (3/629) 478:479 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 
neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin, Genel Kurulun 31 nci 
Birleşiminde tapulama kanunu tasarı
sını görüşmek için kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyona havalesine dair (3/607) 185 

http://Muralka.be
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— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkııuhı 
kanun tasarısı ve Karma Bütee Komisyonu 
raporuna dair 554 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(H) işaretli cetvellerde dcğışüklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair 571:572, 

601:004 

Malîye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Cemal Tarlan ve beş arkadaşının, Em
niyet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu kanunu teklifinin Genel Kurulun 
13 . 6 . 1963 tarihli 80 nci Birleşiminde 
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve boş 
arkadaşı ile Konya Milletvekili ihsan 
Kabadayı ve arkadaşlarının Emniyet Teş
kilatı Mensupları Yardımlaşma Kurumu 
kanunu teklifini görüşmek üzere kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyona havalesi
ne dair (3/625) 420:421 

Başkanlık Divanı tezkereleri 

— Bu toplantı yılında iki aydan fassla 
izin alan Gaziantep Milletvekili Osman 
Orhan Bilen ile İzmir Milletvekili Mehmet 
Ali Aytaş'a Ödeneklerinin verilmesi hak
kında (3/635) 563 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Malatya Milletvekili Ahmet 
Eırat'a ödeneğinin verilmesi hakkında 
(3/605) 56 

— Bu toplantı yılında iki aydan 'fazla 
izin alan Tokat Milletvekili MeOımet Ka-
zova'nın, ödeneğinin verilebilmesi hakkın
da (3/623) 299 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/600) 64 £5 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında (3/623) 298:299 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında (3/636) 561:563 

Sayfa 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Aydm Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu Milli Eğitim, Maliye, İçişleri ve Plân 
komisyon landan seçilecek 3 er üyeden mü
teşekkil bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair (3/632) 559:560 

— Cumhuriyet Senatosu Talbü Üyesi 
Sami Küçük ve 16 arkadaşının 1.111 sayılı 
Askerlik Kanununun 5 nci maddesine 
5 geçici madde eklenmesine dair, O. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 
1111 saydı Askerlik Kanununa ek ve 
Aydm Milletvekili Mustafa Şükrü Koç ile 
İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu 'kanıma geçici mad
deler İlâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir 
ek madde ve 2 geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun •tekliflerinin Genel Ku
rulun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 nen Birleşi
minde 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki 
geçici -madde eklenmesine dair kanun ta
sarısını görüşm«k üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesine dair (3/633) 560 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, çırak, kalfa ve us
talar hakkında kanun teklifinin Genel 
Kumlun 21 , 6 . 1963 tarihli 100 neü Bir
leşiminde Esnaf ve iküçük sanatkârlar ka
nunu tasarısı ile Corum Milletvekili Hilmi 
incesulu'nun, Çirak, kalfa ve ustalar hak
kındaki kanun teklifini .görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
(3/634) 560:561 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hatmi Sanalan ve (Bingöl Üyesi Saıbri 
Topçuoğlu'nun, 362 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin müzakeresinin tehir edildiğine 
dair (3/606) 185. 
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Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
— Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 

Fon işleri Saymanlığının 1960 yılı hesabı 
na ait raporun bilanço üe birlikte sunul
duğuna dair (3/618) 

— Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
295 

Sayfa 
Fon iğleri Saymanlığının 1960 yılı hesabı
na ait raporun bilanço ile birlikte sunuldu
ğuna dair (3/619) 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1960 bütçe 
yılı 'kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dajîr (3/616) 

295 

273 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

7 . 6 
özeti 
10.6 
özeti 
12 .6 
özeti 
13 .6 
özeti 
14 .6 
Özeti 
17 .6 
Özeti 

