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BAKANLAR 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Baltanı Necmİ ökten'e Devlet Ba
kanı Vefik Pirinçcioğlu'nun vekillik etme
sinin uylgun (^rüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/703) 406 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet (Bakanı ve (Başbakan Yardımcısı? 
Turhan Feyziogtu'mın -vekillik etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair OuimÖnırlbaşkanlı-
ğı tezkeresi (3/704) 406 

— Vazife ile yurt dışına .gidecek olan 
Devlet Bakanı ve (Başibaikan Yardımicısı 
Ekrem Alican'ın dönüşüne kadar kendisi
ne, Sağık >ve Stosya Yardım (Bakam YusutE 
Azizoğhı'nun, vekâlet edeceğine dair 
Cnmlhuroaşkanli'gı teskeresi (3/708) 51ö 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
İmar ve îskân 'Bakanı. Faihrefctin Kerim 
Oökay'a, Devlet Bakanı Raif Aybar'm •ve-' 
killik etmesinin uygun (görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/709) 480 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in, dönüşüne 

ÇEŞtTLl 

— Anayasanın geçici 7 nei unıaddeame 
göre iki senede çıkarılması gereken kanun
ların zaınranmda çıkaniımtsuıı teman bakı
mından «lmıası gerekli tedfoMer hakkın
da (Başkanlık Dîvanı kararı 305:307 

DEMEÇLER VE 

— Ankara Milletvekili Aflıaıet Üatün'-
iln, traktör satışları ıve ıgübre dağıtımı 

KURULU 

Sayfa 
•kader kendisine, Bayındırlık Bakanı Ilyas 
,Seçikm%ı, veikâlet edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/707) 515 

— Vazife ile yurt dışına .gidecek olan 
Millî Eğitim Kakanı Ibralhim öktetn'İn, 
dönüşüne kadar kendisine Çalışma 'Baka
nı (Bülent Eeevit'İn, vekalet edeceğine dair 
öuı^uro-aşkarilığı tezkeresi (.3/706) 514:515 

— Vazife ile yurt dışına gidecek .olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'na İmar ve İskân IBaikanı Fathret-
tin 'Kerim Gökay'm vekillik etmesinin uy-
>guu [görüldüğüne dair Oıımihunba.şkanlığı 
tezkeresi (3/^86) 8:9 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Kanayı Bakanı Fetlhi Oeilİkbaş'a! Maliye Ba-
kanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin uy
lgun görüldüğüne dair Cutnıhurbaşkawlığı 
tezkeresi (3/087) 8:9 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret (Balkanı (Ahmet Oğuz'a Timizin ve 
Tanıtma Bakanı Nurettin Ardı^oğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun 'görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (:3/688) 8:9 

İŞLER 

— 'Başkanlık Difvaıııuın, ikinci görüşül
mesine sıra gelmiş işlerle, Cumhuriyet (Se
natosundan gelmiş bulunan Önemli ve ive
dili bir kısmı tasarı ve tekliflerin öne alın
ması yolundaki teklifi 443 

SÖYLEVLER 

noktasından Zirai 'Donatımca bu (görevle
rin yerine getirilebilmesi için gerekü <ted-
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Sayfa 

birlerin •almmıamiasma dair konuşması 43#:440 
— Antalya MililetveMli İhsan Ataov'-

ünf 'kimyevi gübre ithali işinin Zirai Dona
tımın tekeline bırakılmasının özel teşebbü
sü dalha Tasla zarara uğrat>m<asını önlemek: 
üzere gerekli 'tedbirlerin alınması yolunda 
konulması 1*6 ^47 

— Balıkesir AIületveMli GökHıan Bvli-
yaüğlu'nun, konraüriistliğe aykırı ve mil
liyetçi eser ve dergilerin toplanttiTilanaık 
'komünist ve yabancı: ideolojileri taşıyan
larının halik ltitaplıkUnnda serbestçe "bu
lun durulması m ve Mîllî Eğitim. Bakanının 
l)iı konuda sorumsuzluğunu öne sürmesini 
üzücü bulduğuna dair. demesi 477:479 

— Çalışma Bakam ve Millî 'Eğitim Ba
kan VekiÜ Bülent Eeevit'in, raftslek boige 
oikuHarı yerlerinin ta.ralfsız -uızınjanlarca !tes-
bit olunduğu yolunda Gaziantep Milletve
kili Süleyman Ünlü'ye cevabı '518:614 

— Çanakkale Milletvekili Bunlran 
Arat'm Çanakkale köylerinin .geçen yılkı 
sel felâketi yüzünden, IBîga -ve Lapseki 
ilkelerinde daha fazla olmak üzere, uğra
dıkları zararların, taûıurollük ve Jıayttan ye
mi dağıtılması suretiyle giderilmesi yolun
da konuşması 147:148 

— Çankırı 'Millet/vekili Kâzıım Arar'ın, 
Sıkıyönetim Komutanlığının 'gaBete kapat
ma gibi tasnrruflariyle İlgili konuşması ve 
î t l e r i Bakam Hıfzı Oğuz (Bekata'ıun ce
vabı 345;347 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi öatüttk'-
ün, Ortak Papara girmemiz münasebetiyle 
bir parti genel ımerkeainin yayıreHadığı bil
diri hakkında demeci 944:345 

— G-aziantep Milletvekili /Süleyman 
Üıılü'nün, kendi seçirrK çevresindeki bâzı 
partizan davranışların 5 Yıllık Kalkınma» 
Plânının uygulanmasını «edeliyeeeği ve bu 
türlü davranırlardan dikkatle 'kaıçınıl'mtaısı 
•gerektiği .hakkındaki demeci 4)79 480 

— Oiresun Milletvekili Mustafa, Kemal 
Çilesiz'in fındık fiyatlarındaki .artııs karsı
sında İtaİya ve Yunanistan'ın fındık diki
mine Önem verdiği, memleketimizde de bu 
yolda gayretler harcandığı, bu sebeple çce-

Sftyfa 
çimini umduğa bağlıyan Karadeniz bölgesi 
halkını miuüıteın.el bir buhrandan korumak 
üzere •tedbir alınmasına dair demeci 86:87 

— İçişleri iBa'kanı Hıfzı Oğuz Bekafca'-
m 11 Yassıadıa mahkûmlarından Zeki Erata-
mıan'ıu, tedavi edilmekte okluğu İstanbul 
NîVımme Hastanesinden kaçarak yurt dı
şına .çıkması «layı ile ilgili •demeci 40t.:403 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lını'in, ortaokullara giremlîyen gocukların 
teknik ?c ertiık okullara alınmalarının bu 
okullar 'öğretmenleri için 'haysiyet kinci 
'olduğuna, küy ilık'oku'îl'armdan çıkanların 
ortaokul giriş sınavlarını başaramıyacak-
larına ve ilimi olımyan bu tutumun değiş
tirilmesi işinin Millî 'Eğitim Bakanlığınca 
ilvedilikl'e ele alınmasına dair demJeei 30G;304 

— iJCars Milletvekili Kemal Kaya'iııtı, 
Yasstada hükümlülerinden Zeki Erata> 
nımı'm firarı olayından kendi Bakaüîiğiiu 
sorumsuz durumı'la gösteren İçişleri 'ftaka-
ıııııın demecini yerimle lntkmaidığuıa dair 
konıiîjiolHsi 440:4+l 

--• Maliye Bakanı ıFerkl Melcn'in, Beş 
yıllık plânın dı$ finansmanını «ağlamak 
iiüere kurulmuş .olan Konsorsiyum çalış-
maları ve diğer dı# yardımlar hakkında 
demeci 340:344 

— Mardin Milletvekili Vahap Üİzduı--
oğlu'nun, gündem dışı söz verilirken önem
li kanunların igörüşühıuesinde vukua gele
bilecek (gecikmelerin de ,g>öz önünde ^tutul-
ıınası gerektiğine dair demeci 304 

— Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök-
ılatıı^ı, Çanaıklkale MtfJİetMe'k.ilî Ahmett. NH-
hat Akay'ın, halk kitaplıklarından bâzı 
antikomünist eserlerin kaldınlmakta oldu
ğu yolundaki haberlerin doğru olup olma
dığına dair konııgmasına cevabı 441:443 

— Millî Eğitim Bakanı İbrahim Ök-
tem'in, meslekî ve teknik okullara olan 
rağbet dolayısiyle bu yıl'ki ilkokul mezun
larının, .sınava lüzum kalmaksızın, orta
okullara devam edebileceklerine dair de
meci 403:404 

— Samsun Milletvekilli îlyas Kılıç*ııı, 
bloke edilen paralarına rağmen, Ziraat Ban
kasından kredi alamamaları yüzünden Zi-
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rai Donatımdan traktörlerini satınalnmı-
yan çiftçilerin durumunu açıklaması 438 

— Sinop Milletvekili Mahmut AIİ-
canoğlu'nun, pirin»; fiyatlarının düşmesi 
karşısında çeltik ekicilerinin içine düştük
leri kötü durumdan kurtarılmalarına dair 
demeci 479 

— Tarım Ba'kam Mehmet tzmen*in, 
Antalya havalisinde pamuklara arız olan 

Sayfa 
Prodeııia haşeresine karşı alınan tedbir
ler, kompoze gübrenin serbest olarak İtiha-
\\n? devam olunacağı, dış memleketlerin 
rekabeti karcısında fındığın alıeı bulama
ması ihtimali öngörülerek fındık üretimi
nin özel mahiyette teşvik edilmemesi yolu
na gidildiği ve Çanakkale'nin uğradığı 
sel felâketi dolayısiyle tohumluk ve yenı-
1 ik İhtiyacının karşılanmasına çalışıldığı 
hususlarında demeci 404:406 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
310 — 207 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 

1 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kamın 17 251 

18 477 
20 10: 

11 

311 — Abdülcebbar Yıldırım (Abdul
lah Yıldırım) Mehmet Çimen, Meh
met Çetin (Mehmet Sıddık Çetin) 
haklarındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 4 192 

10 513 
17 600: 

601 
18 132: 

133 

312 — Hamza Gülmez hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 4 119 

17 6021 
603 

18 133: 
134 

313 — Osman Taşdemir hakkındaki 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Kanun 9 564 

10 512 
17 599: 

600 
18 132 

314 — Bahattin Yazıcı (Bahattin Yazı
cı) hakkındaki ölüm cezasının ye-

Nb. Cilt Sayfa 
rine getirilmesin* dair Kanun 1 112 

10 513 
17 601: 

602 
18 133 

315 — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 594 

17 603: 
604 

18 134 
316 — Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Kanım 6 298 

11 418 
18 156: 
157,327 

317 — Ali Koeatürk hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 294 

18 165, 
574 

318 — Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 11 227, 

160:161,572 
319 — Ümmehan Bebek (ümmühan Be

bek) hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair Kanun 4 2 

10 512 
17 598; 

599 
18 131: 

132 
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No. Cilt Sayfa 
320 — Mustafa Cemal Kanca hakkında

ki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Kanun 1 112 

17 604: 
605 

18 134: 
135 

321 — Hüseyin Akça (Akça) hakkında
ki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Kantin 1 112 

11 41.8 
18 152: 
156,326 

322 — Halil ölmez hakkındaki Ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Ka
mın 5 42 

18 157: 
158,327 

323 — Adem Akçay hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 

• Kanım 6 297 
18 163: 
164,573 

324 — Cemal Zambaklı ve Ahmet l)u-
ı-er (Dav) haklarındaki Ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dnir Ka
nun' 12 590 

18 166: 
167,574:575 

325 — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait 
bir kısım vergi borçlarının tasfiye
si hakkında Kamın 5 452 

15 132 
16 154, 

541,542:543,557:560 
79 573, 
603:606 
11 417 

• ' • " • ' 19 525 
21 13: 

14 

326 — 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Ka
nununun kaldırılması ve eğitmenle
rin aylıklı kadrolara geçirilmeleri
ne dair Kanun 1 264 

16 37!) 

No-

327 — 6785 sayılı tmar Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında kanun 

Cilt Sayfa 
17 417: 

20 
21 

bir 
un 1 

4 
5 

419 
530 
15: 
16 

458 
2 

184 
6 582: 

17 
586 

426: 
428,630:652 

19 90: 
94 

328 — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 
sayılı Kanuna geçici 3 neü madde
nin eklenmesine dair Kanun I 

7 
17 

264 
98 

587: 
588 

329 — Oümriik Giriş. Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hü
küm ilâvesine dair Bakanlar Kuru
lu Kararnamesinin onanması hak
kında Kanun 2 

10 
17 
18 
176 
18 
222 

330 — Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hamdi 
Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında Kamın 

307 
317 
595 
130, 
:179 
186, 
:225 

7 
17 
18 

20 
21 

191 
103 

583: 
585 
53! 

301, 
356:357 

331 — Muvazenei Umumiycye dâhil bâ
zı dairelerin yapı işleri için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nei 
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No. Cilt Sayfa 

maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir Kamın 11 154 

19 175 
20 75; 

78 
332 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 19 582 

21 85, 
355 =356,393 =396,410,428 431 

333 — İstanbul Teknik Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek Ka
nun 8 3 

17 52, 
434 

19 526, 
21 80, 

444 

334 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa ek 
7242 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

No. Cilt Sayfa 
Kanun 1 264 

17 572 
18 438: 

442,502:503,514,568571 
20 128 
21 301, 
445455 

335 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa bir 
geçici madde eklenmesine dair Ka
mın 2 88 

15 132 
16 599= 

601 
20 531 
21 455: 

456 
336 — Karadeniz Teknik Üniversitesi 

adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki 6594 sayılı Ka
nuna ek Kanun 20 202, 

531,534544,561:564,569,604:607' 

KARARLAR 

170 — Amerika'dan ithal edilecek 33 
Dizel - Elektrik lokomotifinin iha
lesi movzuunun bilgi (»dinmek ve 

aydınlığa kavuşmak üzere kurulan 
Araştırma Komisyonunun görev 
süresinin uzatılması hakkında 201:202 

ÖNERGELER 

Afyon Karahisar (Rasirtt Hanctoğhı «f. 
Senatosu Üyesi») 

— 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığa Ka
nununun gerici 65 ıı«i maddesinin ikirtei 
bendinin son fıkrasından sonra bir fıkra 
daha eklenmesine dair kanun teklifinin 
seriveriİlmesine dair (2/222, 4/249) 201 

Oanakkale (Sefih tnan) 
— Otelcilik, MotelciMk Türk Anonim 

Şirketi Iıanuııu -teklifinin havale edilmiş 
okluğu içişleri, Saaayi, Basın - Yayın ve 
Turizm, Ticaret ve Plân komisyon lar,ından 
seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair (4/257, 
2/576) 407:40» 

Çorum (Muzaffer Dündar) 
— Gündemin 57 ııcİ sırasındaki {6/652) 

ve 63 neü sırasındaki (6/658) sayılı sözlü 
soru önergelerini geri aldığına dair 409:4Î0 

Maliye Bakanı (Farid Melen) 
— Genel Muhasebe kanunu tasarısının 

(lenel Kurulun 127 nci Birleşiminde Sayış
tay Kanununu görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair Önergesi 
(J/486, 4/250) 264 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) ve Gazian
tep (Ali thsan Göğüs) 

— Dilekçe Karına Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
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Karar Cetvelindeki 2ö7 sayılı Kararm 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/65) 4-17 

— Dilekle Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 196li tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kanını) 
Oenel Kurulda görüşülmesine tloâr (5/63) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın 
Ocnel Kuralda görüşülmesine dair (5/60) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 19113 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 284 .sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/58) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 19Ü3 tarihti Haftalık 
Karar Cetvelindeki 288 «ayılı Kararın 
Gene! Kuralda görüşülDiesine dair (5/37) 51') 

— Dilekçe K;ımı;ı K-mıisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5*. 1963 tarihlî Haftalık 
Katur Cetvelindeki "90 sayılı Kararın 
Oanal Kuralda görüşü] meşine dair (5,36) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın 
Oene! Kurulda görüşü £m esi ne dair (5/34) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulun un 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kurarın 
Oenel Kımılda görüşülmesine dair (5/42) 475 

— Dilekçe Kanua Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşü İm esin e dair (5/30) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görii'üîmesine dair (5/31) 474 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) Gaziantep 
(Ali İhsan Göğüs) vn Balıkesir (Mithat 
Şükrü Çavdaroğlu) 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın 
Genel Kuruld'a görüşülmesine dair (5/32) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel. 
Kurulunun 31 . 5 . 19C3 tarihli Haftalık 

Sayfa 
Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşü [in esine dair (5/28) 436 

Malîye Bakanı (Ferid Melen) ve İstan
bul (Coşkun Kırca) 

— Dilekçe Karına Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar . Cetvelindeki 252 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/54) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/43) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/44) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/56) 474 

—> Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurutunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın 
(jenel Kurulda görüşülmesine dair (5/55) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/257) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın 

• Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/52) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/51) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 260 «aydı Kararın 
Gtenel Kurulda görüşülmesine dair (5/40) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın 
Oenel Kurulda görüşülmesine dair (5/50) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Oenel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 262 sayılı Karamı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/49) 474 



ıayfa 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesi no dair (5/48) 474 

— DJlekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (f>/47) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihlî Haftalık 
Karar Cetvelindeki 265 sayılı Karamı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/20) 401 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 266 sayılı Karamı 
Genel Kurulda görüşül meşine dair (5/46) 474 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 taı-İlıli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/45) 437 

— • Dilekçe Karma Komisyonu Genci 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/40) 437 

-•• Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
İCarar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın 
Genel Kuralda görüşülmesine dair (5/62) 437 

— Düokçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cctveündelri 281 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/61) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 283 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/5&) 437 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/57) 437 " 

Sayfa 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Ge
nel Kıırtıkla görüşülmesine dair (5/39) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 .1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/33) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/35) 475 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/33) 475 

Kayseri (Mehmet Yüceler) ile Manisa 
fı'fnt Alpİskender *C. Senatosu Üyesfa) 

—Hususi eğitim vo öğretim müesseseleri 
hakkındaki kanun teklifinin, aynı konuda
ki Hükümet tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş olan Geçici Komisyona havalesini 
istiyen önergesi 480 

Ordu (Ata Budur) 
—Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 279 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/41) 436 

Siirt (Süreyya Öner) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/42) 475 

— Temsilciler Meclisi eski Üyesi (Ek-
retti Tilzemen) 

—Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 
3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair (4/5) 338 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 
— Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa

zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 10, 
cilt 3, ve sayfa. 31 de nüfusa kayıtlı IIÜMO-

yinoğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve 
tashihaıı 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman 
özden'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/581) 24, 
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Sayfa 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince 
ihtiyata ayrılmış yedek subay ve erlerden 
yoklamasını yaptırmamış olanların para 
eczasının affına dair kanun teklifi hak
kında (2/366) 400 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha
ne 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ah-
metoğlu Emine'dcn doğma 1 . 1 . 1932 do
ğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin 
Karapürçek köyü, hane 2, eilt 19, sayfa 
62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte er IIü-
seyinoğlıı Zeliha'dan doğma 12 Nisan 1932 
doğumlu AH İlgaz'ın ölüm cezasına çarp-
tırılmalan hakkında (3/545) 19 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Fikret Turhangil, Erzurum 
Milletvekili (kiyasettin Karaca ve izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tescil edil
in iyen birleşmeler ile bunlardan doğan ço
cukların cezasız tescili hakkında kanun 
tekliflerine dair (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) 35 

— Evlilik dışı çocukların, tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/233) 22 
. — Fethiye ilçesi Oirdev köyü nüfusu

nun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 3.1 sayısın
da kayıtlı Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 
1933 doğumlu Süleyman Ağırbaş'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/304) 22 

— 2000 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/374) 33 

— ilköğretim ve eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son parag
rafının kaldırılması hakkında kanun tasa
rısına dair H/456) 35 

— İmar Kanununa bir madde eklenme
si hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair tasan hakkında 
(1/205) 16,467 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 

Sayfa 
kaldırılması ve 1.14 ıx;ü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/385) ' 17:18 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1080 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 494; 499 ncu maddelerinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kamın teklifi 
hakkında (2/75) 18:19 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 
455 ve 459 ncu maddelerine hirev fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/323) ' 33 

— Izmİr Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
da 5 . 3 , 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifine dair (2/289) 13,266:283 

— Havza ilçesinin, Ç'akıralan köyü ha
ne 8, cilt 19 ve sayfa 241. sayısında nüfusa 
kayıtlı Mehme.toğlıı Mevlûde'dcn doğma, 
1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpaklı'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
f3/560) 23 

— Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 1.9, cilt J1, sayfa 107 de kayıtlı 
Bekİroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu 
Bedih Kılıç'ın öl fim cezasına çarptırılması 
hakkında (3/205) 22 

— Karacabey ilçesi Sarılıoy islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıt
lı Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 
1931 doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey 
ilçesi Yenisanbcy köyü nüfusunun hane 5, 
cilt 25 ve sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şev-
ketoğlu Nazmiye'den doğma 1926 doğumlu 
Hasan (rüney'in ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında (3/568) 33 

— Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, eilt 6 ve sayfa 31 sayısında nü-
fıtKa kayıtlı Reeeboğlu, Hanife'dcn doğma 
18 Mart 1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm 
cezasına çarptın iması hakkında (3/542) 22 

— Köyceğiz ilçesinin Beyohası köyü ha
ne No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğhı, 
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Kara-
haıvm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/582) 24 
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Sayfa 

— Kulp ilçesinin Haeanan koyu hane 
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa 
kayıtlı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1928 
doğumlu Recep Oraç'un ölüm eczasına çarp
tırılması hakkında (3/593) 35 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 neı maddesinin 2 nei fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların 
çözülmesi hususunda Divanın yargı hak
kını Önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı 
Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/293) 22 

— Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesi
nin Çive köyü hane 5, eilt 3 ve sayfa 100 
sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emi
ne oğlu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu 
Durmuş Çetinkaya'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/414) * 18 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/480) 338 

— Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
eilt 3 ve sayfa. 49 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ahmetoğlu Hatice'den doğma 10 .1 .1933 
Alaşehir doğumlu Süleyman Bozkurt'nn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/569) 23:24 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Muın-
cuoğlu'nıın, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 21.12.1949 tarih ve 5464 sa
yılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci mad
deleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/417) 265 

— Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 
95, eilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlj Hasbİoğlu, Fatma Şeker'den doğ
ma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu'nun, Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/510) 17 

Anayasa Komisyonu raporları 
— Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 

gönderilen X ve X I nci dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin Ödeneklerinden müte
vellit T. 0. Ziraat Bankası ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının on yıl faizsiz 

Sayfa 
taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmiş 
faizlerinin kaldırılmasına ait kanun hak
kında (2/97, 2/251, 2/426) 477 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in bâzı müessese, teşekkül ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isim
lerin kaldırılması hakkında kanım tekli
fine dair (2/489) 12:13 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan. Milletvekili Sadık Perinçek, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın'm Millet 
Meclisi İçtüzük teklifine dair (2/379) 15,292 

—istanbul Milletvekili Vahyi Özarar 
ve iki arkadaşının, 6.188 sayılı Bina yapı
mım teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki Kanuna geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/177) .145 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşınım Anayasa nizamını millî 
güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında 5 . 8 . 1962 tarih ve 38 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifine dair (2/289) 13,266:283 

— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefko-
şa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimali ir
landa Birleşik Kırallığı vs Kıbrıs Cumhu
riyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhu
riyetinin teessüsüne mütaallik Anlaşma ile 
(A), (B), (0) , (D), (E), (F) eklerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya 
ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı ara
cında imzalanan, Garanti Andlaşması ve 
bu Andlasmanın II nci maddesinde atıfta 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerinin, Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak 
Andlaşması ile I ve I I sayılı ek protokol
lerin Türkiye Cumhuriyeti, Kı'brıs Cum
huriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında 
imzalanan İttifak Andlaşmasmın uygulan
ması için imza edilen Andlaşmanın, en 
ziyade müsaadeye mazhar millet §artı 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
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Cumhuriyeti arasında ııoty teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın, onaylanması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/24) 473 

— Takip ve tahsiline mahul ve im
kân görİÜemiyen bir kısım Hazine ala
caklarının silinmesi hakkındaki konun ta
sarısına dair (1/433) 473 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 8656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelbrin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısınla dair (1/342) 24:26 

— Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki Kanunun 
8 nei maldesinin sonuna bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/341) 24 

— Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere giriş ilmesi hak-
'kında kanun tasarısına dair (1/412) 26:27, 

70:73,87:88,138:141,149,18i =184,202,256:259 

— 7026 sayılı Kamımın 1 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında İtfamın ta
sarısına dair (1/370) 28 

Bütçe ve Plân komisyonları fraporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Ka
nunun 12 nei maddesinin (e) bendinin ta
diline ve bir madde eklenmesine dair ka
mun teklifi hakkında (2/148) 389 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (1/534) 338,456:464 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm 
Milli Mücadele 'kahramanlarından Telgraf
çı Manastırlı Hamdi Efendi «şİ Hasibe 
Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifine dair (2/308) 301,356:357 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgc-
han ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33 ncü maddesinin (b) işa-

Sayfa 
retli fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/383) 476 

— Başbakanlık Basımevi döner ser-
ınayo isletmesi kuruluşu hakkında kanun 
tasarısına-dair (1/316) 34:35 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kıtınım tasarısına 
dair (1/100) 888,455:456 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Kars Mil
letvekili Necmettin Akan'ın, T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nei maddesine bir 
1'ıkra eklenmesine dair kanun teklifi atak
lımda (1/423, 2/424) 475 

— 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
bYaıısa hükümetlerinden temin edilen Te«-
lılıat kredilerinin mahsup şekli hakkın
da kanun tasarısına dair (1/214) 30 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 
4 arkadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet 
Eminağaoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungur'un, Devlet hizmetindo iken lise 
veya lise muadili meslekî bir okuldan 
sonra bir yüksek okul veya fakülteden 
mezun olanlar ile yine memuriyetleri sı
rasında akademik derece alanlara yalın t 
ikinci 'bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Amasya milletvekilleri 
Nevzat Şener ve ismail SarıgÖz'iin, mamur
ların tahsil müessesesinde talebe otamıya-
eaklarına dair 4007 sayılı Kamın ite bu ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair 183 sayılı Iöa- • 
nuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletve
kili Kâmil fnal'ın, 3G56 ve 3659 sayılı ka
nunların şümulü dâhilinde vazife gör
mekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve 
kıdemleri hakkında kanun teklifine dair 
2/91,2/93, 2/104, 2/464) 476 

— Bolu Milletvekili Zeki Baltaeıoğlu 
ve 8 arkadaşının, öğretmenlere eğitim ve 
köy Ödeneği verilmesine dair kamın te-k-
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lifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşı
nın, Eğitimcilere meslek ttaminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma ödeneği ve
rilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/23, 2/151) . 16,293:294 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çalı
ğa ııııı, 1076 ve 11.11 sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve 
erlerden yoklamasını yaptırmamış olanların 
para cezalarının affına dair ikamın teklifi 
hakkında (2/366) 400 

—• Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI ııei donem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevel
lit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının on yıl faiz3İz tak
site bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faiz
lerinin kaldırılmasına ait kanun ve C. 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 
15i) sayılı Kanunun 8 ııei maddesine ek 
kanun teklifi hakkımla (2/Ö7, 2/251, 2/426) 477 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar-
dııneı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Millet
vekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır Mil
letvekili Vcfik Pirinççiöğlu ve C. Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve C. Se-
tanosu İzmir Üyesi Nevzat özerdendi ve 
Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 4 arka
daşı ile Sakarya Milletvekili Yusuf Ulu-
soy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğretmen
leriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eği
tim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teş
kilâtında ve iktisadi Devlet Kurumlarında 
çalışanların aylık dereceleri hakkındaki 
6273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/154, 2/156, 2/176 2/188, 2/192, 
2/195) 16 

—. Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı \x; 23 arkadaşının, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle 
öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan-
lığ, merkez ve taşra teşkilâtında çalışmak
ta olanlara mebdei maaş derecelerinin dü
zeltilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/166) 16 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Artvin üye

si Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Ka-
nnmımın 4 neii maddesine göre makam 
hikmetlerine tahsis edilen taşıtları gösteren 

(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması vo 
7 ıtei maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/78) 475 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Tuıhangİl ve 3 arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matrahlarına uygulana-. 
eak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanu
nun 3 neü maddesine bir fıkra ve Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/257) 476 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, 

^Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici Ibir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/221.) 339 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye* 
Sİ Rifat öztürkçine'nin, .5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 
32 ve 47 ııei maddelerine birer fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi hakkında (2/126) 338 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öütürkçine ve 5 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dfdr olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (!) 
sayılı cetveKn emniyet Gene! Müdürlüğü, 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifine dair (2/266) 400 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçinc ve 12 arkadaşının, 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/392) 476 

— &lttVhnrryet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun teklifi 
hakkında (2/327) ;839 

— Cuıııihuriyet Senatosu (Ka&taamttiu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, İİİ08 sayılı 
Maa§f 'Kanununun 1559 sayılı Kanunla mu
addel 2 nei ve 3041 sayılı Kanunla muad
del 13 neü maddelerinin değiştirilmesi 
Ihakkında kanun teklifi ile Cuimlhuriyet Se
natosu- Tunceli Üyesi Melhmet AH De-
mir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
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maddelerini değisth'en kanun ıtekiifi hak
kında 'd/95, 2/96) 475 

— CumnÖıuniyet Senatosu Niğde üyesi 
Kudret Bâylıan <ve 3 arkadaşının, l l l ' l sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi (hakkın
da kamın teklifi, Konya Millettvekiîi Aih-
mdt Gürkaıı ve Ankara Milletvekili Fer-
<hat Nuri Yıldınm'ın 5585 sayılı Kammn 
gdçici feir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi 'Tokat Milletvekili AH Dîainan'in. 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfklcn 
sayılması hakkında kanım teklifi ve Cıııın-
'huriyet Senaitosıı tzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yaıva§'ııı 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunin 
bil kamum tadil eden 5585 ve :0T24 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi Ihakkmda 
kanun teklifine dair (2/62, 2/!'4'5, 2/204, * 
2/360) +7G 

— Cuımhuriyet Senatosu Tunceli Üyeyi 
'Mehmet .Ali Demir <ve 2 arkadaşının, 3Ö74 
sayılı Kanunun ikinci maddiOSİnin değişti
rilmesi ve •îvçSncLİ maddesine ek 'bir fıkra. 
eklenmesi 'hakkında kanun teklifine dair 
(2/185) 8 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli- Üyesi 
MethİMet Ali Demir ive Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 'M34 sayılı T. C 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nlci mad
desine hir fıkra eklenmesi' (hakkında ka
nım teklifine dair (2/202) 339 

— Cuımlhuriyet Senatosu Yozlgat Üye
si Sadık Artukmaç 've "2 arkadaşının, 
543İ4 sayılı Türkiye CıımUıııriyeti Emekli 
Kandığı Kanununun 'bâza maddelerinde-
değişiklik yapılması ve 6122, '64ÖÖ ve 
7242 sayılı kanunların kaldırılması (hak
kında kanun teklifine, dair (-2/147) '339 

— Devlet mamuriavı aylıklarının tev-
ihit ve teadülüne dair olan 3636 sayılı. 
Kanuna !bağh '(1) «ayılı cetvelin (Bayın
dırlık Ba'kanhğı kısmına (bazı kadrolar ek
lenmesi 'hakkında kamın tasarısına dair 
(d/480)' 27 

— Deivlet memurları aylıklarının tev-
(hit ve teadülüne dair olan 36S96 sayılı 
Kanuna (bağlı eetivellerin Bayındırlık (Ba
kanlığı kısmında değişîkîik yapılması foak-
kmda kanun ıfcasansma dair 'fl/342) 24:216 

Sayfa 
— Edirne Milletvekili Ilihami Er-

tem'in, M34 sayılı T. 0. Emekli 'Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifi ile C. Senato
su istanbul Üyesi Rifat Öztüriîçjne ve 
üt; arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı 'Kanununa ek 724B sayılı Kanu
nun ıtıulvakkat maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tekliflerine dair 
(2/24, 2/207) 301,444:450 

— Eiauru.ui Milletvekili Tahsin Telli 
ve Tl arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
Aydın Üyesi Fikret Tu.rihanig.il, Erzurum 
Milletvekili Gıyasettin Karaca 've İzmir 
'Milletvekili Mustafa' Uyar'm, Tescil edil-
ırıiyerı hir]eşmeler ile bunlardan doğan 
gocukların cezasız tescili hakkmda kanun 
tekliflerine dair !(2/2Ü'9, '2/337, "2/208, 
2.̂ 263) . 35 

— -Giresun Milletvekili Ali Oiiceoğ-
lıı'nun, Maaş Kanununa e'k 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değiştiril nı esi ue <ve 'bu kanuna 'bâzı geşîei 
maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı 
Kanuna .muvakkat madde eklenmesi hali
kında kanun teklifine dair ((2/1I2İ4) 476 

— Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ühtar Mikmıünüıı 
değiısftirilm,esine dair olan Bakanlar Kuru
lu kararnamelerinin onaylanması hakkın
daki kanun tasarısına dair (l/22f5) 28 

— Hazinenin ve İktisadi Devîet Teşek
küllerinin bir kısım 'borçlarının talikimi 
hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (I/SA3) 2:1,66:69,87,134 =137,148,185: 

188,202,225:252 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndaıı doğan ingiliz alacakları ba
kiyesinin tesViyesi için'Birleşik Kıratlıkla 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiy
le yapılan 23 Haziran 1962 tarihli Amîlas.-
maıım onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/348) 22:23, 

62:65,87,130:133,148,189:192, 
202,248:25i 
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— içel Milletvekili Yahya Dermancı 
ve Mazhar Ankan'ın, İsftiklöl Savaşına 
iştirak etlen M. Hilmioğlu M. Rifat öz-
aydm'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kamın teklifi, hakkında 
(2/281) 20:21 

— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/374) 33 

— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
2 sayılı cetvelde değîşiklik yapılması hak
kında kanun tasalısına dair (1/492) 80 

— İmar ve tslîâ» Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nei 
maddecinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki madde eklenmesine dair kamın tasarısı 
hakkında (1/375) 28 

— İstanbul Milletvekili Üihad Halımı 
ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve istik
lal Savaşlarına iştirak eden Feraculialı-
oğlıı Ahmet Fahri özeelik'e vatani hizmet 
tertibinden maaş. tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (2/285) 33 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay'kam 
ve 70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 
fi nci maddesinin tadili hakkında kanım 
teklifine dair (2/51) 14:15,38:41,87,106:109 

— tstantral Milletvekili Vahyi özarar 
ve iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapı
mını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki Konuna geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/177) 145 

— istanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasalısı
na dair (1/310) 80,444 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkımla 
kanım tasarısına dair (1/201) 13:14 

— Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 
nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkmda (1/341) 24 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanhoğlu'nun, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanılının bâzı maddelerinin 

Sayfa 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun muaddel ve 6 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/371) 476 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Goker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Knıekli Sandığı Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/268) 339 

—Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin (fl) ve (D) fıkraları
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (Ü/328) 80 

— Kimya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve 
takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
6846 sayılı Kanımla muaddel 60 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
mın teklifine dair (2/118) 476 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
vt' 8 arkadaşı İle Sinop Milletvekili Mah
mut Alicamığlu ve 3 arkadaşının, eğitmen
lere emeklilik ve özlük haklarının tanın
masına dair kanun teklifi ve Bulu Millet
vekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 3238 
saydı Koy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifine dair (2/26, 2/83 2/87) 15:1 fi 

— Köy enstitüleri ve ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun y> nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 21 

— Köy enstitüleri ve ilköğretimin 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/239) 469:470 

— Kütahya Milletvekili Sadrettiıı Tos-
bi ve 2! arkadaşının, 7334 sayılı Kamımın 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ile Eskişehir milletvekilleri 
İbrahim Comaleılaı* ve Şevket Asbuzoğlu'-
nun, 7334 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/307, 2/322) 476 
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— Malatya Milletvekili Mehmet Deli-
kaya ve 4 arkadaşının, Hanifc Kadife Fı
rat 'a vatani hizmet tertibinden maaş, tah
sisine ait kanun teklifi hakkında (2/248) 16 

— Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet teftihinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (C. Se
natosunca yapıla» değişiklikler hakkında 
(1/340; C. Senatosu ]/2S6) 301.^57:85» 

— Millî Kğithu Bakanlığına Ankara'
da yaptın I at-ak merkez binası için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/4.12) 26:27,70: 

7:5.87:88,1 38:14 i, 149,181:184,202,256:259 

— Milli Savunma Hakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/263) 30:33 

— Nakdî Tazminat Kanununun 65,15 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nei maddele
rinin değiştirilmesine ve hu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kamın tasarısı 
hakkında (1/440) 80 

- - AVvşohir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
2284 sayılı Kamımın bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve İm kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan 5652 ve 6854 
sayılı'kanunlara ek kanım teklifi hakkın
da (2/245) 28,465:467 

— Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
5434 sayılı T. O. Kıııekl'i Sandığı Kanunu
nun 7350 sayılı Kanunla muaddel 100 neti 
maddesine bir fıkra eklenmesine ait kanun 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Mustafa özerin, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti lîmekli Sandığı Kanununun 
89 neu maddesine bir fıkra ve geçici ımadde 
eklıenmesi 'hakîkmlfla 'kanun taklMme diaSr ı 
(2/120, 2/206) 339 

— Nüfus planlanması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/480) 338 

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 
Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy*un, 
5134 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sanidini Kanununun goçicî 14 radfi madde
sine (e) fıkracı eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/335) 339 

— Sinop Milletvekili Mahmut Aliean-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayıh Tem
sil Ödeneği Kanununun muhtelif kanun
larla değişik veya ekler yapılmış, bulunan 
.1 ııei maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu

na bir madde eklenmesi hakkında kanım 
teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
lÜriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dâhiliye 
Memurları Kanununa, ek kanun teklifi 
hakkında (2/88, 2/110) 88,149:166,308:310 

— Sivas Kon gresine e seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Mec
lîsinin Birinci Döneminde bulunan üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki Kanuna geçici bir .madde eklen
mesine dair kanun tasarısı lıakkmda 
(1/352) 21 

-— Takip ve tahsilin* mahal ve imkân 
fçöniîemiyeıı bir kısmı Hazine alacaklarının 
silinmesi hakkında kamın tasarısına dair 
(1/433) 36:37 

— Toprak Makulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) heıı'rlinin ikinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/297) 28:29 

— Hiiılbîye Cuîaılhuriıyıettıi Hüfkıüm^iroeıo 
Avrupa MunuuiRlam teinin oluııııan k m d M n 
Deıvlcfc lljtmıcıı .»torak Haıisniıc. Ihesaplarnııa 
imti'ükaıM ve Tıütlk TJİrası. IkiîşflıikîJaı-niKH kul-
lan.ııl'ina şekli 'hdkknıkla 'kamını taısaıMsnua 
•Otrtr (1/248) 21,22,58:61,.87,136J127 

— TUııkİıye Cuimlhu<niy<eîtâ Zinaalt Ban
kası Kan unu ııııın 33 nıefıi mıaidldeisânin değiş-
ıtiirâlmMne dair 'kamın fcasaırıst ıhalklkrtıklla 
•O. Sen'atiüsuıi'oa yapnlıaıı dıeğiişlkfflilk thalkkın-
K\& (MTlIrt Meelilsi 3/345; € . Senıaltlosu 
1/aiS) 11:12 

— 7026 sayılı Kanunun .1 ivdi .tn.aluiueMi'-
niu d«ğî [tiinilınıewi haiklkıimla 'kaııuiiı tosa1-
rttstna dair (1/370) 28 

— Ifloıiffii'Malk Mill'cfovdk'ili Kenan tösen-
mUıı, 5434 saryn!ı Tüukıîıye 'Cumihuoyeti 
Kııi'eîfcli Sanıdığı Ka muınııua muiivaikkalt bir 
,nı̂ adıd•o edilen m esin e Mair 'kanını (tdkliıf-i 
hakkında (2/477) 145 

http://imad.de
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Çalışma Komisyonu Raporu 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının. 
Statmö&ntk1 yapılan değişikliğin oıııaıylan-
fmıa&ınıın uygun İmlıınduğuıııa dair (kanun 
'tasarlısı hıı'IilliiiMİa (1/304) 33 

Dışişleri Komisyonu Raporları 

—. Ii>38 - 1939 yıllarında tngil'teı* ve 
Kransa -h(ülk î'ı<rın>t 1 e>ri inlen temin ödüllen 
Tes&ait kredilerinin mınjhsııp şeMl Ifealk-
'tanıda kanun tasarısına dıair (1/214) 30 

— EvMlİk drçı (jocuikıların .tanınfnıa-
luıpmı ksjbuiİıe yettkilîi makamların ı\ıeJtfemLer!i-
rıîn gen'işfetSıİJiıest haklknıkk'ki sfeLaşmeniıı 
•ünayUamıiflisi'mıı uıygıın bulunduğuma dair 
'karnın tasan*Ksı hrik'kında 0/233) 22 

• — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is-
tikraar» ndaıı doğan İngiliz alacakları 
•bakiyesinin tesviyesi İ-çiıı Birleşik Kıralhk-
la Türkiye arasında mektup teatisi sure
tiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli And-
lavmanın onayla uma sının uygun bulundu
ğu hakkında, kanun tasarısına dair (1/348) 32; 

23,63;65,87,130:133,14i8,ie9:'lft2,20e)248:2.'31 

— Kan grup) anıt in tâyinine yanyatı 
reaktiftcrin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün (mayianması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sı hakkında (1/349) 29 

— Kölelik, köle tieareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal
dırılmasına dair ek Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında, ka
nım tasamıua dair (1/350) 16:]7,42:45,87,110: 

113,149,16(3 -196,202,244:247 

— Milletlerarası Adalet Dîva.ıı Statü
sünün. 36 neı maddesinin 2 nei fıkrasında 
derpiş ohünan ve hukukî uyuşmazlıkların • 
ffözülmesi hususunda Divanın yargı hakkı
nı önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı 
Kanunun yeniden uzatılmasına dair kamun 
tasarısı hakkında (1/293) 22 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI neı maddesinin (A) fık
rasının 3 ncü bendinde yapıüaeak değişikli-

Sayfa 
ğ'm onaylanmasının uygun bulundurul hak
kında kanun tasarısına dair (1/261) 16,467 468 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının: 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kamım ta
sarısı hakkında (il/304) 33 

— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkosa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı-
raJlığı, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda 
Birleşik Kıratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında İmzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
teessüsüne "mütaallik Anlaşma ile (A), 
'(•B), (C), (<D), (E), (-F) eklerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kıralhğı ve Büyük Britanya ve Şimalî 
trlânda Birleşik Kırallığı arasında imzaı-' 
lanan, Garanti Andlasması ve bu Andlaş-
mamn İT nei caddesinde atıfta bulunulan 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel 
maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığf ara
sında imzalanan, ittifak Andla&ması ile 
I ve TT sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Ki'brıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kıratlığı arasında imzalanan ittifak 
Andlaşmasının uygulanması için imza edi
len And! aşmanın, en ziyade müsaadeye 
nıazhar millet şartı hakkında, Türkiye 
Cumhuriyeti İle Kıbrıs Cumhuriyeti arasın
da nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşma
nın, onaylanması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/34) 473 

