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Fihrist 

ÇEŞÎTLÎ KAĞITLAR 
Sayfa 

1. — Yugoslavya Parlâmento Heyeti 
Eeisi Moshe Pijadei'nin, memleketimizde 
kaldıkları müddetçe kendilerine gösterilen 

1. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nın, Millet Partisinin dini siyasete 
alet ettiği yolundaki iddialarının neye is
tinat ettiği hususunun Başvekilden isti
zah olunmasına dair önergesi (6/1112) 208:209 

2. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-

No. Sayfa 
60*89 — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesine mezuniyet verilmesi hak
kındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 sa
yılı kanunlara ek Kanım 103,136:147, 

151,153,156,161:164 

1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvaların tetkik ve muhakeme usu
lü hakkındaki 3410 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair (1/612) 3 

Sayfa 
misafirperverlikten dolayı Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine gönderdiği teşekkür tel
grafı (5/71) 4 

başı ve 2 arkadaşım, Türkiye'de pürüz
süz demokratik bir idarenin kurulduğu ve 
vatandaş hak ve hürriyetlerinin tam mâ-
nasiyle teminat altına alındığı yolundaki 
iddialarının neye istinat ettiği hususunun 
Başvekilden istizah olunmasına dair öner
gesi (6/1080) 207:208 

No. Sayfa 
6090 — Denizcilik Bankası Türk Anonim 

Ortaklığı Kanununun geçici ikinci 
maddesine göre yapılması gereken 
tasfiyeye ait müddetin uzatılması 
hakkında Kanun 229:230 

2. — Astsubay Ksttttinraun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında 
(1/613) ; , ,: 3 

1. — Reis Refik Koraltan'ın davetli 
olarak Türkiye'ye gelen İngiliz Parlâmen-

DEMEÇ 
to Heyethrin Meclisi 
betiyle demeci 

ziyaretleri müftase-
168 

KANUNLAR 

KARAR 
1831 — Açık bulunan mebusluklar için 

bu sene ara seçimi yapılmaması hak
kında 279 

LAYİHALAR 

LHLAR 
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3. — 1953 yılı Muvazene! Umumiye 
Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmas' hakkında 
(1/624) 

4. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerde aktarma yapılması hakkında 
(1/627) 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanla-
n İşletme Umum Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki Kanunda tadilât ya
pılmasına dair (1/614) 

6. —• Demiryolları ve Limanları İnşa
atı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası (1/628) 

7. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı. (L) işaretli cetvelin Dışişleri Vekâ
leti kısımlarının değiştirilmesi hakkında
ki 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yakılmasına dair (1/629) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdülüğü 1950 yılı Hesabı Katı kanunu 
lâyihası (1/615) 

9. — Eczacı Odaları Birliği kanunu lâ
yihası. (1/630) 

10. — Gümrük tarifelerindeki eşya 
tasnif nomanklâtürüne ve gümrük kıymeti
ne mütedair mukavelenamelerin tasdiki 
hakkında (1/616) 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 
Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı Kati kanunu 
lâyihası (1/631) 

12. — İstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
(1/622) 

13. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/625) 

14. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine mütedair (1/617) 

Sayfa 

228 

228 

228 

228 

3 

278 

278 

102 

228: 
229 

Sayfa 
15. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 

kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna 
bağh 1 ve 2 «ayılı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkmla (1/623) 

16. —• Tarım işçilerinin dernek kurma 
ve toplanma haklarına dair 11 numaralı 
Sözleşmenin tasdiki hakkında '1/621) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair (1/618) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 20 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair (1/619) 

19. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı madde ve fıkralarının kaldı
rılması hakkında (1/626) 

20. — Türkiye ile İspanya arasında 
münakit Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına 
ek Protokolün tasdiki hakkında (1/620) 

ve Kredi Sandığı 

yılı 

134 

32 

229 

229 

102 

229 

1. — Amortisman 
hakkında (1/398) 

2. — Ankara Üniversitesi 1950 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/428) 

3. -r- Bankalar Kanununa ek kanun 
lâyihası (1/418) 

4. — Denizcilik Bankası Kanunun ge
çici 2 nci maddesine göre yapılması gere
ken tasfiyeye ait müddetin uzatılması hak
kında (1/557) 229:230 

5. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1950 Malî yılı Hesabı Katî ka
nunu lâyihası (1/368) 

6. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bâzı maddelerinin ilgasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(1/568) 

7. — ispençiyari ve Tıbbi Müstahzar
lar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş bulunan 5 nci maddesinin tadili 
hakkında (1/586) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1947 yüı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/439) 

71 

167 

167 

134 
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9. — îstanbul Üniversitesi 1948 yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/369) 

10. — îstanbul Üniversitesi 1949 Malî 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/576) 

11. — Mudanya - Bursa ve Ilıca - -İs
kele - Palamutluk Demiryolu İşletmesi
nin kaldırılması ve bu hatların tasfiyesi 
hakkında (1/406) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/408) 