1963 tarihli 92 nci Birleşim tutanak 

1963 tarihli 93 neü Birleşim tutanak 
2:3 

52 
1963 tarihli 94 neü birleşim tutanak 

111:112 
1963 tarihli 95 ııei Birleşim tutanak 

182:184 
1963 tarihli 96 ncı Birleşim 'tutanak 

228 
1963 tarihli 97 nci Birleşim tutanak 

272:273 

19 . 6 .1963 tarihli 98 nci Birleşim tutanak 
özeti 272:275 
20 . 6 . 1963 tarihli 99 nteu Birleşim tutanak 
özeti 294:295 
21 . 6 . 1963 tarihli 100 neü Birleşim tuta
nak özeti 346:347 
24 . 6 . 1963 tarihli 101 nei Birleşim tuta-
naik özeti 416:417 
27 . 6 . 1963 tarihli 103 neü Birleşim tuta
nak özeti 553 
27 . 6 . 1963 tarihli 104 neü Birleşim tuta
nak özeti 614-616 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 
3:4,53,114,185,230,296,348,418,478,554,618,642 

DÜZELTtŞIıBR 

Sayfa : 600 



Söz alanlar 

A 
Sayftt 

ımu tasarısı ve feİşleri ve Adalet komis
yonları raporları iminasebetiyle. 136 

- - Tapula'ma kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 11,29,30,81,41,45,47,68,197, 

199,205,206,242,255,351,443,446,456,468, 
461,6119,621,623, 

Sayfa 
Osman Sabri Adal (İzmir) • fhımfhuri-

yet Senatosu Urfa Üyesi 'Vasfi Genger'-
iıı kesin idari kararlar hakkında Danış 
taya başvurulacağına dair kamın tekli
finin içtüzüğün 36 mcı maddesi gerekin
ce Genel Kurul gündemine alınmasına 
dair Önergesi m ünase<betiyle. ?£& 

— 24 Şubat 194!) tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlatmasının fesihi hakkında
ki 29 Ağustos lflftl tarihlî Notanın onay
lanmasının uygun 'bulunmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticarelt l«mıfc 
yonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası münasebetiyle. 307.309. 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) . 24 Şubat 
1940 tariıhli Türkiye - ıVorveç ödeme An
laşmasının feshi 'hakkındaki 123 Ağustos 
1M1 tarîhli Nota-nm onaylanmasının uy 
gun bulunmasına dair kanun 'tasarısı vo 
Dışişleri ve Ticaret k-omisyon]an rapor 
lan ve Anayasa Komisyonu mütalâası 
münasebetiyle. 306 

Şükrü Akkan (îzmir) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve teklifleri 'hakkında 33 

Refet Akuoy (Orda) - Tapulama ka
nunu tasarısı -ve teklifleri hakkında 624 

—• Yasama Meclislerinin aralarında
ki münasebetlerin düzenlenmesi hakkın
da Kanun teklifi vo Anayasa 'Komisyonu1 

raporu münasebetiyle. 3:25 
Ekrem Alican (Sakarya) (Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı) - Gümüş
hane Milletvekili Sabahattin Saıvaeı'nıu 
Gümüşhane ilinin kalkınmasının hangi 
îbülıge idinle tertiplendiğine, dair borusu 
-münasebetiyle. 2S?.'2S6, 

Makmut Alicanoğlu (Sinop) - Scı-seri 
ve mazannaisıı eşhas hakkındaki kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına da'ir ka-

— Taşköprü ilçesinin Karmaçık köyü 
hane 4, eilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Bidi-
oğlu, Şerifc'den dogma, 5 Eylül 1926 do
ğumlu Hüseyin Akea'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 153,156 

Burnun Apaydın (Ankara) - Antatya 
Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Sanayi Bakanı 
Fethi Oelifcbaş'm, Bakanlık, Makina Kim
ya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kömür 
işletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı hak
kında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 517,621 

AbdülhaJim Araş (Kayseri) • Tapula
ma karnrnm tasarım ve t-etellülerî <halk!kınVİa 3&1, 

Burhan Arat (Çanakkale) - Tapulama 
kanunu tasarısı ve telltılîfleri haMeımda 257, 

Talât Asal (Edirne) • Tapulama Ikanu-
nu itaisarısı ve teklifleri ıtoaHdkrnlda ^4tly246 

îhsan Ataöv (Antalya) • 5618 sayılı 
Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen tat
bik edilip «dilmediğine dair sorusu 72,75 