— Özel tıbbi tedavi ve terim» - klima-
iik kaynaklar, alanında karşılıklı yardım
laşmaya dair Avrupa Andlaşmasınm onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasa mum dair (1/351) 29 

— Televizyon filimleri vasıta&iykTprog-
ramların mübadelesine dair Avrupa And-
1 aşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kamun tasarısına, dair 
(1 /3BS) 20,50 =53.87,1 ] 8:121 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan tenim olunan kredinin 
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına 
İntikali ve Türk Lirası karşılıklarının kul
lanılma şekli hakkında kanun tasarısına 
dair (1/248) 21 :S2,58:61,87,1B6 -Jİ29 
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— Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanma
sının uygu-n bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/236) 20,54:57,87,120:120 

— Türkiye ile Iran arasMida akdedilen 
Kültür Aadlaşaıasım-n onaylan-masHim uy
gun bulunduğu, hakkında kaniim tasarısı
na dair (1/228.) 1» £0,46:46,87,110:113 

Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

— Maliye Ba.ka.nı Ferid Melen ve GaBİ-
aıntep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Di
lekçe Karınsa Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 , 1963 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Önergesi hakkında {'5/65) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Di
lekçe Karına Koıtüttyonıı Genel Kurulunun 
31 . 5 . 19Ö3 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 270 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşül rtresiıııe dair önergesi hakkında 
(5/63) 4&7 

i— Maliye Bakana Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Di
lekçe Karma Komisyonu- Genel Kurulunun 
8tt . 6 . 1068 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 282- sayılı Kararın Genel Kuralda 
görüşülmesine ctaâr önergesi1 hakkında 
(6/60) 437 

••— Maliye Bakanı Ferid Melon ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün. Di
lekçe Karma Komisyonu G-enel Kurulunun 
31 . -5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 284 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önfcrgesi hakkında-
(5/58) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve GaBİ-
•antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'iSnı» Di
bekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 288 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(9/37) 513 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru-

Sayfa 

rar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/36) 475 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/34) 475 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili- Ali ihsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel 
Kurulda göı-iişül'inesine dair* önergesi hak
kında (5/30) • 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (6/31) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/28) -436 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'-
nım, Dilekle Katına Komisyonu Genel Kuru
lunun 3.1 . 5 , 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/32) 475 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili AH thsaıı Göğüs 
ve Siirt Milletvekili fıüı-eyya öner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihlî Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 293 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/42) 475 
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— Maliye Bakanı Ferid Melen ve is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/54) 437 

— Maliye Bakanı Perid Melen ve is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/43) 475 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve is
tanbul Milletvekili Coştun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihlî Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/44) 474 

—> Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Önergesi hak
kında (5/56) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen vt 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/55) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftabk Karar 
Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Önergesi lıak-
kında (5/53) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair öpergesi hak
kında (5/52) 474 

Sayfa 
— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'mn, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/51) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, < 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/40) 401 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 261 sayılı' Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesln'e dair önergesi hak
kında (5/50) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/49) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/48) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/47) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel 
Kuralda görüşülmesine dair önergesi hak* 
kında (5/29) 401 
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— Maliyo Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/46) 474 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlu
nun 31 . 5 . 1963 taıihlİ Haftalık Karar 
Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/45) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melon ve 
istanbul Milletvekili Oogkun Kırea'nın, 
Dilekçe Karina Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/84) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Oogkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli' Haftalık Karar 
Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/62) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/61) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/59) 437 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu <?enel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarilıli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/57) 437 

Sayfa 
— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 

İstanbul Milletvekili Oogkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/39) 475 

—• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 287 sayılı Karamı Genel 
Kurulda görüşülmesin'C dair önergesi hak
kında (5/33) 475 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Oogkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-

• nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesi ne dair önergesi hak
kında (5/35) 475 

- - Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Oogkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.1 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel 
Kuralda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/33) 475 

— Urdu Milletvekili Ata Bodurun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 279 sayılı Karana Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/41) 436 

— Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ek
rem Tüzeınen'iıı, Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 43 Sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair öıuergesi hak
kında (4/5) 338 

Geçici Komisyon raporları 

— Bursa Miilljetvekjili 'librhjLm Öktenı 
ve 3 arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanununun Anayasayla aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/433) 11 
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— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları ka
nım teklifi hakkında (2/437) 28 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/530) 477 

— Kuramlar Vergisi Kanununun 40 nei 
ı ata (Meşinin değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısına dair (1/521) 401 

— 'İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas 
Milletvekili Gimer Sarıaözen'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dıs «nünasebette-
rinin düzenlenmesi hakkında kamın teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan daği-
şikliklere dair (M. Meclisi 2/270; O. Se
natosu 2/47) 85,348:355 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü 
maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/495) 13,266 

— Sosyal Sigortalar Kanunu tasarsı 
ve Tralbzon Milletvekili Selâfhattin Gülven'-
in, 5 . 1 . 196/1 tarih. <ve 228 sayılı Kanuna 
iki ek madde eklenmesine >ve Iha kanunun 
14 ncü maddesmin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskrçdhir -Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakîh öz-
fakih <ve Edirne Milletvekili İlhaıni Er
tem'in, 4 . 2 . 19İ57 gün ive 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık <ve löraitn Kanununa ek 
've gemici maddeler eklenmesine dadr ka
nun teklifi'hakkında (1/4612, 2/368, a/4Ü8, 
2/506) 8S:105,166:ll80,202:209,3ilO:330,!358:377 

— Türkiye Radyo - Televizyon (Kuru
mu kanunu tasarısı ^hakkında (1/483) 477,48ıl: 

509,616:548 
— Uzman Jandarma kanunu tasansı-

(hakkında (1/479) 28 

öümruk ve Tekel komisyonları raporları 

— 5484 sayılı İT. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine (bir *Mtra eklen
mesine dair kanun tasarısı -v-e (Kars Mil
letvekili Necmettin Akan'ın T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 

Sayfa 
fıkra eklenmesine dair kanun teklüfi hak
kında (t/423, 2/424) 475 

—•• Gümrük giriş tarife ceüvelinîn 
38,02 'pbzîsyonunun sonundaki ihtar Uıük-
münün değiştirilmesine dair olan Bakan
lar Kurulu kararnamelerinin onaylanma
yı hakkındaki kainin tasarısına dair 
(•1/226) 28 

— 'Konya Milletvekili îhsan Kabadayı 
ve fliti arkadaşının, Kaçakçılığın men'i <ve 
takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
08#6 sayılı Kanunla muaddel 60 net mad
desinde değişiklik yapılması (hakkında ka
mın teklifine dair (2/Î18) 476 

— Nakdî Tazminat Kanununun 65135 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve hu kanuna lıir 
•madde •eklenmesine dair kanun tasarısı 
(hakkında (1/440) 80 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Cıımihuriyet Senatosu 'îstanlbul Üye
si Ri'fat öztürkeine'nin, 5434 sayılı T. C 
Emekli Sandığı 'Kanununa bir madde ile 
32 've 47 nei 'maddelerine (birer fıkra îlâive-
sine dair kanun teklifi hakkında C2/İ2&) 338 

- - Curımhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rİfat ö#türkçine ve 5" arkadaşının, Dev
let memurları ayhklamnm ıfcevîhit ve tea
dülüne dair olan 3636 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması 'hak
kın kanun teklifine dair (2/266) 400 

— Cumhuriyet- Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar hak
kında Sayıştay'a başvurulacağına dair ka
nun teklifi hakkında (2/33) 27 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğun 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimesi isimle
rin kaldırılması hakkında kanun teklifine 
dair (2/489) 12:13 

— Erzurum Milletvekili Talisin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli üy«si Mehmet Ali Demir-ve Aydın 
Üyesi Fikret TurhangÜ, l'îmırıını Milletve
kili GıyasotHrı Karaca vo îümir Millet vekii 
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Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşme
ler île bunlardan doğan çocukların cezasız 
tescili hakkında kanun tekliflerine dair 
(2/219, 2/237, 2/238, 2/293) 35 

— Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/233) 22 

— imar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair tasarı hak
kında (1/205) 16,467 

— imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/375) 28 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 neü ve 13 
ncü maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/386) 29 

— istanbul Milletvekili Vahyi özarar 
ve İM arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapı
mını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki Kanuna geçici madde eklenmesine 
dair karnın teklifi hakkında (2/177) 145 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/328) 80 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve 
takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
6846 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/118) 476 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan 
kaldırılmasına dair ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/350) 16:17,42:45,87, 

110:113,149,19S:196,202,244:247 

— Nakdî Tazminat Kanununun 6535 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nei madde-

Bayfa 
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/440) 80 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 
2284 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan 5652 ve 6854 
sayılı kanunlara ek kanun teklifi hakkın
da (2/245) 28,465:467 

-— Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı hakkında (1/458) 35:36 

— Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla 
değişik veya ekler yapılmış, bulunan 1 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununa ek kanun teklifi 
hakkında (2/88, 2/110) 88,149:166,308:310 

îmar ve İskân Komisyonu raporları 

— imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/375) 28 

— imar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair tasarı hak
kında (1/205) 16,467 

— istanbul Milletvekili Vahyi özarar 
ve iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapı
mını teşvik ve İzinsiz yapılan binalar hak
kındaki Kanuna geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/177) 145 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağüı cet
vellerde deği«Mik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (il/509) 85t855:3&6, 

3ft3:3SÖ 



Sayfa 
Maliye Komisyona raporları 

— Adana 'Milletvekili Kemal ISarıib-
raihimı&ğlu ve 35 arkadaşının, 54İ34 sayılı 
Kanunun 112 nei maddesinin (e) bendinin 
tadiline/ve bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (S/148) 339 

— Balıkesir (Milletvekilli Cihat Bilıge-
han ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah, 
Kanununun 33 ııeü maddesinin fb) işaretli 
fıkrasının değiştirilmesi ihafckında karnın 
t&Hfine dair (2/388) 476 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye imletmesi •kuruluşu -hakkında kanun ta
sarısına dair (1/3Ü6) S4^f> 

— 5434 sayılı T.C. Emeldi Sandığı Ka
nununun 3ı2 nei «raddesine hir fıkra eklen
mesine dair kanun tasamı ve Kars Mîllet-) 
vekili Necmettin Akan'uı, T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 92 nei maddesine hir 
fakra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (11/823, 2/424) 475 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 
arkadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet 
Eminağaıoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl 
Sunıgur'un, Devlet hizmetinde iken Jise ve
ya lise muadili 'meslekî bir okuldan sonra 
Ibir yüksek oku! veya fakülteden mezun 
olanlar ile yine mıemuriyetleri sırasında 
•akademik derece alanlara yahut ikinci hir 
yüksek tahsili Üsm-al edenlere bir derece 
kıdem verilmesi (hakkında kanun teklifleri 
ve Amasya milletvekilleri Nevzat Şener ve 
İsmail Sarıgöz'üıı, memurların tahsil mü
essesesinde talebe olamıyacaklarına dair 
40O7 sayılı Kanun ile bu kanunun hirinci 
maddesinin değiştirilmesi "hakkındaki 4314 
«aydı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair 183 sayılı Kanuna ek kanun -tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil inal'm, 3656 
v«e 3Ö59 sayılı kanunların sümrulü dâhilinde 
ıvaızîtfc 'görmekte iken müktesep 'barem de
recesini değiştirecek hir üst tahsil yapan
ların 'terfi ve kıdemleri hakkında kanun 
teklifine dair (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 476 

— Cumhurbaşkanlığı tarafından geri1 

gönderilen X ve XI nei donem TJB.M. 
Meclisi üyelerinin Ödeneklerinden müte-

Sayfâ 
vellit T.O, Ziraat Bankaeı ve Maliye Ba
lkanlısına olan borçlarının on yıl faizsiz 
taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmi| 
faizlerinin kaldırılmasına ait kanun ve (C. 
Senatosu Adana Üyesi iMehmet ünaîdVmıı, 
1&9 sayılı Kanunun 8 nei maddesine ek 
kanun teklifi.) hakkında (12/97, 2/251, 
2/426) 477 

— Oumlhuriyet iSenatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turihanıgil ve 3 arkadaşının, Arazi 
ve Bina verdilerinin matrahların» uygula
nacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanu* 
nun 3 ncü maddesine "bir fıkra ve kanuna 
geçici bir madde eklenmesi (hakkında ka
nun teklifine dair (2/2&7) 476 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si özel Şahİngiray ve 1<5 arkadaşının, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli (Sandîğı Kanunu
na geçici bir madde eklenmaaiine dair ka
nun teklifi hakkında (2/12121) 339 

— CunıJmri'yet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçme'nin, 5434 sayılı T.C. 
Emekli 'Sandığı Kanununa bir madde ile 
32 ve 47 nei maddelerine hirer fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi hakkında (2/126) 338 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
ötmer Lûtfi Bozcalı'nm, '5434.sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi hak
kında (2/327) 339 

— Cumhuriyet Senatosu (Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nueret Tuna'nm, 1108 «ayılı 
Maaş Kanununun 1550 sayılı Kanunla mu
addel 2 nei ve 3041 sayılı Kanunla .muad
del İS ncü maddelerinin değiştirilmesi (hak
kında kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Alî Demir'in, 
11Û8 sayılı Maaş Kanununun bâzı 'madde
lerini değiştiren kanun teklifi hakkında 
"(I2/9B, 3/96) 475 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Kayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldınm'ın, 5585 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
askerlik hizmetlerinin emeklilik ve terfi-
den sayılması hakkında, kanun teklifi ile 



— 34 — 
Sayfa 

Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi 
Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaşlın ; Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
mınla İm ki!mum tadil eden 5ÎÎ85 ve 0724 
siiyılı kanunlara bâzı maddeler ilavesi hak
kın la kanun teklifine dair (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) 47fi 

-••• Cıunlmıiyet Senatosu lîrfa üyesi 
Yas fi de r l e r i n , kesin idari kararlar hak
kında Sayıştaya. başvımtlaeağıııa dair ka
mın teklifi hakkında (3/33) 27 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Aı-tukınae ve 2 arkadaşının, 5434 
«ayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması ve 6122, G422 ve 7242 sa
yılı kanunların kaldırılması hakkında ka
nını teklifine dair (2/147) 339 

— (tiresini Milletvekili Ali Ciiceoğlıı'-
ıum, Maaş K.ıımımna ek 437!) sayılı Kamı
nım birinci ve ikinci maddelerinin değiş
tirilmesine ve İm kanıma, bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kaııu-
n:ı muvakkat madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/124) 470 

— Cümriik fi-iris tarife ret velinin 2K.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar İminim nün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kumlu 
kararnaıneleriniıı onaylanması hakkında ka
nım tasarısına, dair f 1/225) 2S 

— «Hususi Kredi» w «Silâhlanma istik
rahı» ndaıı doğan İngiliz alacakları bakıye-
sinin tesviyesi i<;in Birleşik Kırallrkla Tür
kiye arasında mektup teatisi suretiyle yapı
lan 23 Haziran 1962 tarihli Andlaşınanın 
onaylanmasının livanı bulunduğu hakkında 
kamın tasarısına dair (1/348) 22:23,(12:65, 

87,130:133,148,1.89: I 92.202.24S :251 
— [eoCMilletvekili Yahya Dermaneı ve 

Mazhat* Arıkan'ııı, İstiklâl Savacına, iştirak 
eden M, İTilmioğlu M. Rifat ofsaydın'a 
vatani hizmet tertibinden maaş tahmisine da
ir kanun teklifi, hakkında. (2/2H1) 20:21 

— İstanbul Milletvekili Cihad Baban 
ve 5 arkadaşının, Bİrineİ Dünya ve İstiklâl 
Savaşlarına iştirak eden Keraeııllalıoğlu 
Ahmet Fahri ÖzcelikV vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kamın teklifi 
hakkında (2/2S5) 33 

Sayfa 
— istanbul Milletvekili Valiyi özarar 

ve iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapı
mını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki Kanıma gerici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/177) 145 

— Kayseri Milletvekili Mehmet tıöker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/268) 33» 

— Malatya Milletvekili Mehmet Deii-
kaya ve 4 arkadaşının, Haıüfe Kaıdife 
Fırat'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine ait kanun teklifi hakkında (2/248) Ifi 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nıı-
mauoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk sandıkları hakkında 2284 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair olan 5652 ve 6854 sayılı 
kanunlara ek kanun teklifi hakkında 
(2/245) 28,465:467 

— Niğde- Milletvekili Asını Mraı'in, 
5434 sayılı T, C. Mmekli Sandığı Kanunu
nun 7350 .sayılı Kanunla muaddel 100 neü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ait kanun 
teklifi île Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Mustafa Ozer'in, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sanlığı Kanununun 
89 neu maddesine bir fıkra ve geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/120. 2/206) 33*1 

— Samsun Milletvekili ilya« Kılıç ve 
Sakarya Milletvekili Yusuf Ulıısoy'ıın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun £ee>ûi 14 neü madde
sine {<;) fıkrası eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/335) 339 

— Sİvas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Mee-
lisinin Birinci Döneminde 'bulunan üre
lere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki Kanuna geçici bîr 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/352) 21 
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— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet borcu olairak {Hazine hesapljarıtıa 
intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kul
lanılma şeklî lıaıkkında kanun tasarısına 
dair (1/248) 21:22,58:61,87,126:129 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Ksen-
gin'üı, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/477) 146 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclîsi Mu
hasebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs ayları hesabı hakkında (5/24) 13 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş taıdro-
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı hakkında (î/534) 338,456:464 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet 'Emitı-
ağaoğlu ve Yozgat 'Milletvekili Celal Sun
gur'un, Devlet hizmetinde iken lise veya 
lise 'muadili meslekî bir okuldan sonra W t*. 
yüksek okul veya fakülteden mezun »lan
lar ile yine memuriyetleri sırasında aka
demik devece alanlara yahut ikinci bir yük
sek tahsil ikmJal edenlere bir derece kıdem 
verilmedi hakkında kanun teklifleri ve 
Amasya .milletvekilleri Nevzat Şener ve 
İsmail Sarıgöz'ün, »memurların tahsil mües
sesesinde talebe olamıyacaklarına 'dair 4007 
sayılı Kanun ile (bu kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sa
ydı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair 183 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'nı, 3656 
ve 3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde 
vazife görmekte iken müktesep hareni de
recesini değiştirecek bir üst tahsil yapan
ların terfi ve kıdemleri hakkında kanun 
teklifine dair (2/93, 2/104, 2/464) 476 

— Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
8 arkadaşının, öğretmenlere eğitim ve köy 
Ödeneği verilmesine dair kanun teklifi İle 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Meh-

Sayfa 
met Alı Demir ve iki arkadaşının, eğitim
cilere meslek tazminatı, «mahrumiyet zaimım 
ve yıpranma ödeneği verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/23, 2/151) 16,293:294 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep 
Milletvekili Aü İhsan Göğüs ile Diyarba
kır Milletvekili Vefik Piriçcioğlu ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve C. Senatosu tzmir Üyesi Nevzat özer
dendi ve Giresun Milletvekili Naim Tirali 
ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yu
suf Ulusoy ve "10 arkadaşının, ilkokul öğ
retmenleriyle ilkokul Öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
TCğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar 
teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumla
rında çalışanların aylık dereceleri hakkın
daki- 6273 sayılı Kanıma ek kanını teklifi 
hakkında (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, -
2/192, 2/195) 16 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
$i Yardımcı ve 23 arkadaşının, Mallı Eği
tim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle (iğ- * 
retmen tikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta 
olanlara mebdei maaş, derecelerinin düzel
tilmesi hakkında kamın teklifine dair 
(2/166) ]6 

—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 
sayılı Kanunun ikinci -maddesinin değişti
rilmesi ve üçüncü .maddesine ek bîr fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/185) 8 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emek- , 
li Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/262) 339 

— 4936 sayılı ÜnüıverKİtcior Kanunu
nun 116 sayılı Kanunda, değiştirilen 7, 10 
ve 48 ned mıaldde'leriıvin tadiline dair Uça
nım tasansii .ile latanlbul MiılletJve'ktiîi Re-
şîlt Üfkp-r'iıı, Ün ivemitteler Kanununun 



Sayfa 
Aoayasaya aykırı hüfeîümlerinjn 'kaflldımıl-
ımasını» dair ikamın rtıetfclîdH ihaÜdkaoslda 
(1/067, 2/444) 1)8,468:469 

— lllköğre'tö'm ve Eğîtiiım. (Kanutnumıın 
56 ııcı maddesinin (a) bendinin son parag
rafının kaldırılması hakkında kanun ta-
0*1131110 dair (1/456) 36 

— Koy «nıstBitöiiteıü ve illköğrıeftmıen 
fdk-uiUannMi fbMeşftiriltaesi JıalktkiMdaİklî Ka» 
mumıun 5 ncü ınıadd'eısiınÇn değî târümeısfine 
[dair karam tasarısı ftıaMnınldla (il/2139) 

21,469:470 
— Küifcaihya MBleftıreOrili SaldrefÖtân Ttoss-

ibi ve 21 aılkıaıdaşının, 7034 sayılı Kaimimin 
fonızı .mıakikl'Pİê iıılİn degüştiİTSıIımıeâitL'e dair fca~ 
rain telkli'f i ile EsfcişelMr MâdiLdtıvakillera 
îlbralhflm CeiBralcirlaT vo Şevöret AJsIbuaoğ-
Ju'nun, 7364: sayılı Kanunim (btâızı raaıdlde-
tlerim'inı değişjfcirii'm-GKİnıG dair kronun tefcMlfâ 
ftdNlnrida (2/307, 2/322) 476 