13. — Osmanlı Bankası ile yapılan Mu
kavelenin onanması hakkında (1/492) 

14. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası (3/407, 
1/255) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 

134 

134 

134 

167 

102 

Sayfa 
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve İçiş
leri, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/534) 32 

16. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 
tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uza
tılması hususunda teati olunan mektup
ların onanmasına dair (1/497) 102:103 

17. —• Türkiye ile Fransa arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının onanması 
hakkında (1/541) 71 

18. — Yeniden yapılacak su işleri için,. 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilme
sine mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihası (1/556) 103,136Û47,15L153,156, 

161:164 

ÖNERGELER 
Ankara (Seyfi Kurtbek) 
1. — Dilekçe Komisyonunun 8 . V . 

1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
5983 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/357) 102 

2. — Dilekçe Komisyonunun 11 . . V . 
1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
5985 sayılı. Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/35j8) 134 

Ankara (Talât Yasfi öz) 
3. — Konttfol Deta hakkındaki kanun 

teklifinin geri verilmesine dair (4/356) 71 
îçel (Salih İnankur) 
4. — Mebus ara seçiminin bu yıl yapıl

mamasına dair (4/360) 279 
Gazlanteb (Süleyman Kuranel) 
5. — Mühendislik ve Mimarlık hakkın

daki 3458 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin A fıkrasının tefsiri hakkında (4/355) 

Manisa (Refik Şevket tnce) 
6. — Dilekçe Komisyonunun; 11 . . T . 

1953 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
5984 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/359) 

Rize (îzzet Akçal) 
7. — Hâkimler Kanununun 62 nci 

maddesinin tefsiri hakkımda (4/342) 

134 

102 

Kütahya (Besim Besin) ""..:' 
' 1. — Dilekçe Komisyonunun 1 . X I ' . ' •-< 

1952 tarihli Haftalık -Karar Cetvelindeki 
3969 sayılı Kararın Umumi Heyette görü
şülmesine dair (4/282) 102 

RAPORLAR 
ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 

1 / — Rize Mebusu îzzet Akçal'ın, 
Hâkimler Kanununun 62 nci maddesinin 
tefsiri hakkındaki önergesine dair (4/342) 102 

2. — Siird Mebusu Balâ Erdeaı'in, 
Kimyagerlik ve. Kimya Mühendisliği hak
kındaki kanun teklifine dair (Düşünce 
olarak). (2/441) 167 

1. — Türk Ceza Kanununun 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tekliflerine dair (2/219, 235, 250, 269, 272, ; 

334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 464, .:• 
476, 480) 5:28,33:66,72:93,İ03-130,147:157,-169* 

179,180:191,209:222,223:225,230:257, 
- . : • . ' 279:306 



Sayfa! 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
1. r— Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi
ne mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek ka
nun lâyihasına dair (1/556) 103,136:147,151, 

153,156,161:164 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 

hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/398) 229 
2. — Bankalar Kanununa ek kanun lâ- | 

yihasına dair (1/418) 229 i 
3. — Osmanlı Bankası ile yapılan Mu- I 

kavelenin onanması hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/492) 3 

4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu ve 2 arkadaşının, 1953 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı R 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki | 
kanun teklifine dair (2/523) 102 ! 

5. .==- Türkiye Cumhuriyeti Emekli j 
Sandığı Kanummun bâzı maddelerinin de- ! 
ğişt'irilmesine dair .kanun lâyihası hakkın
da (1/534) 32 I 

6 — Yeniden yapılacak su işleri için 
"•^onok yıllara sâri taahhütlere girişilme-
.« .̂o rnezuniye* verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek ka
nun lâyihasına dair (1/556) 103,136:147,151, 

153,156,161:164 
7. — Mudanya - Bursa ve Ilıca - İs

kele - Palamutluk Demiryolu İsletmesinin 
kaldırılması ve bu hatların tasfiyesi hak- , 
kındaki kanun lâyihasına dair (1/406) 134 ı 

1. — Denizcilik Bankası Kanununun i 
geçici 2 nci maddesine göre yapılması ge
reken tasfiyeye ait müddetin uzatılması ! 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/557) 229: 

230 
ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU I 

1. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka- • 
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne, bâzı maddelerinin ilgasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
bft&ujL ;H^^ r İMtkk ında (1/568) 1 6 7 ! 

MŞtŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI j 
1. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

Sayfa 
ve ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 
tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatıl
ması hususunda teati olunan (mektupların1 

onanmasına dair kanım lâyihası hakkında 
(1/497) 102:103 

2. — Türkiye ile Fransa arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının onanması 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/541)' 71 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kütahya Mebusu Besim Besin'-

in, Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3969 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi hakkında (4/2820 \ 102 

2. — Sümerbank Genel Müdürlüğü mü
fettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hakkın
da mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş 
bulunan karardan sonra ittihaz olunan Di
lekçe Komisyonu Kararı gereğince bir 
muamele ifa ediLmemesi hususunda bu hâ
diseye has ve münhasır olmak üzere yeni
den bir karar ittihazı hakkındaki Başve
kâlet tezkeresine dair (3/162) 3 

DÎVANI MUHASEBAT KOMİSYONU 
RAPORLARI 

1. — Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresiyle Ankara 
Üniversitesi 1950 yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası hakkında (3/444, 1/428) 102 

2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Kati
sine ait Mutabakat Beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1950 Malî yılı Hesabı Katî 
kanunu lâyihası hakkında (3/460, 1/368) 71 

3. — istanbul Üniversitesi 1947 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üni
versitesi 1947 yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası hakkında (3/344, 1/439) 134 

4. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı He
sabı Katisine ait Mutabakat Beyanname* 
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 
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1948 yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hak
kında (3/386, 1/369) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile İstanbul Üni
versitesi 1949 Malî yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası hakkında (3/440, 1/576) 

6. — Kütahya Mebusu Besim Besin'in, 
Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1952 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 3969 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi hakkında (4/282) 

7. — Millî Korunma 1950 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/355) 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Hesabı Katî kanu
nunu lâyihası hakkında (3/448, 1/408) 

9. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme 
Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Re
isliği tezkeresi ile Posta, Telgraf ve Tele
fon işletme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası hakkında 
(3/407, 1/255) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/534) 

MALİYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 

hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/398) 
2. — Bankalar Kanununa ek kanun 

lâyihasına dair (1/418) 
3. — Osmanlı Bankası ile yapılan Mu

kavelenin onanması hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/492) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/534) 

Sayfa 

134 

134 

102 

134 

167 

102 

32 

229 

229 

32 

Sf** 
5. — Yeniden yapılacak su içltai için 

gelecek yıllara sâri taafebütlere giri|itrae-
sine mezuniyet verilmesi hakkındaki 313% 
4100, 4649 ve 5259 sayılı kafiunlftrö ek 
kanun lâyihasına dair (1/556) 108^136 Jİ40İ 

1 ^ , 1 5 3 ^ 6 ^ 1 ^ 1 ^ 

1. — Denizcilik Bankası Kanununun 
geçici 2 nci maddesine göre yapılması ge^ 
reken tasfiyeye ait müddetin uzatilmaslf 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/557) S£8ff 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU RAPORLARI 
1. — Türkiye ile Fransa arasında imza

lanan Kültür Anlaşınmmım rnıftamıyn; bak* 
kındaki kanun lâyihasına dair (1/541) 71 

2. — Siird Mebusu Baki Erden'in. Kim
yagerlik ve Kimya MiîhAnrfoljği hakkın
daki kanun teklifine dair 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM KOMföYO-
NU RAPORLAR] 

1. — Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, bâzı maddelerinin ilgasına ve bu ka
nuna gaçici bir madde eklemnesâne dair 
kanun lâyihası hakkında (1/568) 167 

2. — ispençiyari ve Tıbbi Müstahzar
lar Kanununun 4348 sayılı Kanımla de
ğiştirilmiş bulunan 5 nci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/586) 191 

3. — Siird Mebusu Baki Erden'in, Kim
yagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkın
daki kanun teklifine dair (2/441) 

TEŞKİLÂTI ESASİYE KOMİSYONU 
PORU 

1. — Sümerbank Genel Müdürlüğü mü
fettişlerinden Hüseyin Kâm i Ezgti hak
kında mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş. 
bulunan karardan sonra ittihaz olunan 
Dilekçe Komisyonu kararı gereğince bir 
muamele ifa edilmemesi hususunda bu hâ
diseye has ve münhasır olmak üzere yeni
den bir karar ittihazı hakkındaki Başve
kâlet tezkeresine dair (3/162) 

TİCARET KOMİSYONU BsAiPORkARJ 
1. — Bankalar Kanununa ek kanun Ur 

167 
RA-



— 6 — 
;'""•••::* Sayfa 

yihası hakkında (1/418) 229 
2. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 
tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uza
tılması hususunda teati olunan mektupla
rın onanmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/497) 102:103 

ULAŞTİRMA KOMİSYONU RAPORLARI 
İ. —Mudanya - Bursa ve Ilıca - is

kele - Palamutluk Demiryolu işletmesi
nin . kaldırılması ve bu hatların tasfiyesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/406) 134 

1. —Denizcilik Bankası Kanununun 
geçici 2 iıci maddesine göre yapılması ge
reken tasfiyeye ait müddetin uzatılması 
hakkında ^kanun lâyihasına dair (1/557) 229:230 