— fstaoı'bul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın 232 sayılı Kanunla değiştirilen 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Bayındırlık ve içişleri komisyon
ları raporları münasebetiyle 142,144 
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" Kaçakçılığın men ve takibine dair 
UÜ8 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değişik 53 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada
let Komisyonları raporları münasebetiyle 140 

— Sanayi Bakanı Fethi Oeli'kbas'm, Ba
kanlık, Makina Kimya Kurumu, Şeker fab
rikaları ve kömür işletmeleri gibi müessese
lerdeki icraatı bıkkında genel görüşme açıl
masına dair önergesi 274,480,520,539 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Tapulama 
'kanunu ta*sarraı ve feclklifleıü haiMıında 431 

Ali İhsan Bakın (İsparta) - Tapulama 
kanunu tasarusı ve teklifleri halkkırtfda Sİ 

Halis Bayramoğlu (Oümüşane) - Ta-
pulaına ikaııuııu taısan-ısı ve teJklMfleri ıbak-
'fci'mda 187,19i 

Hıfzı Oğuz Bekatta (İçişleri Bakanı) 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) - Ifeıkjşdhir 
•Srilleîfivdlcili Aziz Zcıytimoğlu'nun, senaltör 
ve •tııİllcitvelkİ.!leı-İ!iw sHlâîh taşımı» rrthsatı 
VKM'Mİ'P veıJİılınıityeceğİ husıusımida ive 4'ülşıü-
nıölklnğ'flııe dair sornsnı mıünaısdbetip/le 280 

— fetaulbul Milletvekili lîeş'Üt Üîlker'in 
.l*ft»n|b.ııl*iM) nuıflıtelif yerlerimle aeılkta. 
«ikan ve m'ikrop *w.w;an detv ve lâğımlar 
lı alkjkı mi a, ne diiıs/üııüklıüğıüne dair «m'uısu 

Bahri Cömert (Samsun) • Antalya Mil
let vekili tlısau Ataöv'ün, Kanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş'ın, Hakanlık, Makina Kim
ya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kömür 
tşletmeteri jribi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme anılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 525 

— Tapulama kanunu tasarısı ve teklif
leri haklrfnda 21 ,30.186,191,193,212,219, 

235,37G,379,628,ö3(i 

OiıMjfa 
— Tapulama kanunu tasarısı ve teklif

leri hakkında 25 

—- Yasama Meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
kamın teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 148 

Raif Aybar (Devlet Bakanı) (Ankara) 
- Tapulama kanunu tasarısı ve rtekltökri 
Uıa'kikmkla I 3,32)34,40,l39,61 ,»88,443 

ıniinaselbeitiiyle 278 
Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - Si-

vaı-; KiduıiffiTısıJiMre Kepilen 'JVmisil Heydti >ü|ye-
leriıyle Türkiye lîiVyıiik MliUett Me-clMnin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmadı hak
kındaki Kanuna jreeici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı, Malîye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 589 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Ta
pulama 'kaimim tasarısı ve ıtdkliıflıeri ımüna-
»tflıCFİylo 386,987 

Ahmet Bozbay (Kütahya) - Kıü'taJbya 
il; sınırları içinde yağmur ve dolunun 
umyıdana g«tlıtliği (lm'y.îîlk 'hasar .haiklkıntcla 
İffuk'i'mıeHİrı âcil yaiHİını yapmalını ıtMııreiHU 
elen dem m 478 

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Hınıs kazası 
Karaçoban nahiyesi Hırt köyü hane 19. 
cilt 11. sayfa 107 de kayıtlı liekİroğlu liel-
kısa'daıı doğma 1 Î>-If> doğumlu liedih Ktlıc'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 593 

— Tapulama kanunu tasarısı ve teklif
leri münasebetiyle 352 

3 B 
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Sayfa 
Ahmet Çakmak (Bolu) • Son günlerde 

seferden men edilen kamyonlar hakkında 
Hükümetin âcil tedbîrler alması hususun
da gündem dışı demeci 230 