— MMM Eğfö%ı Baftoamlığına Arikanalda 
yafptınlacâtk nı«tr!keE Mnaısı i<#n gedecek 
yi'Hıara .gıeçiıei taalhlhıüittae gMlşilmasî İLBÖD-
kîiDda Onamım, ftasarosma dair (1/412) 

26:2l7,70 Î73,87 :88,138 -141449,181 îl8ft,208, 
256:259 

— Samsun MiH'e*ve(kill Ilyas Kılıç ve 
.Salkarya iMilMnreMK Yusuf Ulusoy^un, 
5434 sayulı TürOdjya CumlhuT^etli Em-eHi 
Sandığı Kanunumun geçici 14 neü maddeı-
<£ne (iç) frikrası elkleııımearâe dair kanun 
«AKTI tafldfcınâa (2/335) S35 

— Tel'OTİzyKMi fffiımlerî vasifeas/iyîıe 
palagramlıarıın mülbtaıdel'esİne d'air Arrufpa 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu lıakkında kanun tasarısına dair 
(1/319) 20,50:53,87,118:121 

— Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanma
sının uygun 'bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/236) . 20,54,57,87,126:129 

— Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/228) ' 1950,46.49,87,110:113 

— 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/370) 28 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— 1938 - 1939 yıkıiiünıda İngiltere ve 
Fa'&n&a Mîikiütmıeıtleriın/d'eıı .taıiıı etilen Tes-
Uha/t kredilerinin mahsup şekli hakkında 
kanun tasarısına dair (1/214) 30 

— Bursa Milletvekili Sadrebtin Çan-
ga'nııı 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve er
tenden yoklamasını yaptırmamış olan
ların para cezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/366) 400 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Güker 
re 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik bilinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/328) _ ^ so 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/263) 30:33 

— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoça'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kral
lığı, Büyük Britanya ve Şimali - İrlanda 
Birleşik Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
teessüsüne mütaallik Anlaşma ile (A), (B), 
(C), (D), (E), (F) eklerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunan
istan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
li - İrlanda (Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan, Garanti Andlasması ve bu Andlaş-
manm II nci maddesinin atıfta bulunulan 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel 
maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı ara
sında imzalanan, İttifak Andlaşması Ü01 ve 
II sayılı Ek Protokollerin Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak 
Aıullagmasınm uygulanması iein imza edilen 
Andlasmanm, en ziyade müsaadeye mnülıar 
millet şartı lıakkında Türkiye Cumhuriye
ti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın, onaylan
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/24) 473 

— Onlu Milletvekili Ferda Güley'İn, 
İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 
4092, 5010, 6867 ve 303 saydı kanunlarla 
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değişik 35 nei maddesine bir (g) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Aydın 
Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 35 nei maddesinin so
nuna bir bend ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/484, 
2/472) 27,464:465 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyona raporları 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi « 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/392) 

— 2000 sayılı Kanunun 3 ııcii madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/374) 

— Kan gruplarının tâyinine yanyan re-
aktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/349) 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/480) 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardım
laşmaya dair Avrupa Andlaşmasımn onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
mın tasarısına dair (1/351) 

Sayıştay Komisyonu raporu 

— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1953, 3954, 1955, 1956, 
1957, 1958 ve 1959 yıllan muameleleri hak-

476 

33 

29 

338 

28 

Sayfd 
kında tanzim edilen raporların bilânçola-
rîyle birlikte sunulduğuna dair (3/88, 3/93, 
3/9, 3/110, 3/124, 3/166, 3/340) 15,283:292, 

295 =298,308,331:334,348,389 =392,410,424:427 

Tarım Komisyonu raporu 

— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (3/297)- 28:29 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nei dönem T. B. M. 
Meclîsi üyelerinin Ödeneklerinden müte
vellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının on yıl faizsiz 
taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmiş 
faizlerin kaldırılmasına ait Kanun ve (C. 
Senatosu Adana üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, 159 sayılı Kanunun 8 nei maddesine 
ek kanun teklifi hakkında (2/97, 2/251, 
2/426) 477 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 
sayılı Kanunim bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan 6652 ve 6854 sayılı kanun
lara ek kanun teklifi hakkında (2/245) 28,465: 

467 
" — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısına dair (1/297) . 28:29 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

İrinler 
—> Sayılı üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesi hakkında (3/692) 9:1.0 
(3/698) 265:266 
(3/699) 304:305 
(3/702) 406 
(3/71İ) 515:516 

ödenekler 
— Bil toplantı yılında iki aydan fazla 

izitı slah Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın Ödeneğinin verilebilmesi için karar 
alınması hususunda Başkanlık tezkeresi 
(3/691) 10 
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—• Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Sinop Milletvekili Haşim Tarı'nın 
Ödeneğinin verilebilmesi için karar alınma
sı hususunda Başkanlık tezkeresi (3/690) 10 

Seçimler 

— Amerika'dan ithal edilecek olan 33 
Dizel - Elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda kurulan Araştırma Komisyonu
nun görev suresinin uzatılması hakkında 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/695) 201 :2Ü2 

— Askerî Mahkemeler Kuruluş, ve Yar
gılama Usulü kanunu tasarısının havale 
•edilmiş olduğu Millî Savunma ve Adalet 
komisyonlarından beşer üye alınmak su
retiyle kurutacak Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi 407 

—• Çanakkale Milletvekili Şefik înaıvm. 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanunu teklifinin havale edilmiş 
olduğu İçişleri, Sanayi, Basın - Yayın ve 
Turizm, Ticaret ve Plân komisyonların
dan seçilecek 3 ev üyeden kurulu Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(4/257) (2/576) 407:409 

— I)evk>t personeli meslek tegekkül-
külleri kanun tasalısının, Anayasa, Ada
let, içişleri vo Plân Komisyonundan üçer 
üye seçilerek teşkil edilecek bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Bütçe ve 
Piiin Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 347 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü vo disiplin harçları ve ceza
ları hakkındaki kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Adalet 
komisyonlarından beşer üye alınmak su
retiyle kurulacak Geçici Komisyonda gö-

Hayfa 
rüşülmesine dair Adalet Komisyonu Iteış-
kanlığı tezkeresi 407 

— Gayrimenkul kiralar hakkındaki 
fi;j70 sayılı Kamınım 3 neü maddesine 
bir 'İK'iıd ve İni kanuna geçici bir maddi1 

i'kli'nıuesîne dair kanun .tasarısının. Genel 
Kurulun 1tf) nen Birleşiminde «Bina ki
ni hırı hakkındaki kanun tasarısı*» nı gö
rüşmek üzere kumlan Geçici Komis
yona havalesine dair Plân Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/694) 201 

— • Kanun dışı yakalanan veya tu
tuklanan kimselere tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının, Devlet Perso
neli Meslek Teşekkülleri kamın tasarısını 
Sürüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yonda nıüza.ke resine dair Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 347:348 

• ..„ Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
let-'le Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
1-Vi'it Alpiskendcr'in, Hususi eğitim ve 
Öğretim müesseseleri hakkındaki kanun 
teklifinin, aynı konudaki Hükümet tasa
rısını görüşmek üzere kurulmuş olan Ge
çici Komisyona havalesini istiyen önergesi 480 

— Plân Komisyonu Başkanı Şekîp 
l'nal'nı, C. Senatosu tsiuıi'bul Üyesi Rı
fat öztürkçino'ıuiıı bina yapımını teç\ik 
ve izinsiz, yapılım binalar hakkındaki 
618S sayılı Kanuna ek kanım teklifinin Ge
nel Kurulun 121 nci Birleşiminde Konut 
kanunu tasarısını tförüşnusk için kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi 
(2/46, 3/697) 264265 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırım'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/705) 473 



SORULAR VE CEVAPLARI 

,1 — HÖZlıÜ KORULAR VE CRVAPLAMl 

Sujffu 
Adalet Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, llümüshacıköy ve (löynüeok ceza evle
rinin ıslahı veya yeniden inşası hakkında 
ııo düşünüldüğüne dair Adalet Bakanın
da» sözlü sorusu (6/589) 222,-11(5:417 

— Çorum Milletvekili Abdıımıhınan 
(lüler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin 
Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet 
ve İçişleri Hakanlarından sözlü sorusu 
(6/722) 512 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın, 
Vüksck Adalet Divanınca müebbet hapse 
mahkûm edilen Kemal Serdaroğlu'uuıı ce
za evindeki dıınnııuna dair Adalet Haka
nından sözlü sorusu (6/695) H5 

Başbakandan 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osına'mn, 
Büyük Ata'um isini ortaya konularak ya
pılan maçlardaki hâsılata ve seyircilerin 
durumlarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/720) 47^ 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir program yapılıp yapılmadığımı ve 
tabiî âfetler dolayısiylc mağdur olan hal
ka bir an evvel yardım yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne doir Başbakandan 
sözlü sorusu (6/6!>8) 85 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men'in Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz 
buğday verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/704) 145 

Bayındırlık Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-

ütı. Elmalı - Fethiye yolunun geçide açıl
ması ve Klmalı Kavagöl'ünün kurutulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı flyas See-
kin'in cevabı (6/611) 420:423 

•Vat//»* 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaoV-
üıı, Oazipaşa ovasındaki akarsuların rshı-
hı ile ovanın sulanması konusunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı llyas Keçkin'in cevabı 
(6/584) • 216,412:416 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde, Devlet Su işlerine- tn-
allük eden, hangi yatırımlara başlandığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soıu.su 
(6/652) 409:410 

— Erzurum Milletvekili Nihat IH'er'-
in, Krzıırum ilî ve dolaylarında yapılacak 
yolların durulularına dair Bayındırlık Ba
kanından. sözlü sorusu (6/71-1) 400 

- - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlıfııiHi, Devlet Su İşlevi tarafından eit'1-
e.ile.rden alınan su ücretlerinin gerici ve
ya devamlı olarak alınmaması hakkımla 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/608) 411 

— Niğde Milletvekili Asını lOrrıı'i», 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkı
lan yol ve köprülerin inşası ile mryva ve 
bağları âfetten zarar görenlere yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/696) 85 

— Niğde Milletvekili Tîuhi Soyer'in, 
Niğde ili ^evrelerindeki sulama tesisi pro
jelerim1 dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/717) 4H0 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
ıııi), Tokat ile Yesjlırmak Köprüsünün göz
lerine ne maksatla toprak döküldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/715). 4?6 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. Tokat şehri içindeki asfaltın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (G/714) 436 
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Dışişleri Bakanından 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'-
ııı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
nün faaliyetlerine dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/708) 200 

içişleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 
bir dergide 1945 yılında yayınlanan bir 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/709)- 200 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Giiler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin 
Ortakçıoğlu'nun, durumuna dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/722) 512 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isim
lerinin hangi sebeple değiştirildiğine dair 
sözlü sorusu ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm cevabı (6/606) 230:234 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam 
sağlam raporu verdiği haberinin doğru olup 
olmadığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/710) 301 

— Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi 
olan ve sonradan köy haline getirileni Aba-
na'nın, yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/593) 417 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in Abana'nm yemden ilçe haline geti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 229 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kayma
kamının partizanca tutumuna dair îçisjeri 
Bakanından sözlü sorusu (6/721) 473 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova*-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne ka
dar ilçe olmaması sebebine dair, sözlü so
rusu ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka
ta'nm cevabı (6/551) 210:212 

Sayfa 
İmar ve Iskan Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv-
ün, Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl 
içinde, kaç defa tadilât yapıldığına dair 
«özlü sorusu ve imar ve îafeân Bakanı Fah
rettin Kerim GÖkay'ın cevabı (6/583) 214:216 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap 
vermediği konusunda bir talep yapılıp ya
pılmadığına ve elektrik üretiminin ihtiya
ca yeter olup olmadığına dair, sözlü sorusu 
ve imar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim 
tîökay'ın cevabı (6/585) 216:218 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara 
belediyelerce verilen para cezaları hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu ve 
imar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim 
(iökay'ın cevabı (6/605) 229:230 

— istanbul Milletvekili Vahyi özarar'-
ın, istanbul'un Sağmacılar köyü Ue Gökte-
pe nahiyesinin su ihtiyacının halli için ne 
düşünüldüğüne ve bu yerlere birer sağlık 
merkezi açılmasına lüzum görülüp görülme
diğine dair imar ve İskân ve Sağlık Bakan
larından sözlü sorusu ve imar ve iskân Ba
kanı Fahrettin Kerim GÖkay'm cevabı 
(6/582) 212:214 

— Niğde Milletvekili Asım Erenin, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren do
lu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvan hastalıklarım önlemek ve mesken
leri yıkılan halka yardım yapmak hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve iskân ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu (6/697) 85 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut 
Ziga hamamlarının modern bir kaplıca ha
line getirilmesine dair imar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/719) 436 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Ikizdere Hidro - Elektrik Santralinin 
türbinleri hakkında Sanayi ve tmar ve is
kân Bakanlarından sözlü sorusu (6/706) 145 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
iıı, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere Hid
ro - Elektrik Santralinden elektrik verilme-
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sinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
Sanayi ve imar ve iskân bakanlarından 
sözlü sorusu (6/707) 145 

Maliye Bakanmdan 

— Edirne Milletvekili ilhamı Ertemin, 
Dış. memleketlerde tahsilde bulunan öğren
cilere ödenen döviz miktarının neye göre 
tesbit olunduğuna dair sözlü sorusu ve 
Maliye Bakanı Perid Melen ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim öktem'in cevapları 
(6/603) 229,418:419 

Millî Eğitim Bakaamdan 

— Çaııalklkale MüLertivelkiili A. NShat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyet
te kaç Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi 
bulunduğuna vo bu okulların Öğretim ve 
öğretmen durumlarına dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/591) 222,417 

— Edirne Milletvekili llhaımi Erteın'in, 
Dış .memleketlerde tahsilde bulunan Öğren
cilere ödenen döviz miktarının neye göre 
tesbit olunduğuna dair sözlü sorusu ve Ma
liye Bakanı Ferid Melen ve Millî Eğitim 
Bakam; ibrahim öktem*in cevaplan 
(6/603) 229,418:419 

Mîllî Savunma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi be
dellerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî 
Savunma Babanından sözlü sorusu (6/692) 84 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— İsparta Milletvekili Alı ihsan Balım
ın, bir köre, sıhhi muayene kurulunun tanı 
sağlam raporu verdiği haberinin doğru olup 
olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/710) 301 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile ti Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/699) 145 

Sayfa 
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Niğde ili ve Aksaray Devlet hastaneleri 
teşkilât durumları ve Ulukışla ve Ortaköy 
kazalarının sağlık merkezine kavuşturulma
larına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/718) 436 

Sanayi Bakanından 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp 
artırılamıyaeağına dair Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/658) 409.410 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası 
Anonim Şirketinin ne sebeple feshedildiği
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/520) 209:210,412 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Bes, 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması husu
sunda ue gibi tedbirler alındığına dair Sa
nayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü soru
su (6/701) 145 

— Niğde Mületvekili Asım Eren'in, hal
kın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair Sana
yi ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu" 
(6/702) 145 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Hir-
fanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de isti
fade ettirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/703) 145 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Ikizdere Hidro • Elektrik Santralinin 
türbinleri hakkında Sanayi ve imar ve is
kân Bakanlarından sözlü sorusu (6/706) 145 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
hı, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere Hid
ro - Elektrik Santralinden elektrik verilme
sinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
Sanayi ve İmar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/707) 145 

Tarım Bakanından 

— Ankara Milletvekili ibrahim tmirza-
hoğlu'nun, Devlet üretme Çiftliklerine^ 



Hayfa 
hazırlanan tohumluklar için tcsbit olunan 
fiyatlara dair Tarım Bakanından stt/lü so
rusu (6/711) 301 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ra'nın dinamit ve trol ile balık avlamanın 
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Tavım ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/601) 220,418 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, itkal edilen traktör, motor ve alet
lerinin çiftçilere ucuz satılması hususumla 
ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/609) 419:420 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcyti-
uoğlu'nuu, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan ithal ve monte edilen traktörlerin çift
çilere geç verilmesi sebebine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/610) 420 

— Giresun Milletvekili Mustafa "Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman 
bölgesinde yaşıyan vatandaşların geçimle
rinin temini için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet tzmen'in eevabı (6/588) 218:222 

— içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman idaresinin, bilhassa. Güney bölgesin
de, vatandaşların tapulu arazilerine ağaç. di
kip müdahale etmesinin doğru olup olmadı
ğına dair sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet tzmen'in cevabı (6/596) 226:228 

—. Kastamonu Milletvekili AH özdik-
monli'nîn, Kastamonu ilinin sahil ilçelerin
de fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tiearel ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/594) 222:223,417 

— Niğde Milletvekili Asım Eron'İn, ol
ma tarımının himayesi ve bir İhraç malı ha
line getirilmesi için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Tarım ve Tİearet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/700) 145 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilimle büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana ^elen 
hayvan hastalıklarını önlemek ve meskenle
ri yıkılan halka yardım yapmak hususunda 
ne düşünüldüğüne dair imar ve iskân ve 
Tarım bakanlarından sözlü -sorusu (6/697) 85 

— Niğde Milletvekili "Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç .sulama tesisi, 

Sayfa 
sondaj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/716) 436 

Ticaret Bakanından 
— Bursa Milletvekili Sadı-cttin Can-

ga'ıııtı, Gemlik ilçesinin Uımırbey köyün
de Ziraat Bankasınca yaptırılan evlerin 
köylülerin istifadesine terk edilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne'dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorasıı (6/691) 84 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, çeltik mahsulü için müdahale alı
mı yapılması ve ihracı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tiearet Bakanından 
sözlü sorusu (6/694) 85 

—• Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp 
nrtırılamıyaeağınn- dair Sanayi ve Tiearet 
Bakanından sözlü sorusu (6/658) 409:410 

— I'ii'zuruııı Milletvekili fürtuğrul Ak
ra'nın dinamit ve trol ile balık avlamanın 
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve. Ticaret Bakanlarından SÖK
ÜL sorusu (fi/601) 229,418 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle kredili olarak verilen 
buğdayın, bedelinin alınmaması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un eevabı 
(6/515) 209,410:412 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiu-
oğlu'nun, Eskişehir Soğuk Kava Deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/519) 209 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zoytin-
oğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/519) 209, 

412 
— Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-

nıcııli'niıı, Kastamonu ilinin sahil ilçelerin
de fındık yetiştirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tiearet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü somsu (6/594) 222:22:5,417 

—- Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına baş
lanıp sonradan durdurulan soğuk hava 



$ayfa 
deposunun ikmalinden vazgeçildiğinin doğ
ru olup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/525) 210,412 

—• Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
Beş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korun
ması hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Sanayi ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/701) 145 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
elma tarımının himayesi ve bir ihraç malt 
haline getirilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/700) 145 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ueuz fiyatla motopomp temini hu
susunda ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/702) 145 

— Niğde Milletvekili Asım »en'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiylc yıkı
lan yol ve köprülerin inşası ile meyva ve 
bağları âfetten zarar görenlere yardım 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/696) 85 

— Trabzon Milletvekili Kitrem Dik-
men'in, Trabzon tli Aralıklı ilçesi Fın
dık - Tarım Satış Kooperatifi seçim sonuç
lan hakkında Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/712) 400 

Sayfa 
Turizm ve Tanıtma Bakanından 

—- Bursa Milletvekili Madrettin Çım-
gn'nın, turizm konusunda Yunanistan'ın 
aleyhimize yaptığı propagandayı önlemek 
hususunda ne gibi tedbirler alınacağına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu (6/693) 84 

—Trabzon Milletvekili Ekrem Bik-
men'in, Karadeniz bölgesine turistik ba
kımdan Önem verilmemesi sebebine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/705) 115 

Ulaştırma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Ueşat Özarda'-
ııın, CENTO Andlaşmasma dâhil memle
ketleri kalkındırmak maksadiyle inşa edi
lecek Karaşi - Tahran - Ankara arasında
ki 600 hatlık radyolink şebekesinin Güney 
bölgesinden geçirilmemesi sebebine dair 
sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı ihsan 
Şeref Dura'nın cevabı (6/595) 220:226 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indi
rimlerin öğretmen ve öğrencilere iıedeıı 
tatbik edilmediğine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/607) 419 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Karayolları tarafından is
timlâk edilen ve bedeli Ödenen Giresun'un 
Piraziz PTT binasının yeniden yapılma
ması sebebine dair sözlü sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı ihsan Şeref Dura'nın cevabı 
(6/598) 228:229,417:418 

U - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin kasasının Kavırgah koyii ve Çelebi 
nahiyesinde çıkan yangın dolaytsiyle har
manları tamamen yanan vatandaşlara hibe 
yoMyle yardım yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan yazlı 
sorusu (7/363) 85 

Bayındırlık Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Ilasankale ve Mescİt'i'deıı geç
mekte olan yolun Kanayazı'ya ve oradan 
da Tutak'a bağlanmasının Karayolları 
programına abnıp alınamadığına dair öner
gesi ve Bayındırlık Bakam Ilyas Seçkin'in 
yazılı-cevabı (7/332) 239:240 
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Sayfa 

Derlet Bakanından 
— Kırşehir Milletvekili Menıduh Erde-

mir'in, Kırşehir'de yapılınızı düşünülen 
kâğıt ve çimento fabrikasının 1964 yılı uy
gulama plânına ıılmıp ahıumyacağına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcısı Ekrem Alicaıı'ın yapılı vc-
vabı (7/348) 242:243 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarwı!-
nın halen işlenmemiş bir şekilde depolarda 
bulunan tütün stoklarına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından yazılı sorusu (7/369) 400 

İçişleri Bakanından 

— Bolu Milletvekili Ahmet yakmak'm, 
27 Mayıs İnkılâbı ılolayısiyle vatandaşlar
dan toplanan silâhlardan 'bir kısmının, s;ı-
kiplerine iade ve teslim edilin ediğin e dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/370) 473 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
ınanuğlu'nun, ımalıallî seçimler dolayısiyle, 
partilerin teşkilât durunıları hakkında İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/368) 400 

— Ordu Milletvekili Orhan Nainı llazi-
ncdar'ın, 25 Ekim 1961 'tarihinden bugüne 
kadar Ordu ili sınırları idinde, adam öldür
me ve yaralama, kız kaçırma ve hırsızlık 
vakıalarına dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/371) 

îmar re iskân Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'ıuı, Erzurum'da bir sanayi bölgesinin 
tesisi ve bir sanayi çarşısının kurulması 
hususunda ııc düşünüldüğüne dair Intaı* ve 
tskûn Bakanından yazıh sorusu (7/3(36) 200 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanından 

— (Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin oğ-
hı'ıuın, Meclisin açıldığı tarihten bugüne 
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesinden yapılan 'masraflarla harice giden 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletve
killerinin İsimleri ile gittikleri yerleri ve 
aldıkları paraların miktarına dair soru 
önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Puad 
Smııen'iıı yazılı cevabı (7/367) 338,377:388 

— Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
20/21 Mayıs 1963 isyan hareketinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bir ta-arnz ve
ya her hangi bir işgal vukııbulup bulmadı
ğına dair soru önergesi ve M. M. Başkam 
Fuad Sinmen'in ynzıh cevabı (7/346) 242 

Tarım Bakanından 
— yorum Milletvekili Faruk Küreli'-

ııiıı, Orman Bölge Şefliği, İşletme Müdür
lüğü ve Başmüdürlük hizmetlerinden han
gisinin orman mühendisliği tatbikatına en 
geniş yeri verdiğine, dair soru önergesi ve 
Tarınt Bakam Mehmet îznıenKin yazılı 
cevabı (7/323) 235:239 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
ıını, Köyceğiz - Dalaman Pilot Bölge Pro
jesi için 1904 yılı içerisinde neler yapılma
sının düşünüldüğüne dair ısorıı önergesi ve 
Tarmı Mokanı Mehmet îzmen'in yassıiı ce
vabı (7/310) • 240:242 

— Sivas Milletvekili Ahmet Kangal'ın, 
Kangal veterinerinin başka vilâyete nakli 
sebebine ve bu naklin durdurulup durdu-
uihıııyacağına dair Tarım Bakanından ya
zılı sorusu (7/364) 85 

Ticaret Bakanından 
— Bursa Milletvekili Sadrcttiu Çatı-

ğa'nııı, kui'tı soğanın ihracı hususınula ne 
düşünüldüğüne dair Tiuaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/365) - 85 
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SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Sayfa Sayfa 
— izmir Emniyet Müdürü Hüseyin Ta- Meclisi Başkanı Fuad Simıen ve onun fjah-

luy'tm, vali ve kaymakamlarla birlikte po- «nida Büyük Millet Meclisi üyelerine saygı 
lis ınıüdürlerim de temsil ödeneğine müste- telgrafı, 388 
bak Man Kanun münasebetiyle, T. B. M. 