GEÇİCİ KOMİSYONLAR RAPORLARI 
1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 

göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde' geçen hizmetlerin, 5434 
sayılı Kanunun geçici 65- nei maddesinde 
bahsedilen «aylık-»ücretli sürekli vazifeler» 
meyanmda1 bulunup bulunmadığının tefsiri
ne dair*-1 Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/489) 167 

2. — Koeaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması
na, ve hû-kânuna bâzı madde ve fıkralar 

Sayfa 
eklenmesine dair 5815 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/319) 102 

3. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 
ncü maddesi şümulüne girenlerin 5434 sa
yılı Kanunun geçici 28 nei maddesi hük
münden istifade edip edemiyecekleri husu
sunun tefsir yoliyle halledilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/491) 229 

4. — Van Mebusu İzzet Akın ile Tunceli 
Mebusu Hıdır Aydın'm, İskân Kanununu 
tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kal
dırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen ida-
reten boşaltılmış bölgelerde köyler- teşkili 
ve halkının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin ikinci ve 
son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin A ve B 
fıkralarının kaldırılmasına, 4 ncü maddesi
nin tadiline ve aynı kanuna yeniden bâzı 
hükümler ilâvesine dair kanun teklifleri 
hakkında (2/518, 525) 3 

KARMA KOMİSYON RAPORU 

[Anayasa - Adalet] 
1. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi 

Ustaoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/466) 134 

İzinler 
1. — $aym üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi (3/500) 135:136 

Seçimler 
1. — içel Mebusu Salih Inankur'un, 

mebus ara seçiminin hu yıl yapılmaması-

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 
na dair önerge (4/360) 

Teşriî masuniyetler 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh

san Sâbis'in teşriî masuniyeti (3/501) 
2. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi 

Ustaoğlu'nun teşriî masuniyeti (3/466) 

279 

229 

134 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

Başvekâletten 
1. -^ iMardm Mebusu Mehmet Kâmil 

Boarn'mV'cami inşası maksadiyle (kurul

muş olan derneklere yapılan yardımın mik
tarına ve Ankara Belediye hudutları 
içindeki cami ve mescit sayısına dair 



Sayfa 
dan geçirilip geçirilmiyeceklerine dair 
Ekonomi ve Ticraet Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/1117) 166 

5. — Trabzon Mebusu Cahid Zaman-
gil'in, hayat pahalılığı ve memur statüsü 
ıslahatı hakkında Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/1113) 166 

6. — Zonguldak Mebusu Muammer 
Alakant 'm, toprak m ahsullerimizin kıymet
lendirilmesi prensibinin önümüzdeki mev
simde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzüme 
ne şekilde teşmil edileceğine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1123) 228 

Sayfa 
Başvekâletten sözlü sorusru (6/1116) 166 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'in, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıl 
dönümünün kutlama programına dair Baş
vekâletten sözlü soursu (6/1108) 70 

Bayındırlık Vekâletinden 
1. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın 'ıu, 

Ovacık Kazasının Havaçor, Merho ve 
Munzur suları ile sulanması ve bu 'bölgenin 
elektriklendirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne 1951 yılından itibaren Tunce
li vilâyeti dahilindeki nahiye ve köylerden 
kaçına yol yapıldığına ve bu yıl köy yol
ları için ne miktar tahsisat ayırldığına dair 
Bayındırlık Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1091) 32 

Dışişleri Vekâletinden 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 

Kıbrıs Adası hakkında Hükümetimizin gö
rüşünün ne olduğuna dair Dışişleri Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/1124) 228 

Ekonomi ve Ticjaret Vekaletinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş

eri'nin, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğünün kadro, hizmet ve masrafları 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden 
sözlü sorusu (6/1126) 228 

2. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri '-
ni,n otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1125) 228 

3. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Karadeniz bölgesinde Tarım Satış koope
ratifleri tarafından halka satılmakta olan 
mısırların ihtiyacı karşılamadığı ve çürük 
olduğu yolundaki şikâyetlere dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1083) 2 

4. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
ihtikârla mücadele ve hayat pahalılığını 
önlemek maksadiyle Millî Korunma Kanu
nuna istinaden çıkarılmış olan Koordinas
yon Heyeti kararlarının bugünkü işleyiş 
tarzlarına ve daha bir müddet yürürlükte 
bırakılaeaklarsa yeniden bir revizyon- J 

İçişleri Vekâletinden 
1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

kut 'un, Ankara, istanbul ve izmir gibi bü
yük vilâyetlerde teşekkül eden gecekondu 
mahallelerine dair içişleri Vekâletinden 
sözlü sorusu (-6/1106) 70 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'in, hudut harici edilmek istenen Cizre'-
li Türk vatandaşları hakkında içişleri 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/1115) 166 

Maliye Vekâletinden* 
J. — Trabzon Mebusu Cahid Zamangü'-

in, hayat pahalılığı ve memur statüsü ısla
hatı hakkında Maliye Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/1113) 166 