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakam) (Bur
dur) - Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün Bakanlık, Makina Kimya Kurumu, Şe
ker Fabrikaları ve Kömür işletmeleri gibi 
müesseselerdeki icraatı hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 276,494,533, 

Tahsin Demiray (İstanbul) - istanbul'
da Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde Teş
vikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâ
in ve Hazineye ait iken parasız olarak İs
tanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkında 
kanun tasarısı Üe Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Deuıİr'in ka
nun teklifi ve İçişleri, Millî Eğitim, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları mü
nasebetiyle ] 26 

Nihat Diler (Erzurum) - Tapuluma Ka
nunu tasamı ve teklifleri münasebetiyle 5,17, 

18,44,47,63,64,65,69,193,11)4,208, 
209,212,214,218,246,266 

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbas/ın, Bakanlık Maki
na Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve 
Kömür İşletmeleri gibi nıüeseselerdeki ie-

Bülent Eoevit (Çalışma Bakanı) (An
kara) - (Başbakan adıııa) Muş Miüfetve-
kili Saim öztürk'ün kışların uzun ive sert 
geçtiği bölgelerde vatandaş ıgüeünün değer
lendirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu münasabetiyle 287 

Saffet Eminağaoğlu (Artvin) - Taş-

Sayfa 
— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Erzurum'da bir çimento fabrikası 
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu münasebetiyle 76,78 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra 
İzmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son ve
rilen memur ve işçi sayısına dair sorusu 
münasebetiyle 80,85,90,91,92 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) • Ta
pulama kanunu tasarısı ve teklifleri hak
kında 265 

raatı hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 276 

H. Ali Dizman (Tokat) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 211 

Cevat Dursunoğlu (Erzurum) - Balıke
sir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya 
Milletvekili Faruk Sükan'ın Millî Mücade
le kahramanlarından telgrafçı Manastırlı 
Hamdi "Efendi eşi Hasibe Mortoııatlı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 583 

— Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türlüye Büyük Millet Mec
lisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkındaki kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları münasebetiy
le 587 

(köprü ilçesinin Karnıaçık köyü ıhane 4, 
cilt 32; sayfa 267 de kayıtlı (Bidioğlu, Şe-
rife'deıı doğma, 5 Eylül 1326 doğumlu 
Hüseyin Akça'mn ölüm cezasına çarptınl-

j ması lıakkında (Başbakanlık tezkeresi ve 
[ Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 153 



Sayfa 
—- Tapulama kamum tasarısı ve 1 ek

ilileri münasebetiyle 641 
AHİ Naili Erdem (tamir) - Tapulama 

kanunu tasarısı ve teklifleri münane'i>e-
tüy* 235,261 

Asım Eren (Niğde) - Semeri vo ma-
zaııımîsıt eşhas hakkındaki kananım yüriir-
liikteu kaldırılmasına dair kamın tasarısı 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları münasebetiyle .136 

— Tapulama kamımı tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 59 

Nihat Erim (Kocaeli) - 24 Şubat 1949 
tarihli Tiirkİye-Norvee ödeme Anlaşnıası-
nııı feshi hakkındaki 23 Ağustos 1961 ta
rihli Notanın onaylanın asının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları ve Ana-

Mebmet Geçioğlu (Adana) - Tapulama 
kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 2r>6,35kr>, 

367,375 
Fabir Giritlioğlu (Edime) - Antalya 

Milletvekili İhsan Alativ'ün, Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın, IBakaııli'k, Makhıa 
Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür imletmeleri .fri'bi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme, anılmasına dair 
Örıerjre-si münasebetiyle 523 

— C. •Senatosu [Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in, Kıırueu (Meclis Dilekle Komis
yonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rat1 Cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel 
Kurulda fförüsîiU meşine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma 'Komisyonti raporları mü
nasebetiyle 566 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle tu 
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 
sayılı Kanunun <5 nci maddesinin değişti-
rilmesi ve 6 neı maddesinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Adalet komisyonları raporlan münasebe
tiyle 138 