TASARILAR 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 52Î39 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (İ1/S34) 145,338,456:464 

— Antalya eski 'Milletvekili (Burthanetj 
ün Onat'm hükümlü ıbulunduğu cezanın 
kalan kısmının kaldırılması llıalckında 
(t/540) m& 

— Askerî hatimler ve askerî savcıları 
kanunu tasarısı (1/550) 473,480 

— Askerî mahkemeler kumlulg ve yar
gılama usulü kanunu tasarısı (1/547) 400,407 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletmesi kumlusu 'hakkında (1/3T6) M:'-ft 

— 5680 sayılı iBasm Kanununa Mı-
madde eklenmesi 'hakkındaki Kamımın 
kaldırılmasına dair (l/S-*!) 30$ 

— 54-34 sayıb Türkiye Oıvmihııriyeti 
Kmeklİ 'Sandığı 'Karmmma 'bir srê dkji ıııad-
do eklenmeainc dair (t/IOO) 398,455:456 

— 54(34 sayılı T. O. "Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci ııi'addesiııe bir •fıknı 
eklenmesine dair (1/423) 475 

— 15163 yılı Bütçe Kanununa îmğh 
(A/l) is/aretli «eDvelde değişiklik yapılma
sı «hakkında (1/551) 473 

— 'I9Ö3 yılı Bütçe Kanununa -bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması (halikında 
(.1/509) 85;$S5^56,393J3W,4l10,4^8:4cM 

(1/54$) 338 

— 1-938 - 1930 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Tes-
Udıait kredilerinin malhsup şekli 'hakkımla 
(1/2.14) 30 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin 
tadiline- dair (1/535) 146 

— Devlet memurları aylıklarının tefv-
ihit ve teadülüne dair «lan 3656 sayıh Ka
mına bağlı (1) sayılı cetvelin 'Bayındırlık 
Bakanlığı kısmına 'bâzı kadflülar eklen
mesi •'hakkında (1/430) 27 

— Devlet memurları aylıklarının telv-
hit ve teadülüne dair olan 3$56 sayılı Ka
nuna "bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması -hakkın
da (1/342) 24:26 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanun tasarısı (1/546) 338.S47 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar-
gi.lwni.il usulü ve dfeîplin suçları ve cezalan 
hakkında (1/548) 400,407 

— 49ÇJİ6 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 1'15 sayılı Kamınla değiştirilen 7, *10 
ve 48 ,ıwi maddelerinin tadiline dair 
'('1/257) 18,4(58:469 

— lîvlilik dışı gocukların ta ti mnı ala
nın kabule yetkili makamların yetkileri
nin genişletilmesi hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
fl/293) 22 

—• Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir 
bend ve ıbu kanuna geçiri bir madde eklen
mesine dair (1/123) 201,264 

—Gelir Vergici Kanununun ibâzı mad
de .ve fıkralarının değiştirilmesi (hakkında 
(1/530) 477 

— Genel ımi'hasebe kanun tasarısı 
01/486) 264 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.02' 
pozisyonunun sonundaki îhtar 'hükmünün 
değiştirilmesine dair " olan (Bakanlar Ku
rulu kara m anı el erinin onaylanması îlıak-
kmda (1/205) 2fl 
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Sayfa 
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

05.10.20 pozisyonuna giren ipek 'böceği -to
humunun Gümrük Vci'gisi nisbetiuin .mua
fiyet 'haddine indirilmesine dair olan Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan
ması thakkında ('1/543) 338 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
84.22 pozisyonundaki komple teleferik te
sisatının Gümrük Vergisi nisbeünm mu
afiyet haddine indirilmesine dair olan Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onaylan
ması hakkında 0/545) 358 

— HiiKİıretıin ye iktisadi DcvM 'Teşeb
büslerinin bir kışını 'borçlarının tahkimi 
hakknıdaki Kanunun 6 nteı maddesinin 
değiştirilmesine dair .(1/398) 2I3;6R =69,87J''M: 

l'37,148/l-85:1Ö8,202,K)2:25ö 

— «Hususi Kredb ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndan doğan ingiliz akacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kıral-
lıkla Türkiyo arasında mektup teatisi 
suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında (1/348) 22:23,62:65.87,130: 

133,148,189 =192,202,248:251 
— 2000 sayılı Kanunun 3 neü maddesi

nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair 
(1/374) 36 

— 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna bağlı (2), sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair (1/538) 301,330 

— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 
sayılı cetvaldc değişiklik yapılması hak
kında (1/492) 80 

— ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son pa
ragrafının kaldırılması hakkında (1/456) 35 

— tmar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kamımın yü
rürlükten kaldırılmasına dair (1/205) 16,467 

— tmav ve İskân Bakanlığı kuruluş 
ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve "bu kamı
na iki madde eklenmesine dair (1/375) 28 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1961 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/438) 87 

— istanbul Teknik Üniversitesi' ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/310) 80,444 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha Önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkın
da (1/201) 13:14 

—- Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi htakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Portokölün 'onaylanma-, 
sının uygun bulunduğuna dair (1/349) 29 

—• Kanun dışı yakalfenan veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hak
kında (1/544) 338,347:348 

— Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 
8 nci maddesinin sonuna hir fıkra eklen
mesine dair (1/841) 24 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal
dırılmasına dair ek Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(1/350) 16:17,42 -.45,87,110 =113,149,193:196, 

202,244:241 
— Köy enstitüleri ve İlk öğretmen 

okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/239) 21,469:470 

— Kurumlar Vergisi Kanununun 40 
ILCI maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/521) 401 

—. Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatant hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair (1/340) 301,357:358 

—. Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nese'binin tesisine ait sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/552) 473 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nei fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkla
rın çözülmesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerektiren ih
tiyari kaydia katılmamız hakkındaki 5047 
sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
(1/293) 22 

http://05.r5.20
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Sayfa 

—> Milletlerarası Akdeniz Yüksele VA-
riai Etütlei' Merkezinin kurulması hakkın
daki Andlagma ile Eki protokollerin onay
lanmasının uygun bulundu ğuııa cltti r-
(1/536) 2fi3 

—• Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fık
rasının. 3 ncü bendinde yapılacak de
ğişikliğin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/261) 16,467:468 

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
Statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/304) ?A 

— Millî Eğitim Bakanlığına Anka
ra'da yaptırılacak nrsrkez binası için ge
lecek yıllara geçici taahhütlere girişil
mesi hakkında (1/412) 26:27,70:73,87:88 

138:141,149,18i ;184,202,256:2f>9 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sa
nat okulları hakkında (1/263) 30:33 

— Nakdî Tazminat Kanununun 658î> 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 ncı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kamına bir 
ma-dde eklenmesine'dair (J/440) 80 

— Nüfus planlanması hakkında (1/480) 338 
— 16 Ağustos 1960 tarihinde LeÜktaşa'-

d.a, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı
rallığı, Büyük Britanya ve Şiıinjali Irl-âtı-
da Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriye
ti arasında imaalanan '.Kıbrıs CuınvlııiTİyeti
nin teessüsüne tmitaaöik Anlatma ile (lA), 
(IB), (O), (<D), (E), (P) eklerinin, Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs 'Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Briıtaııya ve 
Şimali irlanda Birledik Kırallığı arasında 
imzalanan, Garanti Andiaşması ve 'bu Aııcl-
laşmıanm II nei maddesinde .atıfta b-ullu-
nıılan Kıbrıs Cuımlhuriyeti Anayasasının 
temel maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, 
Kıbra Cumhuriyeti ve Yunanistan Kıral
lığı arasında imzalanan, îttifalt Andlaş-
rııası ile I ve II sayıh protokollerin Türkiye 
Cınn'hunyeti, Kıbrıs Cıvmihuriyeti ve Yu
nanistan (Kırallığı arasında imzalanan İtti
fak Aıullaşmasmın uygulanması için imza 
edilen And lavmanın, en ziyade müsaadeye 
madhav millet şartı hakkında, Türkiye 
Cnmlhurİyeti ile Kıbrıs Cumflıııriyeti ara* 

&ayfa 
.sında nota, teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın, onaylanması hakkında (1/24) 473 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair (1/459) 436 

— Özel öğretim kurumları kanun tasa
rısı (4/339) 338 

— özel tıbbi tedaivi ve termo - fctöıınatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yar-dımlaş-
ıınaya dair Avrupa Andlaşmasımn onaylan
masının uygun 'bulunduğu ha'kkmda 

(1/33-0 29 
— Polis vazife ve salâhiyet Kanunu

nun 2 nei maddesinin rleğiştirilımesine dair 
Çl/458) 35Öfi 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kad
rolarda değişiklik yapıtamasına dair 
(1/432) 437 

— ıSîvas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye IBüyük Millet 
iMeeliis'inin Birine! Döneminde Iralunan 
üyelere ıvatani 'hizırtet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki (Kanuna igeçiei bir 
madde eklenmesine dair ('1/352) â l 

— Sosyal iSigortalar Kanunu tasamı 
M /4G2) 98 ^05,1-66 jI80g2O2 :t2O9,3!10:330, 

958 #77 
— Takip ve tahsüme mahal ve imkân 

ft'3rİHemiyen bir 'kısım Hazine «tacaikları-
nın silinmesi hakkında ('1/430) 3>6 #7,473 

-— Tanın Müşavirliği kurulması halı. 
kında (1/537) 301 

— Televizyon filimReri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa And-
laişmıasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (4/819) 20,50^3^,1118:124 

— Toprak MalhauUerİ Ctöisi Kanunu
nun ikinci maddesinin (A) bendinin ikin
ci fıkrasının değiş tirilımtesi haikkmda 
(4/397) 28:20 

— Türkiye Cuımlhuriyeti Hütumetffli«e 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 
Devlet bbmu olarak Hazine üıesaıplanııa 
'intikal i ve Tüı*k Lirası karşılıklarının kul
lanılma şekli hakkında 01/1246) 24:32,58:61, 

67,136:129 
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— Türkiye Cumfhuriyeti Jîir&at Ban
kası Kanununun 33 ncü ,ma<Mesinin de-
ğ^tirilmesine dair (J/345) H:T2 

— Türkiye ile Aflganistan arasında ak-
dedilen Kültür Andlaşmıasnun onaylan-
luasuun. uygun bulunduğu hakkımla 
(1 /33€) :20,B4 £7,87£2« -.128 

— Türkiye ile İran arsamda akdedilen 
Kültür Andlaşmaamn onaiylajımasırtm uy
gun bulunduğu bflıkkmda (lj/1208) HQMf4&M, 

'87,110:313 

Sayfa 
— Türkiye Radyo - Televizyon Kura

ma kanunu tasarısı (1/483) 477,481! 509, 
5T6648 

— Uzman Jandarma kanun tasarısı 
(1/479) 28 

— Veteriner sağlık .zabıtası kanunu ta
sarısı (3/668) 473 

— 7036 sayılı Kanunun 1 nei snıaddesi-
nVn değişfciriljmesi haMa!rtda (1/370) 28 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Sarnbrahimoğlu ve 15 
arkadaşı) 

— 54.14 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair (2/148) .130 

Adamı (Mehmet ümidi «(.'. Senato-
«t ıı. üyesi-») 

—- 159 sayılı Kanunim 8 nci maddesine 
ek kamın teklifi (2/97) 477 

Afyon Karahisar (Rtısim Hancıoğtu 
*(•, Senatosu Üyesi») 

— 54.14 sayılı T. (t. Kuıekli Sandığı Ka
nununun gemici 05 ıtei maddesinin ikinci 
bendinin son fıkrasından sonra bir fıkra 
daha eklenmesine dair (2/222, 4/24!)) 201 

Ağrı (Veysi Yardımcı «(7. Senatosu 
Üyesi» ve 32 arkadaşı) 

— İlkokul öğretmenlîriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
(»kullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, Üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İkti
sadi Devlet Kurumlarında çalışanların ay
lık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Ka
nuna ek kanım hakkında (2/154) 16 

Ağn (Veysi Yardımcı «('. Senatosu 
Üyesi» ve 23 arkadaşt) 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lıer 
çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğ
retmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî 
lüğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşki
latından «alışmakta olanlara mebdei 
maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında 
(2/166) 16 

— X ucu Dönem T. B. M. M. âzaları
nın 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk et
miş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borç
ların 10 yıl takside bağlanmasına dııir 
(2/251, 2/426) 477 

Amasya (Nevzat Şener) ve. Amasya (ts-
muit- Sartyöz) 

— Memui'lîirın tahsil müessesinde tale
be olmıyııcaklarına dair 4007 sayılı Kamın 
İle bu kanunini] nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair 18.1 sayılı 
Kanuna ek kanun hakkında (2/104) 476 

Antalya (Mustafa. özer «O. Senatosu 
Üyesi*) 

— 54fl4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Bınekli Sandığı Kanununun 89 ncu madde
sine bîr fıkra ve geçici madde eklenmesi 
baklanda (2/206) 339 

Artvin (Fehmi Alpaslan &(',. Senatosu 
Üyesi») 

— 2.17 sayılı Taşıt Kanununun 4 nuü 
maddesine göre makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması ve 7 net maddesine 
bir Fıkra eklenmesi hakkında, (2/78) 47.1 

Artvin (Saffet Jüminağaoğlu) ve Yoz
gat (Celâl Sungur) 

— Devlet hizmetinden ikan lise veya 
lise maadİIi meslekî bir okuldan sonra bir 
yüksele okul veya fakülteden mezun olanlar 
ile yine memuriyeti sırasında akademik 



Sayfa 
derece alanlara yahut 2 nci bir yüksek 
tahsil ikmal edenlere 1 derece kıdem ve
rilmesi hakkında (2/93) 476 

Aydın (Fikret Turhangü «C 8. Üyesi») 
— Tescil odilmiyen birleşmeler ile bun

lardan doğan çocukların cezasız tescili 
hakkında (2/238) 35 

Aydın (Fikret Turhangü «G. 8. üyesi» 
ve 3 arkadaşı) 

— Arazî ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkındaki 
206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ve Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında (2/257) 476 

Aydm (Hümi Aydınger) 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 

nci maddesinin sonuna bir bend ve bir ge
çici madde öklenımesine dair kanun hakkın
da (2/484, 2/472) . 27,464:465 

Balıkesir (Cihat Bügehan) ile Konya 
(Faruk Sükan) 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ha-
sibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında (2/308) 301, 

356:357 

Balıkesir (Cihat Bügehan ve S arka
daşı) 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (2/383) 476 

Bilecik (Orhan Tuğrul ve 8 arkadaşı) 
—> T. B, M. Meclisi memurları teşkilâtı 

hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayıh kanunlarla 5509 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/585) 512 

Bingöl (Stddik Aydar) 
—. Gençlik ve Beden Eğitimi Genel Mü

dürlüğü kanun teklifi (2/575) 145 
Bolu (Fuat Ümit ve 4 arkadaşı) 
— Devlet hizmetinde iken lise veya lise 

muadili meslekî bîr okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olanlar ile 
yine memuriyetleri sırasında akademik de-

Sayfa 
rece alanlara yahut ikinci bir yıüksek tahsili 
İkmal edenlere bir derece kıdem verilmesi 
hakkında (2/91) 476 

Bolu (Kâmü İnal) 
— 3656 ve 3659 sayılı kanunların şü

mulü dâhilinde vazife görmekte iken müfe-
tesap barem derecesini değiştirecek bir üst 
tahsil yapanların terfi ve kıdemleri hak
kında (2/464) 476 

Bolu (Kâmil İnal ve İS arkada§) 
— 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanu

nunun 5 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/87) 15:16 

Bolu (Zeki BaUactoğht ve 8 arkadaşı) 
— öğretmenlere eğitim ve köy ödeneği 

verilmesine daîr (2/23) 16,293:294,347 

Bursa (İbrahim öktem ve 3 arkadaşt) 
— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 

Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (2/433) 11 

Bursa (Sadrettin Çanga) 
— 1076 vo 1111 sayılı kanunlar gere

ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve er
lerden yoklamasını yaptırmamış olanların 
para cezalarının affına dair (2/366) 400 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 106 arka-
dost) 

— Bölge tiyatroları kanun teklifi 
(2/437) 28 

Bursa (Ziya Uğur) 
— Itha^ edilip satışa arz edilecek mal

lara ait katalog ve izahnamelerin Türkçe
leştirilmesi hakkında (2/580) 473 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye (Sa
ğıp Üner) 

— Türkiye'ye gerek hariçten ithal su
retiyle giren ve gerekse memlekette imal 
edilen eşya ve malzeme içerisinde Türkçe 
prospektüs konulmasına dair (2/579) 436 

Çanakkale (Şefik İnan) — otelcilik, 
Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun tek
lifi (2/676) 200,407 4̂09 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) — Bâzı 
müessese, teşekkül ve işletmelerin kullan
dıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin kaldı
rılması hakkında (2/489) 12:13 



Sayfa 
Edirne (İlhami Krtem) — 5434 sayılı 

T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 
teklifi (M. Meclisi 2/24, 2/207; C. Senato
su 2/66) 301,444=455 

— 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair 
(2/506) 88 =105,166 =1-80,302 209,310:330, 

358577 
Erzurum (Adnan Şenyurt) — Gayri-

nıenku'Ic tecavüzün men'.ine dair 5917 sa
yılı Kanunun 5 ve 6 neı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/673) 80 

'Erzurum (Ovynsettln Karaca) ve tamir 
(Mustafa Uyar) — Tescil edilmiyen bir
leşmeler :1e bunlardan doğan çocukların ce
zasız tescili hakkında .(2/263) 35 

Erzurum (Tahsin Telli ve 11 arkadaşı) 
— Tescil edİlmiyen 'birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız .tescili hak
kında (2/219) 35 

E.skisehir (İbrahim Cemalcüar) ve Es
kişehir (Şevket Asbusoğlu) — 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değigt irilmesi
ne dair (2/322) 476 

Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) Kenya 
(Fakih Özfakih) — 4 . 2 . 1957 gün ve 
GXO sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair (2/413) '88:105,166:180,202:209,310: 

330,358:377 
Gaziantep (AU ihsan Göğüs) ile 'Diyar

bakır (Vcfik Pirinçcioğhı) — ilkokul öğ
retmenleriyle ilkokul Öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar 
teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumların
da çalışanların aylık dereceleri .hakkındaki 
6273 sayılı Kanuna ete kanun teklifi (2/166) 16 

("teresim (Ali Cüceoğlu) — 'Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna .bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair 5.5S5 sayılı Kanuna muvakkat madde 
eklenmesi hakkında (2/124) 476 

Giresun (Nahn Tirali ve 1 arkadaşı) — 
ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmen
liğinden gelip de muhtelif dereceli ökul-