Millî Eğitim Vekâletinden 
1. — Balıkesir Mebusu Alî Fahri İşeri'-

nin, ilkokulların bâzı sınıflarında okutul
makta olan din ve ahlâk derslerinin en 
yüksek tahsile kadar bilûmum mektepler
de okutulması hususunda ne "düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/1081) 2 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hak
kında Millî Eğitim Vekâletinden sözlü 
sorusu (6/1094) 32 

Millî Savunma Vekaletinden 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri '-

nin, askerî, kantinler ve istihlâk kooperatif
leri hakkında Millî Savunma Vekâletin
den sözlü sorusu (6/1082) 2 
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B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfa 
tarifelerine yapılan zam hakkında Ulaşırına 
Vekâletinden sözlü sorusu (6/1107) 70 

AR VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Ulaştırma Vekâletinden 

1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Denizcilik Bankası tarafından yolcu 

Başvekâletten 
1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'- -

in, İstanbul'a Fâtih'in heykelinin ne za
man dikileceğine dair Başvekâletten yazılı 
sorusu (6/1085) 2 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'-
in, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gös
teri ve provaları duhuliyelerinin geliri Kı-
zılaya verilmek üzere ücrete tâbi tutulması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başvekâ
letten yazılı sorusu (6/1103) 70:71 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, 1950 - 1953 yılları arasın
da Maadin Nizamnamesi ve ek kanunlara 
göre yapılmış olan müracaatların miktarına 
ve Maadin Umum Müdürlüğünün ruhsatna
me almak istiyenler hakkında tatbik ettiği 
usule dair Başvekâletten yazılı sorusu 
(6/1088) 2 

4. —• Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, hayat pahalılığı ile müca
dele hususunda ne gibi tedbirler alındığına 
ve alınacağına dair Başvekâletten yazılı 
sorusu (6/1099) • 70 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Marşal ve Karşılıklı Gü

venlik Yardım Teşkilâtı tarafından Türkiye'
ye yapılan çeşitli yardımlara dair Başvekâ
letten yazılı sorusu (6/1090) 3 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Badyo ve Anadolu Ajansı 
hakkında . Başvekâlletten yazılı sorusu 
(6/1092) . 32 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
faaliyetine, hububat istihsal ve ihracı ile 
alâkalı hususlara dair Başvekâletten yazılı 
sorusu (6/1097) 70 

8. — Zonguldak, Mebusu Abdürrahman 
Boyaeıgiller "in, yabancı devletler bankala
rında kimlerin ne miktar parası bulunduğu
na ve bu paraların memlekete mal edilmesi 

hususunda ne düşünüldüğüne dair Başve
kâletten yazılı sorusu (6/1086) 2:3 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Ziraat Bankası tarafından 
köylüye yapılan çeşitli kredi yardımlarına 
Marşal ve Karşılıklı Güvenlik yardımların
dan ne kadarının Ziraat Bankası kanaliy-
le köylüye tevzi edildiğine dair Başvekâ
letten yazılı sorusu (6/1087) 2 

Adalet Vekâletinden 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar ın , 

bu yıl içinde Çankırı Vilâyeti dahilinde
ki nahiyelerden kaçma hâkim tâyin edildiği
ne ve önümüzdeki yıl için bu hususta ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Adalet Ve
kili Osman Şevki Çiçekdağ'm yazılı ceva
bı (6/1119) 167,226 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Trabzon Vilâyeti dâhilinde Sürmene 
Kazasında ikinci bir ağır ceza mahkemesi
nin kurulup kurulmıyacağma dair sorusu
na, Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'-
m yazılı cevabı (6/1110) 102,196:197 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, İstanbul 4 ncü Noterliğine 
mevzuata aykırı olarak yapılan tâyin do-
layısiyle ne gibi bir muameleye tevessül 
edildiğine, Zonguldak Sulh Ceza ve Ağır 
Ceza mahkemelerinin takviyesinin düşünü
lüp düşünülmediğine, Devrek ve Ereğli 
kazaları ceza evleri inşaatına dair sorusuna, 
Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'm 
yazılı cevabı (6/1101) 70,194:196 

1. —• Konya Mebusu Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Adalet Vekâleti 1953 
yılı Bütçesinin döşeme ve demirbaş öde
neklerinden nerelere, kaçar liralık tahsisat 
ayrıldığına dair sorusuna, Adalet Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ'm pazılı cevabı 
(G/1041) 258:260 



2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Maraş Vilâyetinin Ardil, Sarıl ve Ter-
bizek köylerindeki bir vatandaşa ait bulu
nan çiftliklere civar köylüler tarafından 
vâki tecavüz dolayısiyle yapılan şikâyetin 
alâkalı bulunduğu müdahale ihtilâfının 
idari ve adlî safahatına ve ne neticeye bağ
landığına dair olan sorusuna, Adalet Vekili 
Osman Şevki Çiçekdağ'm yazılı cevabı 
(6/1055) 28:30 