— (Serseri ve ıııazannaisıı eşhas hak
kındaki kanunun yürürlükten kaldmlma-

Sayfa 
yasa Komisyonu mütalâası, münasebetiyle 301,304, 

309 
Kadri Eroğan (Urfa) - Tapulama ka

nunu tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 468 
tlhami Ertem (Edirne) - îsft.anfml Mil-

İetvi'&iH Hüsamettin Tiyansan'ıtı 232 sa
yılı Kamınla değiştirilen 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununa bir madde eklen
mesi 'hakkında kanun teklifi ve Bayındır
lık ve içişleri komisyonları raporları raîiııa-
sırbetiyle 143,144 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 238 

Muammer Erten (Manisa) • Tapula
ma kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 263, 

429,431 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş) - Tapu

lama kanunu tasarısı ve teklifleri 'hakkın
da 637 

sına dair kamın tasarısı ve İçişleri ve Ada
le! komisyonları raporları mmnasebetiylc 135 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında K,20,61,38,41,61,424,42<),43'3,446, 

452,460,462,464,620,622 
Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) 

(tmar ve tskân Bakanı) - Antalya Millet
vekili İhsan Atııöv'ün T>618 sayılı Kamımı 
ek 2 ııei maddesinin harfiyen tatbik edi
lip edilmediğine dair sorusu münasebe
tiyle J2,74 

— İstanbul Milletvekili Muhiddİu Gü-
ven'in, Hnzhıeye intikal etmiş, bulunan 
Ankara Varlık mahallesindeki evlere yer
leştirilen ailelerin adetline ve bunların du-
nımlarma dair Korusu münasebetiyle 94 

ŞevM Ölüler (Afyon Karahiaar) • Cum
huriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun tek
lifinin İçtüzüğün 3fi neı maddesi gereğin
ce Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle 5fi5 

Zeynel Gimdoğdu (Erzincan) • İhra
catı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
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dair kamın tasarısı hakkımla Cumhuriyet 
Senatonu tezkeresi ile Millet Meclisi (îeçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 570 

Arif Hikınet öüner (Rize) • Tapula
ma kamum tasarısı ve teklifleri hakkında 3!>, 

62,201 ,2.11,44ü 

tfayfa 
Naci Güray (Elâzığ) - Tapulama. ka

nunu tasarısı ve teklifleri hakkında 435 
Muhiddin Güren (istanbul) • Hazine

ye intikal etmiş bulunan Ankara Varlık 
m aha), [esindeki evlere yerleştirilen ailele
rin adedine ve bunların durumlarına dair 
sorusu 95 

K 
Giyasettin Karaca (Erzurum) - Antal

ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Sanayi 
] takam Fethi Çelîkbaş'm, Bakanlık, Ma-
kiııa Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları 
ve Kömür İşletmeleri gibi müesseselerdeki 
icraatı hakkında genel görüşme açılması
na dair önergesi münasebetiyle 532 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 214 

Mehmet Kazova (Tokat) - Tapulama 
kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 31,65 

Sabri Keskin (Kastamonu) • Taşköprü 
ilkesinin Karnıaçık köyü hane 4, cilt 32, 
sayfa 267 de kayıtlı Hidioğlu, Şerifc'den 
doğma, 5 Hylüi 1926 doğumlu Hüseyin 
Akça'nın öiiiııı cezasına çarptırıl mam hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet. 
Komisyonu raporu münasebetiyle 155 

îlyas Kılıç (Samsun) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve teklifleri hakkında 443 

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) -
Serseri ve mazatmaisu eşhas hakkındaki 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 135 

— Tapulama- kanunu tasarısı ve teklif
leri hakkında 32 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Yasama 
Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa. Komisyonu raporu münasebe
tiyle 146,149 

— 24 Şubat 194!) tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
23 Ağustos Iflfi'l tatihîi Notanın onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Tiearet komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mü
talâası münasebetiyle 302,305,306,308,309,311 

Hâldan Kısayol (Kocaeli) - 27 Mayıs 
(ÎHiO İhtilâlinden sonra İzmit Kağıt !''ab-
rikasnıda işlerine son verilen memur ve 
işçi sayısına dair sorusu 82,87,92 