Sayfa 
]artla ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversi
te, bakanlıklar teşkilâtında ve iktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 0273 sayılı Kanuna ek 
kanım teklifi (2/192) 16 

içel (Yahya Dermana) İçel (Mazlıar 
Arıkan) — istiklâl Savaşına iştirak eden 
M. HJImioğlu M. Rifat Öaaydm'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
(2/281) 20:21 

istanbul (Cihat Bakan ve 5 arkadaşı) 
— Birinci Dünya ve istiklâl Savaşlarına 
iştirak eden Fcraeullahoğlu Ahmet Fahri 
özç.elik'e vatani hizmet teftihinden maaş 
•tahsisine dair (2/285) 33 

istanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Or
han Apaydın) Sivas (Ccvad Odyakmaz) 
ve Sivas (Oüner SarısÖzen) — Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin Oış münasebeti erinin 
düzenlenmesi hakkında kanını teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklere dair >(2/27C) 85,348:353 

İstanbul (Coşkun Kırca) Erzincan (Sa
dık Perinçek) Sivas (Ccvad. Odyakmaz) ve 
Aydın (Orhan Apaydvtt) — Millet Meclisi 
•İçtüzüğü teklifi (2/379) 15,292 

İstanbul Hüsamettin Tiyanmn) — 232 
fayılt Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa 'bir madde ek
lenmesi hakkında (2/350) 477 

İstanbul (özel Şakingiray «C. S. Üye
si») — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 »ei maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında (2/577) 338 

istanbul (özel ŞaMngiray ve 15 arka
daşı) — Türkiye 'Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bar madde eklenme
sine dair (2/221) 339 

istanbul (Reşit Ülker) 
— Avukatlık Kanununun 7 nci mad

desinin kaldırılması ve 114 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/385) 17:18 

— • Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü 
ve 13 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
(2/386) 2f; 

— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
13 ııeii maddcuine bîr ek fıkra eklenmesi
ne dair (2/495) 13,266 
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— Üniversiteler Kanununun Anayasa
ya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına da
ir (1/257,2/444) 18,468469 

İstanbul (Rifat Öztürkçinc «C. 8. Üye
si» 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir maddi? ile 32 ve 47 nci mad
delerine birer fıkra ilâvesine dair (2/126) 338 

— Bina yapımım teşvik ve izinsiz ya
pılan binalar hakkındaki 6188 sayılı Kâ
nuna <k 'kanun teklifi (2/46) 264:265 

istanbul (Rİfat öztürkçinc <nC S, Üye
sin ve 3 arkadaşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvak
kat maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (M. Meclisi 2/24, 2/207; C. Senatosu 
2/66) 801,444455 

İstanbul (Rifat öztürkçine *C. S. Üye
si» ve 5 arkadaşt) 

— Devlet. memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Oenel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (2/266) 

İstanbul (Rİfat Öztiirkçine «C. 8. Üye
si» ve 12 arkadaşı) 

— 3656 sayılı Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna ek-kamın -tefelifi (2/392) 

İstanbul (Suphi Baykam ve 70 arka
daşı) 

— 7244 sayılı Kanunun 5'nci madde
sinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (2/51) 14:15,38: 

87,106=: 
İstanbul (Vahyi Özarar ve % arkadaşı) 
— 6188 sayılı Bina yapımını teşvik 

va izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair 
(2/177) : 

İzmir (Hilmi Onat «C. 8. Üyesi» ve 
Aydın (Mehmet Yavaş) 

— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 
6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkında (2/360) 4 

Sayfa 
İzmir (Mustafa Uyar) 
— 1036 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 4İ>4 : 499 nen madde
lerinin yüvürl tikten kaldırılmasına dair 
(2/75) LSÎIO 

İzmir (Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı) 
— Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 

nen maddelerine birer fıkra dilenmesi 
hakkında (2/323) 33 

İzmir (Nevzat Özerdcmii «C. S. Üye
si») 

~~ İlkokul öğretmenleriyle İlkokul Öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif derece
li okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, 
üniversite, bakanlıklar teşkilatında ve ik
tisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkında 6273 «ayılı Ka
nuna «k kanun t-eklifi (2/188) 16 

İzmir (Ömer ÎÂıtfi Bozcalı «C. S. Üye
si») 

— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi (2/327) 339 

İzmir (Şükrü Akkan ve 13 arkadaşı) 
400 — Anayasa nizamını millî güvenlik 

ve huzuru bozan bazı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/289) 13,266: 

283 
476 Kars (Necmettin Akan), 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir (2/424) 475 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «<7. 8. 
Üyesi») 

— 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sa-
:4i, yıh Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı 
109 Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında (2/95) 475 
Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanhoğhı) 
— Devlet memurla*] aylıklannın tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
145 bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve İRI kanu

na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı Kanunun, muaddel ve 6 neı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/371) 476 

Kayseri (Mehmet Oöker ve 4 arkadaşı) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

176 Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele-



Say fit 
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair (2/268) 339 

Kayseri (Mehmet GSker ve 5 arkadaşı) 
— 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 vo 

70 sayılı kanunlarla değişik birinci mad
desinin. (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair (2/328) 80 

Kırklareli (Alâeddin Erü ve 5 arkadaşı) 
— 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Ka

nununa ek kanun teklifi (2/1.10) 149:166, 
308:310 

Konya (Ahmet Gürhan) ve Ankara 
(Ferhat Nuri Yîldmm) 

— 5585 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair (2/145) 476 

Konya (İhsan Kabadayı ve G arkadaşı) 
— Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkın

daki 1018 sayılı Kamımın 6846 sayılı Ka
nımla muaddel 60 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında (2/118) 476 

Konya (İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı) 
— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak-

Ijırmın tanınmasına dair (2/26) 15:16 

Kütahya (Üadrettin Tosbi ve 21 arkadaşı) 
—• 7334 sayılı Kamınım bâzı maddele

rinin değiştirilmesine dair (2/307) 476 
Malatya. (Mehmet Delikm/a ve- 4 arka

daşı) 
— Hanİfc Kadife Fırat'a vatani hizmet 

tertibinden maaş tahsisine ait (2/248) 16 

Manisa (Ferit Alpiskender «C. fl. Üye
si-») 

— 5422 sayılı Kurumlar Verdisi Kanıl
ınınım 7 nci maddesinin 12 nei bendine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/584) 512 

— 1837 sayılı Bina Yergisi Kanununun 
3 ncü maddesinin 5 nei bendini değiştiren 
kanun teklifi (2/582) 512 

— Hususi eğitim ve öğretim müessese
leri kanunu teklifi (2/581) 473 

—• 193 sayılı Oclir Vergisine ek kanun 
teklifi (2/583) 612 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 13 
arkadaşı) 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk san
dıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu-

ğayfa 
na bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5652 
ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun teklifi 
(2/245) 28,465:467 

Niğde (Asım Eren) 
— 5434 sayılı T. C. Ümeklİ Sandığı 

Kanununun 7350 sayılı Kanunla muaddel 
100 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ait (2/120) 330 

Niğde (Kudret Baykan «C S. Üyesi» 
ve 3 arkadaşı) 

— 1111 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/62) 476 

Ordu Ferda Güley) 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850, 

3920, 4092, 5010, 6867 ve 303 sayılı ka
nunlarla değişik 35 nci maddesine bir (g) 
fıkrası eklenmesine dair (2/484) 27,464:465 

Sakarya (Yusuf TJlusoy ve 10 arkadaşı) 
— ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ

retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, Üni
versite, bakanlıklar teşkil âtında*ye iktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek 
Kanun hakkında (2/J95) 16 

Samsun (Fethi Tevetoğlu «6*. *V. Üyesi» 
ve 185 arkad.ası) 

— Samsun'da (19 Mayıs Üniversitesi) 
adlı bir üniversite kurulmasına dair (2/578) 338 

Samsun (tlyas Kılıç) ve Sakarya (Yu
suf Ulusoy) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 ncü 
maddesine (ç) fıkrası eklenmesine dair 
(2/335) 339 

Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşı) 

—5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nei maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/88) 88,149:166,308:310 

— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (2/S3) 15:16 

Tek\vâağ(Hayri Mumcuoğlu) 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın

daki 23 Şiıbat 1963 gün ve 218 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

I hakkında (2/574) 85 



Sayfa 
— Hukuk İTsulü Muhakemeleri Kanu

nunun 21 . 12 . 1948 tarih ve 5464 sayılı 
Kanımla değişen 8 ve 427 nci maddeleriyle 
438 nci maddesinin ilk fıkrasının değişti
rilmesi hakkında (2/417) 265 

Tokat (Ali Dizmem) 
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 

Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında (2/204) 476 

Trabzon (Seîâhattin Oüv&n) 
— 5 , 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka

nuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanu
nun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
(2/368) 88:105,166:180,202:209,310:330, 

358:377 
Tunceli (Mehmet Ali Demir «.ü. Fi. Üye

si») 
—- 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren kanun teklifi 
(2/96) 475 

— İlkokul öğretinenieriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilatında vv. İkti
sadi Devlet Kurumlarında çalışanların ay
lık dereceleri hakkındaki 6273 snyılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/176) 16 

— Tescil cdilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezası?, tescili 
hakkında kanun teklifi (2/237) '!5 

Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 
— Askerî mahkemeler kuruluş ve yar

gılama usulü kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma, ve Adalet 
komisyonlarından beşer üye alınmak sure
tiyle kurulacak Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair 407 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin harçları ve ce
zaları hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu Millî Savunma ve Ada
let komisyonlarından beşer üye alınmak 
suretiyle kurulacak O-eeici Komisyonda 
görüşülmesine dair 407 

$ayfa 
Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. 8, Üye

si*) ve Kırklareli (Ahmet Naci An <tC. S. 
Üyesi») 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/262) 339 

. Tunceli (Mehmet Ali Demir %C. S. Üye
si» ve 2 arkada§ı) 

— Eğitimeilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma ödeneği veril
mesi hakkında (2/23, 2/151) 16,293:294 

— 3704 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine ek 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/185) 8 

Urfa (Vasfi Gerger «O. S. Üyesin) 
— Kesin idari kararlar hakkında Sa-

yıştaya başvurulacağına dair (2/33) 27 

Yozgat (Sadık Artukmaç «(!. S. Cyrsi» 
re 2 arkadaşı) 

— 5434 sayılı Türkiye •Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 
7242 sayılı kanunların kaldırılması hakkın
da (2/147) 339 

Zonguldak (Kenan Escngin) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (2/477) 146 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
enoğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunumm 21 . 12 . 1949 tarih ve 5464 
sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci mad
deleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kannn teklifi 
ile ilgili Adalet Komisyonu raporunun ge-
riverilmesine dair (2/417) 265 

Başbakanlık tezkereleri 
Çeşitli 

—- Hükümetimizle Milletlerarası Kal
kınma Birliği arasında imzalanan Kalkın
ma Kredisi Andlnşması ile Federal Al-

TEZK£SIîL£B 



Sayfa 
manya tarafından radyo tesisatı ve yayın
ları alanında memleketimize teknik yar
dım yapılması ile ilgili Aıullaşma ve Hü
kümetimizle İtalya Hükümeti n rasındn 
(I 250 000 000 liretlik malî amllaşmalnvm, 
31 . Ti . 1963 tarihli ye 244 »ayılı Kanım 
gereğince Genel Kumlun bilgisine sunul
masına dair n/7011 f>14 

Geriverme isteği 

— Gayrimenkul kiralan hakkındaki 
fi570 sayılı Kanunun 3 neti maddesine bir 
hentl ve hu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanım tasarısının gerive-
rümesİno dair (1/12?, 3/696) 264 

- - tstanbul Teknik Üniversitesi J961 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının gerive-
rilmcsine dair (1/438, 3/689) 87 

— ölüm cezasına hükümlü Ankara Kı-
zıleahamam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağa-
caviran köyünden Ali Osman özden'in 
avukatı tarafından yapılan iadesi muha
keme isteğinin Ankara Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesince incelenmesi İçin dosyanın 
geri verilin esine dair (3/700) 347 

ölüm cezaları 

— Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacavİran köyü hane 19, 
cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüae
yinoğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve 
tashihan 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman 
özden'in Ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (8/581) 24 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyîi ha
ne 398, cilt 3 ve sayfa 4 şayiamda nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15 Mot. Top. Tb. da. er Ah-
medoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 
doğumlu izzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesi
nin Karapürçek köyü, hane 2, cilt 19, say
fa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte er 
Hüaeyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın Ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında (3/545) 19 

— Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusu
nun hane 1, eİlt 21/2 ve sayfa 31 sayısın
da kayıtlı Naiinoğlu OÖndü'den doğma 

Sayfa 
Mart 1931i doğumlu Süleyman Ağırbaş'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/304) 22 

— Havza ilçesinin, Çakıralau köyü 
han»! 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nü
fusa kayıtlı Mehmet oğlu Mevlûde'den 
doğma, 1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram 
Kalpaklı'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/560) 23 

— Hınıs kazası 'Karaçoibaıı nalhiyesi 
Hırt köyü, 'hane 19, cilt 11, sayfa 107 de 
kayıtlı Beldroğhı BeıkısVlan doğma İİ909' 
doğumlu İtedilh Kılıç,'.in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/205) 22 

— Karacabey ilçesi 'Sarılbey İslâm kö
yü hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı Alımetoğhı, Sa'brİye'den doğma. 
19 . 10 . ISKÜt doğumlu Kerim Özkan ile 
Karacabey iWsi Yenisarıboy köyü nüfu
sunun hane 5, «üt 2J"I ve sayfa 1I961 sayı
cında kayıtlı Şevktffcoğlu Nazmiye'den 
doğma 1920 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları -hakkında 
(3/588) H3 

— Karamürsel ilçesinin Malmuuliye 
köyü thane &2, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında 
nüfusa kayıtlı ReceboğUı, Hanife'd-en doğ
ma 18 Hart 1341 doğumlu Hasan Şeker'in 
ölüm -cezasına çarptırılması hakkında 
03/543) 23 

— Köyceğil ilçesinin İSeyc'bası köyü 
hane No. : GO nüfusumla kayıtlı 'Osma-n-oğ--
lu, Nahife'den doğma 1-332 duğumlu Ali 
Karaihan'ın Ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/582) 21 

—- "Kulp ilçesinin Hacaııarı köyü hane 
34, cıil t 7 w sayfa 9"8 sayısında nüffusa. 
kayıtlı- iSa-itoğhı, Sultan'dan dag'raa 18&8 
doğumlu "Recep Oraç'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/593) 35 

— Nallıhan ilçesinin Beydİli mfliiyesi-
nin Gîve köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 
sayısında, nüfusa kayıtlı Mdh'met ve Emi
ne oğlu 29 Teşrinievvel 3339 doğumlu bur 
muş (Jetinkaya'nm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/414) 18 

— Öliiın cezasına 'hükümlü Ankara 
KvzilcartifNnam ilkesinin Pazar nafluyesî 



... 46 
Sayfa 

Ağaeaıviran köyünden Ali Osman özden'in 
avukatı tarafından yapılan iadeİ mıı'hakc-
jtıo isteğinin Ankara Birinci Ağır Ceza 
Malhkemesİııce incelenmesi için dosyanın 
gerîlverilmesinc dair ("3/700) 347 

— .Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü 'hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıt
lı A'h-metoğhL Halide'den doğma 1.0.1.1938 
Alaşehir dokumlu Süleyman liosîkurt'ıın 
ölüm cezasına çarptırılması 'hakkında 
(3/569) 20:24-

— Ünye'nin Hamdi'ye maıhallesi, «ha
ne î¥5, -Pİlt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfu
sa kayıtlı Hasbioğhı, Patına ŞekerVlen 
d o ğ m a k TegrimSsaııi 1930 doğumlu Meh
met (Mustafa) Yeğeuoğlu'nun, Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/310) 17 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara 'Milletvekili Fcuhat Nuri 
Yıldırım'in, yasama dokumılma.z]ığıııın 
kaldir.ilm.asi hakkında (.'1/705) 473 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Devlet personeli meslek teşekkülle
ri kamın tasarısını n, Anayasa, Adalet, 
fçişlen ve l'lâıı Komisyonundan üçer üve 
seçilerek 1 eskil edilecek .bir Geçici îlCtv:»:«-
ymıda görüşülmesine dair 347 

— Gayrimenkul kiralar hakkındaki 
6370 sayılı Kanunun 3 neîi maddesine bir 
'bend 've bu kanuna geçici bir madde -ek
lenmesine dair kanun tasarısının, Genel 
Kurulun 119 nen Birleşiminde «fliiııa kira
ları hakkındaki kanun tasarısı» m ıgörüş-
mek üzere kumlan Geçici Komisyona 'ha
valesine dair (3/094) 201 

— Kanun dı$ı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının, Devlet personeli 
•meslek teşekkülleri kanun tasarısını gö
rülmek üzere kurulan Geçici KmnisyoiRİa 
müzakeresine dair *)47 :'34S 

— öğretmenlere eğitim ve köy Öde
neği verilmesine dair kamın teklifinin ay-

Sayfa 
m konuda Hükümetten gönderilmiş olan 
tasarı île 'birlikte görüşülmek üzere geri 
veril meşine dair 347 

— Plân Komisyonu Başkanı »Sekip 
İnal'm, C. Senatosu îstau'bul üyesi Mfat 
O-ztürkçİne'nin bina yapımını teşvik ve 
İzinsiz yapılan binalar (hakkındaki, fitlfllS 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Genel 
Kurulun 121 nci 'Birleşiminde Konut ka
nunu tasarısını dönüşmek için kurulan 
Gemici Komisyona 'havalesine dair (2/46, 
3/697) 264265 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı .Veenıi Ölrtetı'e Devlet Ba
kam Vefik Pirinçcioğlu'nun vekillik et
melinin uygun {{örüldüğüne dair (3/703) 406 

••— Vazife İle yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican'm, dönüşüne kadar kendi
sine, Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanı Yu
suf Aziîîoğlu'mın, vekâlet .edeceğim* dair 
(3/708) 515 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyztoğlu'nun vekillik etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair (3/704) 406 

— Vasrife i!e yurt dışına gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
(rokaya Devlet Bakanı Raif Aybar'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/709) 480 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in, dönüsüne 
kadar kendisine, Bayındırlık Bakanı llyas 
Seekin'in, vekâlet edeceğine dair (3/707) 515 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim. Bakam İbrahim Üktem'iıı, 
dönüşüne kanlar kendisine Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit'in, vekâlet edeceğine dair 
(3/706) 514:515 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Yusuf 
Azizoğlu'na. lınar ve İskân Bakanı Fahret
tin Kerim Üökay'ın, vekillik etmesinin xıy-
görüldüğüne dair (3/686) 8:9 
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Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Sanayi Bakam Fethi Çeli'kbaş'a Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in, vekillik etmesinin ' 
uygun görüldüğüne daii' (3/687) 8;9 

— Vazife ile yurt dışına gidecek (dan 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'a Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlıı'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/688) 8:9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
—• Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehau 

ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Mülî 
Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Marto-
naltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifine dair 
(2/808) 301,356:357 

—. 5434 sayılı Türkiye Cum'lmriyeti 
Emekli Sandığı Kaııunununa bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/100) 455456 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/509) 85,355:356,393:396 

—• Edirne Milletvekili ilhamı Ertem
in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifi ile C. Senatosu ts-
taııibul. üyesi Rıfat öztürkçiue ve üç arka
daşının, 5434 sayılı T. O, Emekli Sandığı 
Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun nıuvak-
•Jtîit maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nım tekli l'lcrino dair (2/24, 2/207) 301,444: 

455 
— istanbul Milletvekili Suphi Baykam 

ve 70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 
5 nei maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifine dair (2/51) 14:15,3841,87,106:100 

—- istanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarıaı-
ıın dair (1/310) 80,444 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/201) 13:14 

—• Mefhmedoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/340) 301, 

357:358 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değistiril-
anesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/345) 11:12 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Geçİei Komisyon Başkanlığının, «As
kerî hâkim ve askerî savcılar hakkındaki 
kanun tasarısı» mn, «Askerî mahkemeler 
kuruluş vo yargılama kanun tasarısı» ile 
«Disiplin, mahkemeleri kuruluş ve yargıla
ma usul ve disiplin suçlan kanun tasarı
sı» mu görüşülmesi için kurulmuş olan Ge
çici Komisyona havalesine dair 480 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporun» dair (1/509) 85,355:356,393:396 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ah
met Naei Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Eınukli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında, kanun teklifi hak
kında (2/262) 339 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

—- Amerika'dan ithal edilecek olan 33 
Dizel - Elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin uzatılması hakkında 
(8/605) 201:202 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bu toplanltı yılında ifki aydıan faik
la ı&zin aftan Bk>lu MUleHcvıefeMi TiMgult Çwl-
ıha'tmn ödeneğiinfitn veröldbüllmesi -iıçfin [ka
rar alınması hususunda (3/691) 10 

— B« toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Sinop Milletvekili Ha$im Tarj'-
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um ödeneğinin verilebilmesi için karar alın
ması (3/690) l 10 

— Sayın üyelerden bâzılarına İzin ve
rilmesi lıaMnrfda (3/692) 9:10 

(3/698) 265:266 
(3/1699) 304 >306 
(3/702) 406 
(3/711) 515:516 

Sayıştay Başkanlığı teskere»! 
Sayfa 

— Devlet Orman. İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958 ve 1959 yılları muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporların büâııgolariyle bir
likte sunulduğuna dair (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) 15,283:292,295: 

298,308,331 =334,348,389:392,410,424 427 

4 
5 
6 
9 

1.0 
11 
32 
13 
17 
18 
19 
24 
25 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yıra 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yüz 
1963 tarihli Yık 
1963 tarihli Yüz 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

otuzuncu Birleşime alt 
otuzbirinci Birleşime ait 
otuzikinci Birleşime ait 
otuzüçüncü Birleşirm ait 
otuzdordüneü Birleşhuı ait 
otuztbesinci Birleşim? ait 
otuzaltmcı Birleşim'; ait 
otuzyedinci Birle§im> ait 
otuzsekizinci Birleşime ait 
otuzdokuzuncu Birleümıı ait 
kırkıncı Birleşime ait 
kırtebirinei Birleşime ait 
Tnrfcikinci Birleşimo ait 

Cilt Sayfa 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 

7:8 
76:79 
84:85 

144:145 
200 

262:263 
300501 
337:338 
399400 
435436 
472:473 

512 
2:3 

YOKLAMALAR • 

Sayfa : 8, 79, 80, 86, 146, 201, 264, 302, 340,401, 438, 477, 509, 513 

DÜZELTÎŞLER 

.1. — 5 . 9 , 1963 tarihli Yüz Otuzbirinei Birleşimin «İçindekiler» bölümü görüşülen işler kışını-
ınn 4l3 neı sırasındaki : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı eetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
fa.sansı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları raporlaarı (1/311) (S. Sayısı : 278) sayılı 
tasarı, bu tarihte görüşülmemiş, yanlışlıkta görüşülen işler meyan ma alınmıştır; çıkartılacak yerine: 

----- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair elan 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sa
yılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkımla kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları (1/430) (S. Sayısı 277) girecektir. 