3. — S'inob Mebusu Ser ver Somuncuoğ-
lu'nun, İstanbul'da Beşiktaş Abbasağa ma
hallesinde oturan Burhan Karadayı 'nm, 
İstanbul emniyet teşkilâtınca dövüldüğü
nün doğru olup olmadığına ve bu hususta 
İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
vâki şikâyet üzerine ne muamele yapıldığı
na dair sorusuna, Adalet Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'm yazılı cevabı (6/1007) 202: 

204 
Bayındırlık Vekâletinden 

1. _ Çoruh Mebusu Mesut Güney'in, 
Çoruh Vilâyetine 1951 ve 1952 senelerinde 
il ve köy yolları ile içme suları için yapı
lan nakdî yardım miktarına, yolları ve su
ları ikmal edilmiş kaç köy bulunduğuna 
dair Bayındırlık Vekâletinden yazılı soru
su (6/1084) ' 2 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak'm vilâyet ve 
köy yolları ile köy içme sularına, büyük ve 
küçük su işlerine ve Kokaksu •• Bartın ve 
Amasra iltisak hattının inşası hususunda 
çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair 
sorusuna, Bayındırlık Vekili Kemal Zey-
tinoğlu'mm yazılı cevabı (6/1102) 70,306:310 

1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
ın, Tekirdağ Vilâyeti ihtiyaçlarının gözden 
geçirilmesine, Mürefte elektrik tesisatı için 
satmalman dizel motorunun mahalline ne 
suretle sei'kedileceğine, Tekirdağ Tüberkü
loz hastanesi inşaatının betonarme işlerine, 
Tekirdağ - Hayrabolu yolu inşaatına, köy 
içme., suları için alman su borularına ve 
142 bin liralık munzam tahsisatın nereye 
sarfedildiğine dair sorusuna, Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu 'nun yazılı ceva
bı (6/1031) 1300.32 

Sayf 
Dışişleri Vekâletinden 

1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Kıbrıs meselesinin menfa
atlerimize uygun şekilde halli hususunda 
mutabakata varılıp varılmadığına dair 
Dışişleri Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1096) 70 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özfoey'-

in, Maden Umum Müdürlüğü çalışmaları
nın verimli bir hale getirilmesi hakkında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair so
rusuna, Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi 
Çelikbaş'm yazılı cevabı (6/1109) 102,aiO: 

311 
2. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-

gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrika
sı Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkında Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinden yazılı soruısu (6/1104); 7-1 

3. — Manisa Mebusu Refik Şevket în-
ce'nin, üzüm müstahsıllarınm durumunu 
düzeltmek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ve üzüm istihsalinde maliyete mü
essir maddelerin satışında indirmeıer ya
pılıp yapılmadığına dair Ekonomi ve Tica
ret Vekâletinden yazılı sorusu (6/1114)' 166: 

167 
4. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu'nun, 1950 - 1953 yılları içinde 
yabancı memleketlere satılan ve teslim 
edilen hububat miktarı ile Toprak Mah
sulleri Ofisinin alıcılarla yaptığı mukave
lelerin hükümlerine, 1951 ve 1952 kam
panyalarından mubayaa edilen hububatın 
dâhildeki satış miktarına dair sorusuna, 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelik
baş'm yazılı cevabı (6/1093) 32,311:320 

1. — Yozgad Mebusu Faik..Erbaş 'in, 
Yerköy Petrol' Ofisi eski mümessili Şükrü 
öncül namına ne kadar benzin, gaz* ma2©t 
ve muhtelif yağ sevkedüdiğine dair soru
suna, Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çe
likbaş'm yazılı cevabı (6/1071) 158 d59 

Gümrük ve Tekel Vekâletinden 

1. — Burdur Mebusu Mehmet -özbey%t, 



Sayfa 
Burdur Vilâyetinde gül yağı çıkarılan im
biklerden Harçlar Kanunu 'gereğince alı
nan verginin bütün gül yağı çıkaranlar
dan alınıp almmryacağma dair sorusuna, 
Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat'un 
yazılı cevabı (6/1044) 66:67 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut G'oloğ-
lu'ııun, kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyen Gümrük Muhafaza memurları hak
kındaki sorusuna, Gümrük ve Tekel Vekili 
Emin Kalafat'm yazılı cevabı (6/1074) 98:99 

İçişleri Vekâletinden 
1. — Bingöl 'Mebusu Mustafa Nuri Ok-

cuqğlu'nujn, Ergani Madeni Kazasının Ar
pa Meydanı Mahallesinde vukubulan çö
küntü neticesinde evsiz kalan vatandaş
lara mesken temini hakkında ne düşünül
düğüne dair İçişleri Vekâletinden yazılı 
sorusu (6/1122) 206 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ıaı, 
Çankırı Vilâyetinin Çerkeş Kazasına bağlı 
Ovacık Nahiyesinin kaza haline ifrağı hu
susunda ne gibi tetkikler yapıldığına, ka
za ve nahiye olmaya lâyık nahiyelerle 
köyler hakkında ne düşünüldüğüne dair 
içişleri Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1118) 167 

0. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabri
kası Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkında İçişleri Vekâletin
den yazılı sorusu (6/1104) 71 

4. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 
1950 - 1953 senelerinde İstanbul Umumi 
Meclisi Bütçesine mevzu içtimai muave
net tahsisatı miktarları ile bu tahsisattan 
kimlere ne miktar tediye yapıldığına 
dair İçişleri Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1127) . ' ~ 228 

5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon'un Vakfıkebir Kazasına 
bağlı Tonya Nahiyesinin kaza haline 
ifrağı hakkında ne düşünüldüğüne da
ir İçişleri Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1105) 71 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kars Vilâyetine bağlı nahiyelerin 1953 

Sayfa 
yılı içinde tam teşekküllü hale getirilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair sorusuna, İç
işleri Vekili Eteni Menderes'in yazılı ce
vabı (6/950) 159:160 

İşletmeler Vekâletinden 
1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri 

Okcuoğlu 'nun, Ergani Madeni Kazasının 
Arpa Meydanı mahallesinde vukubulan 
çöküntünün maden işletmesi neticesi olup 
olmadığına ve açıkta kalan vatandaşlar 
hakkında ne düşünüldüğüne ve ne gibi 
tedbirler alındığına dair İşletmeler Vekâ
letinden yazılı sorusu (6/1121) 206 

2. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabri
kası Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkında İşletmeler Vekâle
tinden yazılı sorusu (6/1104) 71 

3. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ıtı, muayyen şartları haiz meskenleri ta
pulamak maksadiyle çıkarılmış olan ka
nunlar hükümlerinin ne sebeple uygula
nıştan geri bırakıldığına dair İçişleri Ve
kâletinden yazılı sorusu (6/1129) 278 

4. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon'da bir çimento fabrikası 
kurulması hususunda her hangi bir tetkik 
yapılıp yapılmadığına dair İşletmeler Ve
kâletinden yazılı sorusu (6/1111) 134 

5. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
Mürefte Nahiyesinde mevcudiyeti tesbit 
edilen havagazı ve petrolden ne sebeple is
tifade edilmediğine dair İşletmeler Vekâle
tinden yazılı sorusu (6/1128) 278 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyaeıgtiler'in, Ağaçlı Linyitleri İşletme
sinin no zaman açılıp, niçin kapandığına ve 
işletmede yapılan yolsuzluklara dair İşlet
meler Vekâletinden yazılı sorusu (6/1100) 70 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyaeıgillerin, Raman petrolleri için ra
fineri tesisatının satın alırım ası ve yakıt po
litikasına gereken önemin verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İşletmeler 
Vekâletinden yazılı sorusu (6/1098) 70 

Maliye Vekâletinden 
1. — Konya Mebusu Murad Âli Ül-

gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabri-



Sayfa 
kası Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkında Maliye Vekâletin
den yazılı sorusu (6/1104) 71 

1. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm, 
Kars'ın iktisadi ve içtimai kalkınmasını 
temin için Bayındırlık, Tarım, Millî Eği
tim, Ekonomi ve Ticaret Ve Ulaştırma 
vekâletleri 1952 yılı bütçelerine normal 
tertipler dışında ne kadar tahsisat konul
duğuna dair sorusuna, Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm yazılı cevabı (6/999) 191:193 

Millî Eğitim Vekâletinden 
1. — Aydın Mebusu Oevat Ülkü'nün, 

îlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı hak
kında Millî Eğitim Vekâletinden yazılı 
sorusu (6/1095) 70 

2. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm, 
Çankırı ve Bitlis vilâyetlerinde 1954 
yılında açılacağı bildirilen liseler için 
gerekli tetkiklere girişilip girişilmedi-
ğine ve Çankırı'nın Eskipazar Kazasın
da ne zaman ortaokul açılacağına dair 
Millî Eğitim Vekâletinden yazılı sorusu 
(6/1120) ' 167 

3. — Konya Mebusu Muad Âli Ül-
gen'in, Konya Ereğlisi Mensucat. Fabri
kası Müdürlüğünden uzaklaştırılan Fahri 
Fuad Orsan hakkında Millî Eğitim Vekâ
letinden yazılı sorusu (6/1104) 71 

1. — Bolu Mebusu Kâmil Kozak'm, or
taokul binası yaptıran müteşebbis dernek
lere yardım için 1952 ve 1953 yılları Millî 
Eğitim bütçeleriyle ayrılmış olan tahsisa
tın ne suretle ve hangi kasabalar dernek
lerine tevzi edildiğine dair sorusuna, 
Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'm 
yazılı cevabı (6/1072) 197:202 