Turhan Kut (Tekirdağ1) - Tapulama 
kanuni! tasarısı ve teklifleri hakkında 425, 

447,456 

Faruk Küreli (Çorum) - Tapulama ka
mum tasarısı ve teklifleri hakkında 239,432,038 

M 
Perid Melen (Maliye Bakam) - Cum-

lıuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfı (Ger
ger'in kesin idari kararlar hakkında Ua-
nıstuya başvurulacağına dair kanun tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
dene! Ku.ru! gündemine alınmasına dair 
önergesi münasebetiyle. 558 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 262,377 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Diyarbakır Milletvekili Recai tskenderoğ-
lu ve 3 arkadaşının, esnaf ve küçük sanat
kârlar kanunu tasarısı, ile, Çorum Millet
vekili Hilmi İncesulu'nun, çırak, kalfa ve 
ustalar hakkındaki kanun teklifinin Ça
lışma Komisyonundan 5, Millî "Eğitim, 
Tiearet, Adalet, Bayındırlık, İmar ve İs-

http://Ku.ru
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Sayfa 

lıân ve Plân komisyonlarından ikişer üye
nin iştirakiyle seçilecek 17 'kişilik bir ge-
«ici komisyonda görüşülmesine dair Öner

d i Baran Numanoğlu (Nevşehir) - Ta
pulama kanonu tasarısı ve teklifleri hak-

Arif Hikmet Onat (Ordu) - Cumhuri
yet Sena/tosu Niğde Üyesi Kudret Bay-
han ve 3 arkadaşının, 1111 saytlı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önerge
si münasebetiyle 297 

—> Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve İki arkadaşının, 
eğitimcilere meslek tazminatı, mahrumiyet 
zammı ve yıpranma Ödeneği verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma
sı hakkında önergesi münasebiyle. 420 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının. 
3007 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nei maddeleri ile 
6836 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
daki kamın teklifinin içtüzüğün 36 nei 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle. 561 

—. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Amet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 
789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin içtüzüğün 36 nçı 
maddesi gereğince Genel Kurul gündemi
ne alınması hakkında önergesi münasebe
tiyle. 419 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 
«ilk, orta tedrisat muallimlerinin terfi, 
tecziyeleri hakkında 1702 sayılı Kanunim 
değişik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi» 
hakkındaki kanun teklifinin îrtîb.üğiî. 

Sayfa 
gesi münasebetiyle. 349 

—. Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 189,194 

N 
kmda 372,373 

O 
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul gün
demine alınmasına dair önergesi münase
betiyle 559 

—• Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, kesin idari hararlar hak- ' 
knuda Danıştaya başvurulacağına dair (ka
nun. teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurul gündemine alın
masına. dair önergesi münasebetiyle. 557 

— istanbul'da Begi'ktaş'da Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in 'kanun teklifi ve içişle
ri, Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları, münasebetiyle. 127 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
ödemiş ilçesinin Umuribey mahallesi, Ha-
cıgök sokağında oturan Mehmet Hamdı 
Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 314 

— Mehmedoğlu Süleyman Kulaksıza 
vatani hizmet tertibinden aytok bağlanma
sına dair kanun tasarısı, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 586 

Talât Oğuz {Mardin) - Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 
1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Krar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
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gülmesine dair önergesi ve Bilekçe Karma 
Komisyonu raporları münasebetiyle 565 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi 
Vasfı Gerger'in, kesin idari kararlar hak
kında Danıgtaya başvurulacağına dair ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 neı maddesi 
gereğince Genel Kurul gündemine alınma
sına dair Önergesi münasebetiyle 556 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 

Sayfa 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değşik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Ada
let komisyonları raporları münasebetiyle 13» 

— Tapulama kanunu tasarısı ve teklif
leri hakkında 9,23,41,63,67,69,189,203,205, 

209,234,240,260,352,373,377,383,390,424, 
• 428,430,443,456,561,467,619,621 

Nureddin özdemir (Günragane) • Ta
pulama kanunu tasarısı ve teklifleri hak
kında 7,34,64,64,190,201,204,206,213,218,235, 