2. — Aynı birleşimin, aynı bölümünün 44 neü maddesi : 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea tülüne dair olan ;î65C sayılı Kamına bağlı cetvelle

rin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kamın tasarısı ve Bayındırlık 
ve Plân komisyonları raporları (1/342) {S. Sayısı : 239) 24:26 sayfalarında görüşülüp kanunlaş
tığı hakle 6 . 9 . 1963 tarihlî .132 ııci Birleşimin tutanak özetine ait 78 nei sayfasının 2 nei sütu
nunda (Bakan hazır bulunmadığından, bir detaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıldı.) 
seklinde ifade edilmesi yanlıştır. Düzeltilir. 



Söz alanlar 

Sayfa 
İsmail Hakkı Akdoğan (YoagOt) -

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapora 
•münasebetiyle 325(a06£aa,59Sj538,,54fi 

Şükrü Akkan (lamir) - îamir Mille'ttve-
kitî Şükrü lAikıkan ve 13 arkadaşının, Anar 
yasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bo2an nâzı fiiller hakkında 5.'3.!96B tarih 
ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaMı-
Titmıası hakkında kanun teklifi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonları rarporlan mü
nasebetiyle 2S9 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kaim tın tasarısı ve Geçici Komisyon 
rapo.ru münasebetiyle 503 

Rcfet Aksoy (Ordu) - iSosyal Sigorta
lar kammu tasarısı ve Trabzon Milletve
kili .Pelâsbiitıtin Güven'in 5/U96U tarih ve 
228 sayılı Kanuna iki ek miadde ekleımresi-
ııe ve bu kanunun 14 neü .maddesinin ta
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Mİl-
1 elVeMli Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakiih özfakîlh ve Bdirne MŞefive-
kili îllhami Ertemdin 4.2.1937 gün ve -6900 
sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm sigor
talan Kanununa ek ve .geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teMüfi ive Geçici Kü-
misyon raporu münasebetiyle 321,524 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle ' 52ll 

Mahmut Alieanoğlu (Sinop) - Pirini; 
fiyatlarının düşmesi karcısında çeltik eki
cilerinin if-hıo düştükleri kötü durumdan 
kurtarılmalarına dair demeıci 479 

— Sinop Milletvekili Mafamut Alican-
oğlu ve 3 arkadaşının 5037 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun mulhtelif kanunlarla 

Sayfa 
değişik veya ekler yapılıma bulunan 1 ıud 
maddecinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile .Kırklareli Milletvekili A'laettin 
Eriş ve f> arkadaşının 1700 sayılı Daihiliye 
'Jfeurarlan (Kanununa ek kanun teklifi ve 
fçişleri ve Plân İdmnisyonları raporla'in 
mtüııasebetiyle 309 

Kasım Arar (Çankırı) - Sıkıyönetimi 
Komutanlığı mn ga'zete kavpatma gibi ta
sar nnftariyle Il'giü konuşmacı .145 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı ve Geçici .Komisyon 
raporu münasebetiyle 5Ö8,52y,f>4'o 

Burhan Arat (Çanakkale) - Anka.™ 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki SOT) sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Tîğitim ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 459 

— Çanakkale köylülerinin geıçen .yılki 
sel felâketi yüzünden, 'Biga ve Lapseki il
çelerinde daha fazla olnuak üzere, uğradık
ları zararların tohumluk ve hayvan yemi 
dağıtılması suretiyle giderilmesi yolunda 
ktonuışjması 147 

Mazhar Anlkan (içel) - Orman İdaresi
nin 'bilhassa Güney bölgesinde vatandaşla
rın tapulu arazilerine ağaç dikip müdahale 
etmesinin doğru olup ol'intadığına dair 
sözlü fjet'iısu .münasebetiyle 227 

Şevket Asbuaoğlu (Eskişehir) - Sinop 
Milletvekili Mahmut Aliıcanoğlu ve 3 ar
kadaşının, 15027 sayılı Temsil ödeneği [Ka
nununun muMelif kanunlarla değişik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci [nadidesi
nin değiştirilmiesi ve bu .kamına bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırk
lareli 'Milletvekili Alacttin Eriş ve 5 ar-

http://rapo.ru
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hadasmm 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununa ek kanun teklifi ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle :U5«6̂ 157 

İhsan Ataöv (Antalya) • Antalya ilinin ^ 
iımar plânında, »on üç yıl içinde feaıç defa 
tadilât yapıldığına dair sözlü sorusu mü
nasebetiyle 214 

— Edirne Milletvekili ilhama Ertem"in 
6434 sayılı T.O. Emekli (Sandığı Kanununa 
ek: kanım teklifi ile O. Sen-afoasu: istanbul 
üyesi Bifat öafürkçîne ve üç arkadaşının, 
5434 saydı T.C, Emekli iSandığı Kanununa1 

ek 7342 saydı Kanunun muvafekat nuadıde-
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair C. [Senatosu Başkanlığı teskeresi 
ve C Senatosunca yapılan değişikHkter 
'hakkımla Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu münasebetiyle 446,451 

— Elmalı - Fethiye yolunun geçide açıl
ması ve Elmalı Ka,rag<ölünün kurutulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair ^Öalü so
rusu -münasebetiyle 4121,422 

— Gazipaşa ovasındakı akarsuların ıs-
lalhı ile ovanın sulanması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münase
betiyle 414,416 

— tzıniir Milletvekili Şükrü lAikkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa n-izamanı, millî 
•güvenlik ve huzura bozan bâzı fuller haik-
kında, 5.8Jİ&62 tarih ve 38 sayılı ıKanumm 
yürürlükten kaldırılınıası (hakkında kanım 
teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 282,288 

— Kimyevi gübre rtihalî işinin Ziraî Do
natımın tekeline bıralkılfMasınm özel teşeb
büsü daha faizla zarara-uğratmasını Önie-
nnek üzere gerekli tedbirlerin alınması yo
lunda tamıışmıası 146 

— .Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca 
esvap vermediği konusunda bir talep ya-

Sayfa 
pılıp yapılmadığına ve elektrik üretiminin 
ihtiyaca yeter olup olamadığına dair s®zlü 
sorusu ımünasebetiyle 317 

— Sinop Milletvekili Maflunut AÜdcan-
oğlu ve 3 arkadaşının 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun mıuihtelif kanunlarla 
değdik veya ekler yapılmftş bulunan 1 ncd 
maddesinin değiştirilmjesi ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi üe Kırklareli Milletvekili AHaefctm 
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dathiliye 
Memurları Kanununa ek kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raparları 
münasebetiyle &55 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 497,499,536,637 

Sabit Osman A v a (Artvin) - izmir 
Milletvekili Şükrü Akkan ve 13 arkada* 
sının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 283,289,290 

Mehmet Ali Aytag (İBmir) - Sosyal Si
gortalar kanunu tasarısı ve Trabzon Mil
letvekili Selâhattin Güven'in 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanunu iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Şevket Ashuzoğlu, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in 
4 . 2 . 1957 «ün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 315 

Kemal Bagcıoğiu (Marag) • istanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Millet
vekili Orhan Apaydın Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili 

B 
Güner Sarısözeıı'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
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dair Millet Meclisi Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle - 348 

—• Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü-
veni*n 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve bu 
kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili 
Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili II-
hami Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 
«ayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 325 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) • 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 1*1 ar
kadaşının, Anayasa nizamını millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın
da 5 . 3 . 1962 tarih, ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları rapurlan münasebetiyle 267 

—• Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü-
ven'in 5 . 1 . 196-1 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna ek. madde eklenmesine ve bu kanu
nun 14 neü maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şev
ket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih özfakih ve Edirne Milletvekili İlha
ma Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sa
yılı Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm sigor-
taterı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 329 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rts-
poru münasebetiyle 529,632 

Şeref Bakşık (İzmir) - Sosyal Sigor
talar kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güveıı'ın 5 . 1 . 1961 ta
rih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 neü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Kon
ya Milletvekili Fakih öîrfakih ve Edirne 
Milletvekili İlhamı Ertem'in 4 . 2 . 1957 

Üayjıi 
ıgün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanununa ek ve «geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münaseyetiyle 89,91,96,98, 

99,100,102,104,203,207,311,312,314,315,324, 
625,361,365,368,374 

Ali İhsan Balım (İsparta) - Ortaokul
lara giremiyen çocukların teknik ve ertik 
okullara alınmalarının bu okullar öğret
menleri için haysiyet kinci olduğuna, köy 
ilkokullarından çıkanların ortaokul giriş 
sınavlarını haşaramryacaklanna ve ilmî 
olımyan bu tutumun değiştirilmesi işinin 
Millî Eğitim Bakanlığınca ivedilikle ele 
alınmasına dair demeci 302 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve *bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvelrili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz
fakih ve Edirne Milletvekili tlhami Er
tem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 206,326,328 

Veli Başaran (Afyon Karahisar) - Sos
yal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'İn, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 neü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Öz
fakih ve Edirne Milletvekili İlhaıni Er
temin 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlılk ve ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve (geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Oeçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 10H 

Nuh Bayar (Sakarya) - Sinop Millet-
letvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkada
şının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
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Kırklareli Milletvekili Alâeddîn Eriş ve 
5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye memur
ları Kanununa ek kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 159 

Suphi Baykam (istanbul) - Ankara üni
versitesi kuruluş, kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 457,459,461 

—• Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi İle Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz-
fakih ve Edirne Milletvekili İlhami Er
temin 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair 'kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 204,207,321,322,328,362,363, 

365,367,370 
Halis Bayramoğlu (Ûümuşane) - Sos

yal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Traûzou Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun . 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Pakİh öz-
fakih ve Edirne Milletvekili ilhamı Er-
tem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık vo Ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 311 

içişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata 
(O. Senatosu Ankara Üyesi) - Çankırı Mil
letvekili Kâzım Arar'ın, Sıkıyönetim Ko
mutanlığının gazete kapatma gibi tasarraf-
lariyle ilgili konuşmasına eevabı 346 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'ııun şehirleı-deki sokak ile köy isimle
rinin hangi sebeple değiştirildiğine dair 
sözlü sorusuna eevabı 231,232,233 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-

Sayfa 
va'nın Tokat'ın Pazar bucağının bugüne 
kadar ilçe olmaması sebehine dair, sözlü 
sorsuna cevabı 210,211 

— Yassıada mahkûmlarından Zeki Era-
taman'ın, tedavi edilmekte olduğu İstan
bul Numune Hastanesinden kaçarak yurt 
dışına çıkması olayı ile ilgili demeci 401 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Sos
yal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz-
fakih ve Edirne Milletvekili İlhami Er-
tem'in 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortalan Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 95,103,172,179,208 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 496,502 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) -
Edirne Milletvekili İlhami Ertem"in 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi ile C. Senatosu istanbul 
Üyesi Bifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat madde
lerinin değiştirilmesine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu rapora münasebetiyle 450,452 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 , 1 , 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz-
fakih ve Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 168 
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-Sadrettin Çaııga (Bursa) - Türkiye Rad

yo - Televizyon 'Kurumu kanunu tasarısı 
ve Geçici Kmniisyoıı raporu münasebetiyle 52K, 

548 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Fın
dık fiyatlarındaki artış kanş_hsında italya 
ve Yuııanistanın fındık dikilirine önem ver
diği, 'memleketimizde de İm yolda gayret
ler harcandığı ;bu sebeple gezimini fındı
ğa bağlıyan Karadeniz bölgesi halkını 
ııuuhtemel bir buhrandan korumak üzere 
tedbir alınmasına- dair demeci 86 

— Kurayotiarı tarafından istimlâk edi
len ve 'bedeli ödenen Giresun'un Piraziz 
PTT 'binasının yeniden yapılım aması sebe
bine dair aöüHi sorusu uumesebetiylc 418 

— Ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşayan vatandaşların geçinderi-

Ramazan Demirsoy (Niğde) - İzmir Mil
letvekili Şükrü Akkan ve 13 arkadaşın m 
Anayasa nizamım -'millî güvenlik ve 'huzu
ru bozan bâzı fiiller hakkında fi . M . 1962 
tarih ve 38 .sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
'münasebetiyle 287,288 

Nihat Diler (Erzurum) - Doğu - Aıva-
doluda çiftçi ailelerine kuraklık sebebiy
le kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle 411 

Vahap Diadaroğlu (Mardin) - Gündem 
dışı söz verilirken önemli ikan unların gö
rüşülmesinde vukua gelebilecek gecikme
lerin de göz önümle tutulması gerektiğine 
dair demeci 304. 

H. Ali Dizman (Tokat) - Ankara Üni
versitesi kuruluş (kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 456 

Sayfa 
ııİn temini İçin ııc gibi tedbirler düşünüldü-
ği'uıe dair sözlü sorusu münesebetiyle 220,222 

Turgut Çulha (Bolu) - Sosyal Sigorta
lar Kanunu tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Üftlfılıattiu Göven'in, 5 . 1 , 1%1 tarih ve 
228 sayılı Kanuna iki ok madde eklenmesine 
ve bu kanunun 14,1100 maddesinin tadili
ne dair kanun teklifi ile Eskişehir Millet
vekili Şevket Asbtızoğlu, Konya Milletve
kili Kakilı üzvakilı ve Edirne Milletvekili 
lllıaıni Krtem'tn, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 
.sayılı (Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 326 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarıst've Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 487,506,517,521,523 

— JJiişbakanlılî lİasnııevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarı
sı ve. Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 34 

— Devlet: memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 25 

— Edirne Milletvekili tllıaım Ertem'in 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi ile O. Senatosu İstanbul 
Üyesi ttii'at öztürkçine ve üç arkadaşının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair O. Scııotosu Başkanlığı tezkere
si ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu ra
poru münasebetiyle ( 446 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait- bir kısım 

D 
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vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun 
tasarısına dair O. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu münasebetiyle 14 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 286,288 

—• Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptınJaeak merkez binası için gelecek 

. yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Ba
yındırlık ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 26 

H. AH Dtaman (Tokat) - MElî Savunma 
Bakanlığı Orta sanat okulları hakkımla 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle .10,.'J1 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 
neü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 

Millî Eğitim Bakan Vekili ve Çalışına 
Bakam Bülent Ecevit - Meslek bölge okul
ları yerlerinin tarafsız uzmanlar
ca tesbİ't olunduğu yolundaki Gaziantep 
Milletvekili Süleyman Unlü'ye cevabı 813 
• Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Atika-

Ta) - iSosyaıl Sigortalar Kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili SeliâÎTafctin Güven 
5 . 1 . 19611 tarih ve 226 sayılr Kanuna iki 
•ek madde" eklenmesin*» ve hu kanunun 
14 neü maddesinin tasdiliıre dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket, As-
buzoğlu, Konya Milletvekili F a M ı özfakih 
ve Edirne Milletvekili llhami Ertem'in 
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı- Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa 
•ek ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu mü-
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ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu,Konya Milletvekili Pakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in 4.2.1957 
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortalan Kanununun ek ve geçiei 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
(reeici Komisyon raporu münasebetiyle 173,370 

— Takip ve tahsiline mahal ve imkân gö-
rülmiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle 36 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 486,507,530 

Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura 
(Kastamonu) - Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nm GENTO Andlagmasma dâhil 
memleketleri kalkındırmak maksadiyle in
şa edilecek Karaşi - Tahran - Ankara ara
sındaki 600 hatlık radyolink şebekesinin 
Güney bölgesinden geçirilmemesi sebebi
ne dair sözlü sorusuna cevabı 224,226 

—. Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk 
edilen ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz 
PTT binasının yeniden yapılmaması sebe
bine dair sözlü sorusuna cevabı 41.7 

nasebetiyle. 376 
Hasan Erdoğan (Kars) - Sosyal Sigor

talar kanun tasarısı ve Trabaom Milletveki
li Selâhattin 'Güven'iıı, 5 . 1 . 1961 tarih ve 
238 sayılı Kanuna iki ek madde eklenme
sine ve bu kanunun 14 neü maddesinin ta
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Mil
letvekili Şevket A&buzoğhı, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletveki
li îlhami Ertem'in 4 . 2 . 19517 gün ve 6900 
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununa efe ve geçiei maddeler ek
lenmesine dair kanını teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 97,310,312 

Nihat Erim (Kocaeli) - Türkiye Rad
yo - Televizyon Koruma Kanunu tasarısı 
ve Geçiei Komisyon raporu münasebetiy
le. 540,646 

E 
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Nizamettin Erkmen (Giresun) - Sinop 
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşının, 5007 sayılı Temsil ödeneği Kanu-
ııunLUiı muhtelif kanunlarla, değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nei maddesinin 
değiştini m esi ve bu kanun» bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırk-
lareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 ar
kadaşının 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kabilimin a ek kanun teklifi TO İçişleri ve 
Plân komisyonla n raporları münasebetiy
le, 166 

ilhamı Ertem (Edirne) - Edirne Mil
letvekili Îlhami Ertem'in M34 sayıılı T. C. 
Emekli Sandığı; Kanununa ek kanun tekli
fi ile 0. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat özL 

türkçme ve üç arkâdaşmın, 5434 sayılı 
T, O. Emekli' Sandığı Kanununa ek 7t242 

Mehmet Geçioğln (Adana) - izmir Mil
letvekili Şükrü Akikan ve 1İ3 arkadaşının, 
Anayasa nizamının millî güvenlik ve huzu
ru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 , 19Ö2 
tarih ve !18 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifli ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları raporları 
münasebetiyle. 291 

— 'Sinop Milletvekili Mahmut Aliean-
«ğtu ve îî arkadaşınııi', 5027 sayılı Temsilci 
Ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla 
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve btt kanuna 
Iıir madde (dilenmesi hakkında kanun tek- , 
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alâ'cddin 
Eriş ve 5 aHi'adaşımın 1700 sayıtlı Dahiliye 
Mermi rlnn Kanununa ek kanun teklifi ve 
teisleri ve PMn komisyon W* raıporlan 
münıftsebotiyle. 162 

AU îhaan Ooğüş (G-asâantep) - Türkiye 
II ad yo - Televizyon Kurumu Kanunu, tasa
rısı ve (4eeiei Komisyon raporu münasebe
tiyle. 4)81 

imar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay (îstanfbnal) - Antalya Milletvekili 
İhsan AtaoVün Antalya ilinin imar p&â-

Sayfa 
sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(1, Senatosu Başkanlık tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet MeelİNİ Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle. 447,453,454 

—• Dış memleketlerde tahsilde bulunan 
öğrencilere ödenen döviz miktarının neye 
aföro t essin t olunduğuna dair sözlü ŞOVUNU 
münasebetiyle. 41ft 

Gökhan Evüyaağru (Balıkesir) - Ko
münistliğe ayfeun v.e milliyetçi eser ve der
gilerin toplattırılarak komünist ve yabancı 
ideolojileri taşıyanlarımı halk kitaplıkların
da serbestçe bulundurulmasını' ve Millî 
Eğitim Bakanının bu konuda sorumsuzlu-
ğunu öne. sürmesini üzücü bulduğuna dair 
•demeci. 47T 

nında, «on üç yıl içinde kaç defia tadiUtt 
yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı 214-

—• Antalya "Milletvekili İhsan AtaÖv'-
i'm Şerik ilçemi içm« suyunun, ihtiyıaca ce
vap vermediği konusunda bir talep yapılıp 
yapılmadığına, ve elektrik ücretinin ihtiya
ca yeter olup olmadığınıa: dair sözlü soru
suna cevabı. 216,21& 

— Eslkişchir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara 
'belediyelerce verilen para cezaları hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu
na cevabı 229,230-

— İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'-
ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü İle Gök-
tepe nahiyesinin su ihtiyacının halli için 
rte düşünüldüğüne ve bu yerlere birer sağ
lık merkezi açılmasına lüzum görülüp gö
rülmediğimi dair sözlü sorusuna cevabı 213-

Ferda Güley (Ordu) - Edirne Milletve
kili Îlhami Ertemin 5434 sayılı T, C. 
Emekli Sandığı Kanununa *ek kanun tek-
lilj ile (J. Senatosu İstanbul tîyesi Ilifat 
öztüı-kçine ve üç unkadaşınm, 5434 sayılı 
T. 0. Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 
sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin 

G 
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-değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
daii1 C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
<J. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru münasebetiyle 449 

— -Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Tem
sil Ödeneği Kanununun muhtelif kanunlar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nını teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâ-
eddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dâ
hiliye Memurları Kanununa ek kanun 
teklifi ve. içişleri ve Plân komisyonları 
rajKU'Iarı münasebetiyle < ICO 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin GÜveıı'-
in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna 
İki ek madde •eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz-
rakih ve Edime Milletvekili Ilhami Er
temin 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 168,327 