237,252 
Kadri özek (tamir) - Tapulama kanu

nu tasarısı ve teklifleri hakkında 235,236,239, 
250,259 

Halil özmen (Kırşehir) - Ankara'nın 
altı ilçesinde dolunun meydana getirdiği 
büyük hasar hakkında bilgi vererek Hükü
metin âcil yardım yapması hakkında de

meçleri 418 
— Tapulama kanunun tasarısı ve tek

lifleri hakkında 24,39,43,48,58,60,63,64,68, 
188,197,198,200,216,234,247,425,458, 

461,464 
Sami öztürk (Muş) • Kışların uzun ve 

sert geçtiği bölgelerde vatandaş gücünün 
değerlendirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu 288" 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 62S 

Kemal Saniforahimoğlu (Adana) - Ta
pulama kanunu tasarısı ve teklifleri "hak
lımda . <248,265,356,3e9,62u 

Sabahattin Savacı (Otimüşane) • Gü-
ımüs-aae ilinin kalkınmasının hangi Müge 
îdinde tertiplendiğime dair sorusu 284 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek

lifleri hakkında 373,378,382,391,455,460 
Ahmet Savrun (Adana) - Tapulama 

kanunu tasarısı ve teklifleri 'hakkında 447 
Refet Sezgin (Çanakkale) - Tapulama 

kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 434 
Ruhi Soyer (Niğde) - Tapulama ka

nunu tasarısı ve teklifleri hakkında 367 

Turan Şahin (Muğla) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve teklifleri hakkında 36,632 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar "in, ödemiş 
ilçesinin Umurbey mahallesi, Hacıtgök 
sokağında oturan Metanet Hamdi Pak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 313 

Ahmet Şener (Trabzon) - Tapulama 
kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 368 

Nevzat Şener (Amasya) • Tapulama 
kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında 449 

Adnan Şenyurt (Erzurum) • Erzurum'
da bir çimento fabrikası kurulması huşu1-
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 76,78 

— Sîvas Kongresine seçilen Temsil He* 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
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üyelere vaıbani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkımdaki: Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 

Maliye ve Plân 
münasebetiyle 

— Tapulama 
İMleri hakkında 

Sayfa 
komisyon lan raporları 

586,590 
kanunu tasarısı ve tek-. 

1210,455 

İsmail Halkla Tekine! (istanbul) - Ta
pulama kanunu tasarısı ve teklifleri hak
kında - 625,631,633 

Hüsamettin Tiyanşan (İstanbul) - 232 
«ayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa bir .madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ba
yındırlık ve Jçigleri komisyonları raporları 
ımünas&betSyle 141 

gadrettin Toabi (Kütahya) - Antalya 
Miletveki'li İhsan Ataöv'ün, Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Maki-

na - Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları 
ve Kömür İmletmeleri1 gibi müesseselerdeki1 

icraatı hakkında genel görüşme açılma
sına' dair önergesi münasebetiyle 520,523 

Mehmet Turgut (Afyon Karabiaar) -
Antalya Milletvekili İhsan Ataövün, Sa« 
mayi Bakanı Fethi Çeliıkbas'ıu, Bakan
lık, Makina - Kimya Kurumu, Şetker Fab
rikaları ve Kömür İmletmeleri gibi mües
seselerdeki icraatı hakkında genel görüş
me açılmasına dair Önergesi münasebe
tiyle 533 

Mustafa .Uyar (Ismİr) - Tapulama ka
nunu tasarısı ve teklifleri hakkında 15,18, 
28,30,31,32,37,39,46,65,68,192, 193, 194, 197 
201,205,208,209,215,217, 218, 219, 243, 246, 
247,264,354,366,371,380, 387, 391, 425, 433, 
436,444,448,458,459,461, 467, 469, 622, 633 

Veli Uyar (Yozgat) - Sivas Kongresin
ce seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö-

u 
neminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun tasarısı, Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle, 589, 

Ali Rıza, Uzuner (Trabzon) - Tapulama 
kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında, 

258,353,449 

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Cumhuriyet 

Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in ke
sin idari kararlar hakkında Danıstaya baş
vurulacağına dair kanun teklifinin İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınması dair önerge
si münasebetiyle, 

— İstanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâ
ğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu; 

556 

278 

— Tapulama kanunu tasarısı ve tek
lifleri hakkında 10,16,31,58,66,248,364,442, 

446,452 
Fethi Ülkü (Tunceli) - Cumhuriyet 

Senatosu Tabii Üyesi Sami Küçük ve 16 
arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 5 nci maddesine 5 geçici madde ek
lenmesine dair, C. Senatosu Tunceli üye
si Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 1111 sayılı Asker
lik Kanununa ek ve Aydın Milletvekili 
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Mustafa Şükrü Koç ile İstanbul Milletve
kili Suphi Baykam'ın 1076 sayılı Yedek 
Subay ve yedok askeri memurlar Kanu
nunun 3 neü maddesinin değiştirilmesine 
ve b» kanun geçici maddeler İlâvesine dair 
97 sayılı Kanuna bir ek madde ve 2 geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklif
lerinin; Oenel Kumlun 20.6.1963 tarihli 
99 ncu Birleşiminde 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa iki geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyon havalesine 
dair Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi münasebetiyle. 

—' Diyarbakır .Milletvekilli Reeai Isken-
deroğ-lu m 3 arkadaşımın,, Esnaf ve küçük 
sanatkârlar kanunu tasarısı île, Çorum 
Milletvekili Hütod In.ceeulu'nun, Çırak, kal
fa ve udtalar ıhakikındaki kanun tekÜflnîn 
Çalışma Komisyonundan 5, Mîllî Eğîfâm, 
"Picareft, Adalet, (Bayındınhlk, tmar ve Is-

siayfa 

560 

Sayfa 
kân ve Plân komisyonlarından ikişer üye
nin işbirafkVİ'e seçilecek 17 •kisi'Sfc <bİK ıgfeeji* 
cî komfoyonda ıgörusütoiıeısîne -dair Snertge-
si iinunaaebetiilyle. 350 

— İzmir Milletvekili Musttafa Uyar'ın, 
ödemiş ilçesinin Umurrbey mahaHesi, Ha-
cngtîk sokağında •oturan Mehmet Hamdı 
Bak'a vatani (hazmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkımda ikanun teklifi ve Maliye 
ve Plân IcomSlsyonlaTi raporlar' ınvftnaBebe-
tiyle 313 

-^ Mefcmedoğuı SMeyınuan KuHiakBiz'a 
vatani hizmet tertibinden ayüık bağlıauıma-
sına dair İkanun tasamı, Maliye ve Hân 
ikiomiisyonlan TiaporJarı münasefbetttiyüe 585 

Ahmet tfattin (Ankara) - Ankara'nın 
tal'tı fidesinde dolunun meydana ıgelftrdiği 
büyük "hasar (hakkında 'biHgi vererek Hükü-
möfân âciıl yardım yapması uakkuıdıa ıde-
'meçleri 418 

— Tapulamıa Kanunu tasant» ve tek-
•Mlerl hakkında 355,450 

ismail Hakkı YtfanİMğlu (Kastamo
nu) - "Tapulaımıa Kanunu (tasarısı ve teklif
leri Ihalkkmda 304^07 

— Yasama ımeellsflerinitti aıraDianndalki 
ımüna&ebertaerin düızenlienmeai hakkında 'ka

nun teklifi 've Anayasa Eomfbyonu (taponu 
münasebetiyle 335 

ismail Yılma* (Buraa) - Tapalanma Ka
nunu tasamı ve teklifleri halokuıdia 17,19,443, 

447 

kmı Zeytinoğlu (Eskişehir) • Senatör 
•ve imâlleıtve'kllleiriııe siüiâlh laşımıa ruhsatı; 
verîBp veriîmâjyeceğii (hususunda ne düşü

nüldüğüne dair sorusu S81. 
—TapuHama Kanunu 'tasarısı -ve ıtelcHf-

leri hakkında 17#3,40 

*>m<t mt^m+w 