Rahmi Günay (Sivas) - Sinop Milletve
kili Mahmut Alieanoğlu ve 3 arkadaşı-
tun, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi v£ bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırk
lareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 ar
kadaşının, 1700 sayılı Dahiliye Memurla
rı Kanununa ek kanun teklifi ve içişleri 

Sayfa 
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 156 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Çanak
kale Milletvekili Şefik Inan'ın, Otelcilik, 
Motelcilik, Türk Anonim Şirketi kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu işçileri, 
Sanayi, Basın - Yayın ve Turizm, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 408 

Naci Güray (Elazığ) - Sosyal Sigorta
lar kanun tasarısı ve Trabzon Mil
letvekili Selâhattin Güvenin, 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Kon
ya Milletvekili Pakih özfakilı ve Edirne 
Milletvekili Ilhami Ertemin 4 . 2 . 1957 
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
(ieçiei Komisyon raporu münasebetiyle 94,98^102, 

177,206,208,315,326,328 

Selâhattin Güven (Trabzon) - Sosyal Si
gortalar kanun tasarısı ve Trabzon Mil
letvekili Selâhattin Güvenin, 1 . 5 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Kon
ya Milletvekili Fakilı özfakilı ve Edirne 
Milletvekili Ilhami Er temin 4 . 2 . 1957 
gün ve 6900 ve sayılı Maluliyet, ihtiyarlık, 
ve Ölüm Sigortaları Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
(îeçiei Komisyon raporu münasebetiyle 94,167, 

172,173,174,175 

I 
Şefik inan (Çanakkale) - Çanakkale Mil

letvekili Şefik Inan'ın, Otelcilik, Motelcilik, 
Türk Ananim Şirketi kanunu teklifinin 
havale edilmiş olduğu içişleri, Sanayi, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Ticaret ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 

kuralu Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi münasebetiyle 408 

Rahmi İnceler (Çankırı) • Milli Savun
ma Bakanlığı orta'sanat okulları hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları münasebetyle 31 
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Tarım Bakanı Mehmet tzraen (C, Sena
tosu Giresun Üyesi) - Antalya havalisinde 
pamuklara arız dlan Prodenia haşeresine 
karşı alınan tedbirler, Kompeze gübrenin 
serbest olarak ithaline devam olunacağı dış 
memleketlerin, rekabetleri kargısında fın
dığın alıcı bulamaması i'lıtimali ön görü
lerek fındık üretiminin özel mahiyette 
teşvik edilmemesi yoluna gidildiği ve Ça
nakkale'nin uğradığı sel felaketi dolayı-
•siyle tohumluk ve yemlik ihtiyacının kar
şılanmasına çalışıldığı hususlarında deme
ci 404,405 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oüesiz'in ormanların korunması ve orman 
bölgesinde yaşıyan vatandaşların geçimle-

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Sinop 
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişik'veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ile Kırklareli 
Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa 
ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 152 

Kemal Kaya (Kars) - Yassıada hüküm
lülerinden Zeki Krataınnıı'm firarı olayın
dan kemdi bakanlığını sorumsuz durumda 
gösteren içişleri Bakanının demecini yerin
de bulmadığına karşı konuşması 440 

Mehmet Kazova (Tokat) - Tokat'ın Pa
zar Bucağının, bugüne kadar ilçe1 olma
ması sebebine dair, sözlü sorusu münase
betiyle 210,212 

îlyas Kılıç (Samsun) - Bloke edilen pa
ralarına rağmen, Ziraat Bankasından kredi 
alamamaları yüzünden Zirai Donatımdan 
traktörlerini satmalamıyan çiftçilerin du
nunu hakkında kuııuşmast 438 

Sayfa 
rinin temini İçin ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı 21.9,221, 

222 

— Icel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
orman idaresinin bilhassa Güney bölgesin
de vatandaşların tapulu arazilerine ağaç 
dikip müdahale etmesinin doğru olup ol
madığına dair sözlü sorusuna cevabı 227,228 

— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının Anayasa nizamını millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 285,287 

Coşkun Kırca (istanbul) - İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad 
Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner Sa-
rısözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliklere dair Millet Mecli
si Geçici Komisyonr aporu münasebetiyle 352 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 488,496,500,502,503,507,518,522,523 

526,534,535,536,539,543,547,548 
Nihat KÜrşat (İzmir) - izmir Milletve

kili Şükrü Akkan ve 33 arkadaşının. Ana
yasa nizamını, ınillî güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih 
ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları münasebetiy
le 270 

— Türkiyr Itadyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu 'münasebetiyle 484^503, 

541,542,524,536-
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(Maliye Bakam Ferid Melen) • Beş Yû-

lık Plânın dış finansmanını sağlamak üze
re kurulmuş olan Konsorsiyum çalışmaları 
ve diğer dış yardımlar hakkında demeci 340,343 

— Edirne Milletvekili Ilhami Erten'in 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-' 
na ek kanun teklifi ile C. Senatosu İstan
bul üyesi Rifat Öztürkeine ve üç arkadaşı
nın, 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat 

Ali Baran Mîımanoğlu {Nevşehir) -
Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 8 ar
kadaşının öğretmenlere eğitim ve köy öde
neği verilmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve iki arkadaşının eğitimcilere mes
lek tazminatı, mahrumiyet zammı ve yıp
ranma ödeneği verilmesi hakkında kanun 
"teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 293 

Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz (istanbul) -
Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Do
ğu - Anatloluda çiftçi ailelerine kuraklık 
sebebiyle kredili olarak verilen buğdayın 
bedelinin alınmaması hususunda no düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusuna cevabı 410 

Talât Oğuz (Mardin) - Sinop Milletve
kili Mahmut Alieaımğln ve 3 arkadaşının, 
5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değişik veya ekler ya
pılmış bulunan 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Mil
letvekili Alâaddin Eriş ve 5 arkadaşının 
3700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
na ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plân Ko
misyonları raporları münasebetiyle 153 

Arif Hikmet Onat (Ordu) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 

Sayfa 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân, Komisyonu ra
poru münasebetiyle 446,352 

— Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in 
dış memleketlerde tahsilde bulunan öğren
cilere ödenen döviz miktarının neye göre tes-
bit olunduğuna dair sözlü sorusuna cevabı 418 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının Türkiye Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
2284 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan 5652 ve 6854 sayılı 
kanunlara ek kanun teklifi ve Ticaret, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 465 

r>2o3 «ayılı Kanıma ek kamın tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 456,458,460 

— Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in 
5434 sayılı T. C. Krııekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi ile C. Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat Öztürkeine ve üç arkadaşının 
5134 sayılı T, C, Kmekli Sandığı Kanunu
nun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifin»' dair V,. Senato
nu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Mület Mec
lisi Plân Komisyonu raporu münasebetiyle 453 

— Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için {gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık 
ve Plân Komisyonları raporları münasebe
tiyle 26 

O 

N ' 
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— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Savunma ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 31,32 

— Takip ve tahsiline mahal ve imkân gü-
î'ülmiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle 36 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem 
(Bursa) - Ankara Üniversitesi kuruluş. 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebethiylc 458,461, 

464 
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın halk kitaplıklarında bâzı antiko-
minist eserlerin kaldırılmakta olduğu yo
lundaki haberlerin doğru olup olmadığına 
dair konuşmasına cevabı 441 

— Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi ile C, Senatosu İstanbul 
Üyesi Rit'at Oztürkçine ve üç arkadaşının 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-' 
nun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu münasebetiyle 452 

— Edirne Milletvekili Ithami Erten'in, 
dış memleketlerde tahsilde bulunan öğren
cilere ödenen döviz miktarının neye göre 
tesbit olunduğuna dair sözlü sorusuna ce
vabı 419 

— Meslekî ve teknik okullara rağbet do-
layısiyle bu yılkı ilkokul mezunlarının sına
va lüzum kalmaksızın ortaokullara devam 
edebileceklerine dair 403 

İhsan önal (İçel) • Sosyali Sigotrtfafllaır 
kanun tasarısı ve Trabüon Milletvekili Selâ-
hafctin Oüven'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 
sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesine 
ve bu kanunun 14 neü maddesinin tadiline 
dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbıızoğlıı, Konya Milletvekili Pakih 

Sayfa-
Hüdai Oral (Denisü) - izmir Milletve

kili Şükrü Akkan ve 13 arkadaşının Ana
yasa nizamını millî güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih 
ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anaya-. 
sa ve Adalet komisyonları raporları mü
nasebetiyle 278-

özfakih ve Edirne Milletvekili tlhami Er
tem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine «dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 90,99,100,179,202,204,316,318,319,321, 

360,361,362,363,364,375 
Beşat ozanla (Aydın) - CENTO And-

laş.masma dâhil memleketleri kalkındırmak 
m aksa d iyi e inşa edilecek Karaşi - Tahran -
Ankara arasındaki 600 hatlık radyolink şe
bekesinin Güney bölgesinden geçirilmemesi 
sebebine dair sözlü sorusu münasebetiyle 225 

— Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ın 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanunu teklifinin havale edilmiş olduğu iç
işleri, Sanayi, Basın - Yayın ve Turizm, Ti
caret ve Plân komisyonlarından seçilecek 
3 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 409 

Vahyi özarar (İstanbul) - İstanbul'un 
Sağmalcılar köyü ile Göktepe nahiyesinin 
su ihtiyacının halli için ne düşünüldüğüne 
ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair 
sözlü sorusu münasebetiyle* 213' 

Kadri Osefc (tamir) - izmir MÜtetveMli 
§ükrü Akkan ve 13 arıkadaşıran, An'ayasa 
nizamını millî güvenlik ve huzuru bozan 
(bâzı fiiller hakkında 5 . 3 ; . 19>6t2 tarih ve 
38 sayıh Kanunum yürürlükten .kakhrdma-
sı hakkında kanum teklifi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlar* raporları münasebe
tiyle. 290,<281 

Sami öztürk (Muş) - Türkiye fiatdyo -
Televizyon Kurumu kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu .münaselbeıtiyle. S38 
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— tamir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
ıl3 arkadaşımın, Anayasa nizamımı ımillî gü
venlik ve huzuru; bozan bâzı fiiller hak
kımda 5 . 3 . 1902 ta-rüh. ve 38 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kamım 
teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
raporları münasebetiyle. 276 

— Ortak Paşana •girmemiz mtimasebe-
tiyle bir parti genel merkezinin yayımladı
ğı bildiri hakkımda demeci. 344 

— Sinop Maltetvekili Mahmut Aliean-
oğlu ve 3 arkadaşiiMin, 5027 sayıh Temsil 

dayfa 
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla 
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kamuma bir 
madde eklenmesi hakkında, kanun teklifi 
ile Kırklareli Milletvekili Al&eddin Eriş: ve 
5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Memuır-
ları kanununa ek kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân Komisyonları raporları münasebe
tiyle. 168 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kutru
mu kanunu tasarısı; ve Gemici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 485,499 

Bmİn Paksüt (Ankara) - tamir Millet
vekili Şükrü Akfcan ve 13 arkadaşınım, 
Anayasa nizamını millî güvenlik ve huzu
ru bozan bâzı fiiller hakfkrnda 5 . 3 . 1Ö62 

tarih ve 38 sayılı Kanunum yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları raporla
rı münasebetiyle. 273 

Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin (An
kara) - Antalya Milletvekili ihsan AtaoV-
ün 'Elmalı - Fethiye yolunun- geçide açıl
ması ve Elmalı Karaıgölün kurutulması hu
susunda ne düşünüldüğüme dair »özlü so
rusuna eevabı. 420^432 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
• ün Gazipaşa ovasındaki akarsularım ıslahı 
ile ovanın sulanması- konusunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusuna eevıabı. 413,415 

— Devlet .memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3056 sayılı Ka
nuna bağlı: cetvellerim Bayındıırlıik Bakan
ağı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kamum tasarısı ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle. 26 

tomet Sezgin (Aydın) - Sinop Milletve
kili Mahmut AHcanoğlu ve 3 arkadaşımın, 
5027 sayılı Temsil ödeneği Kamunumm 
muhtelif kanunlarla değişik veya ekler ya
pılmış bulunan 1 nei maddesinin değiştiril
mesi ve bu kamuna bir madde eklenmesi 
hakkımda kamum teklifi ile Kırklareli Mil
letvekili Afâeddin Eriş ve 5 arkadaşınım 
1700 sayılı Dahiliye, Memurları Kanununa 

ek kanun teklifi ve içişleri ve Plan ko
misyonları raporları münasebetiyle. 153 

— Türkiye Radyıo - TelefvSayian Kum*-
rmu kanunu tasarısı ve Gelçiiei HomîlstvJom 
•raplaru mtüniaselbeltiıyle 600 

Buhi Soyer (Niğde) — SİWoıp Millet
vekili Mahmut Alieanoğlu ve 3 arkadaşı
nın, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nei maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Mil
letvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa 
ek kanun teklifi ve içişleri ve Plân Komis
yonları raporları münasebetiyle 151 

işçi Sigortaları Kurumu Genel Mü
dürü Şükrü Soykan - Soü̂ yıal Siglorfalar 
kanu'im tasarısı ve Tralbaon MüHeffe-
vekffili Selâlhattın Güvenin, 5.1.I961 itarittı ve 
238 sayılı Kanuna iki -ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 neü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Aaibuzoğlu, Konya Mil
letvekili Faki'h Özfakih ve Edirne Millet-
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letvekili İlhami Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Çanak
kale Milletvekili Şefik înan'ın Otelcilik, 
Moteleilik, Türk Anonim Şirketi kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri, 
Sanayi, Basın - Yayın ve Turizm, Ticaret 
ve Plân Komisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda gö
rüşül meşine dair önergesi münasebetiyle 408, 

Ahmet Şener (Trabzon) - İzmir Miffiltet-
vekili Şükrü Akkan ve 13 arkadaşının, Ana
yasa nizamını millî güvenlik ve huzuru bo
zan bazı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih 
ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları rapoi'ları münasebe
tiyle 289 

— Sosiyal ttigıoVtallar lsanun tatsa-
vm ve Traltacm Milleftvdldili SelMıa*-
tim düvenin, 5 . 1 . 1961 t a * vıe 

İbrahim Tekin (Adana) - Sosyal Sigor
talar kanunu tasarısı ve Tpaİbaom Millett-
tvelkİLİİ Bel&haıttin Güvenim, 5.1.1961 ıtarfh ye 
328 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ile Eskigehir 
Milletvekili Şevket Aslauzoğlu, Konya Mil
letvekili Pakİh özfakih ve Edirne Millet-
letvekili tlhami Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ye ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmeftino dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 329 

Tahsin Telli (Erzurum) - Millî Saıvtm-
;ırea Balkandı ğı orta sanaıt oıkullaTi .haklkm-
ida ikamın, taisarteı ve MiHî :Sarvunmta Elan 
komisyonları raporları münasebetiyle 32 

— Sosyal Sigortallıar faaımın tnısa-

Sayfa 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 171,205,323, 

327,329 

2Ü8 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 neü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Aabuzoğlu, Konya Mil
letvekili Fakih özfakih ve Edirne Millet-
lctvekili tlhami Ertemin, 4 , 2 . 1957 gün 
ve 6900 saydı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
KJamfilsyıon nuporu nvümaöelbıeiayle 99,10i 

Hevzat Şener (Amasya) - Bolu 
ıMiiUeüvetkiffi Zdki Baltacıoğhı vıe 8 
arkadaşının öğretmenlere eğitim ve 
köy ödeneği verilmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının 
Eğitimcilere meslek tazminatı mahrumiyet 
zammı ve yıpranma Ödeneği verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 293 

ntsı ve Tirtı|lxa<>ıı MiilieftvelkTili Selâlhaüt-
•tiin Giiiivctıin, 5 . 1 . 1961 tarih v>e 
208 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanım teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğiu, Konya Mil
letvekili Fakih özfakih ve Edirne Millet-
letvckili tlhami Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 88,90,95 

Naim Tirali (Giresun) - Sosyal Siıgojfta-
!nn* kasnımı tasarısı ve Tralbaon Mjildt-
vdkilü Setâhattlfcm Güvenin, 5.1.1961 tarifti ye 
228 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 

T 
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Milletvekili Şevket Asfeuzoğlu, Konya Mil
letvekili Fâki'h özfakih ve Edime Millet-
Letvckili fthanri Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve 
öiöm sigortaları Kanununa ek ve geçici 

Sayfa 
maddeler eklenmesine dür kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon rapom mfün&sesbetiyte 9$ 

— Türkiye Radyo - Televozyon Kurnamı 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 536^32 

u 
Haıtafa Uyar (İmâr) - fcsm&r Mü-

- MnttMK ŞüikıSi Afchan ve 13 aafcadütamua, 
Anayasa nizamını millî güvenlik ve huzuru 
hmm ibto füler haMkında 5 . 3 . 1(9612 
tarirtı ve 38 sayılı Kanunun yürıİTİlfiilkiten 
TtaJldurümam haOdkııııda 'kanun tekJüffi ve 
.Anayasa ve Atöalet komi^noolan natporiarı 
rafimaseb^fityde 

Veli Uyar (Yozgat) - fotom Miili-
•l«rtveikîK Şiîkrfü AMfcan ve 113 aıfcadlasMiıın, 
Anayasa nizamım millî güvenlik ve huzuru 
Masan ibâzı fiMfeır ıhalkfanı&a 5 . 3 . 1962 
ıtarıüh ve 38 saiyılı Kanunum yrariaıMkrtm 
lEafldırtömîası h'aMcımida "kanun tdkÜMS ve 
Ansayaısa ve AıdıaM köna&ıyKmilian rarpmıiarı 
'mıünaBetbetâıyle 

Oftlâlettin Üzer (Eskişehir) - Antaara 
üniversitesi kuruluş kadroları harındaki 
5239 »ayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân Komisyonları rapor
ları münasebetiyle 

— Bolu M&ffieftveMM ZeM BalftıacıSoğhı 
VB 8 arkadaşının öğretmenlere eğitim ve 
köy ödeneği verilmesine dair kanun tek--
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının 
Eğitimcilere meslek tazminatı mahrumiyet 

m 

387 

462 

zammı re yıpranma ödeneği vertfcmesi hak-
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 293 

— Stasyal Sigortalar (kamun tasa
rısı ve Tralb^m MMertıvelkilli Selâlhalt-
t&n Güvenin, 1 . 5 . 1961 tarih VÛ 
228 sayılı Kanuna iki ek madde efelen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbusoğlu, Konya Mil
letvekili Faktı Öafakih ve Edime Millet-
letveküi Ilhami Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 saydı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici '• 
Komisyon raporu mun&selbe&iyle 100̂ 36$ 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Udanunu tasamı ve, GaçScÜ Kkırateptan 
rapioru mnkMBefoeftiyle 838 

Ali Rıza TJzuner (Trabzon) - îzmfir MEU 
La d vekili Şüfkıfö Afklum ve İS arrfkaKJaç'Him, 
Anayasa nizamını millî güvenlik ve huzuru 
bozan Ibâzı filillıer JıaMnnda 5 . 3 . 1962 
tarllh vıe 3t8 sayılı Kanunun yÛTtüıfüteteın 
kaîdındim^aaı fhaMkrnıda "kanun telkflSfi ve 
Anayasa ve Ald&lret kiomiaıyianlıan raıpoırlan 
ımninıasefbeîtîytle 286,288 

O 
Fethi Ülkü (Tunceli) - Ankara Üni

versitesi kuruluş kadroları hakkrada'ki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Mîllî 
Eğhim ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 463 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu fktouna tajaamsı ve Cr&$ca Kamiteörtoaı 
rapom münasebetiyle 506,509 

Süleyman Ünlü (Gaziantep) * Çalışma 
Bakanı ve Millî Eğitim BakanveKli Bü
lent EcevitUn Meslek bölge okulları yerle
rinin tarafsız uzmanlarca tesbit olunduğu 
yolundaki cevabı münasebetiyle 514 

— Kendi seçim çevresindeki bâzı parti
zan davranışların 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın uygulanmasını zedeliyeceği ve bu türlü 
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davranışlardan dikkatle ka@milm.asi gerek- nıosi için gerekli tedbirlerin alınmasına 
tiği hakkındaki demeci 479 dair konuşması 439,440 

Ahmet Üstün (Ankara) - Tratkttör sa- — Türkiyo Radyo - Televizyon Kuru-
tışları ve gübre dağıtımı noktasından Zirai ! mu Ik'aınftıu 'tasarısı ve GeçSieî KjamİBiyon 
Donatımca bu görevleri yerine getirilebil- | raporu münasebetiyle 592 

Y 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) -

tlüirikiiyıe Badsyıo - Teflıavizyion Kııra-

Ariz Zeytİaoğlu (Eskişehir) - Gecekon
du yapan vatandaşlara belediyelerce veri
len para cezaları hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle 229 

— Sinop Milletvekili Mahmut AHcanoğ-
lu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla deği
şik veya ekler yapılmış bulunan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kırklareli Milletvekili Alâeddin Brig ve 5 
arkadaşının 1700 sayılı Dâhiliye Memurları 
Kanununa ek kanun teklifi ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 151 

— Sosyal sigortalar kanun tasarısı ve 

mu kanunu tasarısı ve Geçici EiotmiBÇTOn 
raporu münasebetiyle 544,545 • 

I Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in,; 
j 5 . 1 . 1961 tarih ve 338 sayılı 'Kanuna iki 

ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili ilhamı Ertem'in 
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, . 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 59,90, 

93,96,170,174,175,178,203 
— Şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 

hangi sebeple değiştirildiğine dair sözlü so- • 
rusu münasebetiyle 231,233,234 

mailto:ka@milm.asi