Millî Savunma Vekaletinden 
1. — Konya Mebusu Murad Âli Ülgeri'-

in, Konya Ereğlisi Mensucat Fabrikası Mü
dürlüğünden uzaklaştırılan Fahri Fuad 
Orsan hakkında Millî Savunma Vekilinden 
yazılı sorusu (6/1104) 71 

1. — Kocaeli Mebusu Ekrem Allcan'm, 
Adapazarı Ağır Bakım Tamir Fabrikasm-

Sayfa 
da yapılan yolsuzluklar dolayısiyle tahkikat . 
yaptırılıp yaptırılmadığına dair sorusuna, 
Millî Savunma Vekili Seyfi Kurtbek'in ya
zılı cevabı (6/1064) 260:276 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden 

1. — Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğ-
lu'nun, Kemah Kazasına bir doktor ve bir 
ebe tâyininin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazılı ce
vabı (6/1079) 202 

2. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat '
ın, Malatya Vilâyetinin Besni Trahom Has
tanesinde vukubulduğu söylenilen hâdise
nin sebebine ve bu hususta tahkikat yapılıp 
yapılmadığına dair sorusuna, Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün
dağ'ın yazılı cevabı (6/1073) 96:98 

3. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'
ın, Malatya'nın Adıyaman, Pütürge, Da
rende ve Arapkir kazalarındaki sağlık mer
kezlerinden kaçında doktor ve müstahdem 
kadrosunun tamam olduğuna, Adıyaman ve 
Pütürge sağlık merkezlerinin hangj tarihte 
açıldığına, bu hastanelerin mütehassıs dok: 

tor kadrolarının ne zaman tamamlanacağına 
konfor ve sıhhi tesisatları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna, Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili Ekrem Hayri Üstün
dağ'ın yazılı cevabı (6/1057) 95:96 

Tarım Vekâletinden 

1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'-
m, Çilingoz ve Malatra sahil devlet depo
larından 18 . I I . 1949 tarihinden 31 . 
VII . 1949 tarihine kadar devren odun sa-
tmalan Alâaddin Ergün namına kaç ken
tal nakliye kesildiğine, bu iki deponun sa
hile ne kadar mesafede olduğuna ve se
nelik açığı miktarına dair sorusuna Tarım 
Vekili Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/1034) 94:95 

Ulaştırma Vekâletinden 
1 — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, birçok yerlerde mevcut 
hurda vagon, lokomotif ve diğer çeşitli de-
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Sayfa 

mir maîzeaıeshım tasfiyesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusan-a* Ulaştırma 

1. — Yugoslavya Parlâmento Heyeti 
Reisi Moshe Pijadei'nin, memleketimizde 
kaldıkları müddetçe kendilerine gösteri-

Burdur (Mehmet özbey) 
1. — Alelûmum seyyar sağlık memur

ları, sıtma savaş memurları, sıtma sağlık 
koruyucuları ve köy sağlık memurları ile 
stajyer köy sağlık memurlarına hayvan 
yem bedeli veya motorlu vasıta, masrafı 
verilmesi hakkında (2/534) 32 

Bursa (Agâh Erozan ve 2 arkadaşı) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dâir olan 5951 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında (2/540) 167 

îstanbul (Andre Ydhram Bayar) ve 
(Hadi Hüsman) 

3. — Hususi müessese ve ticarethane
lerde çalışan memur ve müstahdemlerin 
öğle yemek tatilleri hakkında (2/53?) 71 

Kastamonu (Hayri Tösunoğlu ve 5 ar
kadaşı) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçişi 65 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair (2/541) 167 

Kırşehir (Holü Sezai Brkut) 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 47 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının defHştirilmesttte ve bu maddeye 
bir fıkrav eklenmesine dair (2/535) 32 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağüûğlu 
ve 10 afkadaşı) 

6. —^Devlet Memurları Ayhklarmm 
Tevhit, ve Teadülüne dair 3656 sayıjı Ka
nmak bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Veka
leti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da (2/542) 167 

Ko&Fsf AbdürrahmanFahriAğâG$vpe 
11 arkadûşv) 

7. — Derlet Memurları A ^ f c î a m m 

Sayfa 
Vekili Yümnü Üresin'in yazılı cevabı 
(6/1089) 3,158 

len misafirperverlikten dolayı Büyük Mil
let Meclisi Reisliğine gönderdiği teşekkür 
telgrafı (5/71) 4 

Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı 1 sayılı cetvelin Diyanet İşleri Re
isliği kısmında değişiklik yapılması hakkın
da (2/543) 167 

Konya (Hidayet Ay diner) 
8. — Türk Ceza Kanununun 425 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/539) 134 
Niğde (Necip Bilge) ve Denizli (Ali Ço-

banoğlu) 
9. — Pasaport kanunu teklifi (2/538) 134 
Niğde (Necip Bilge ve iki arkadaşı) 
10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi
nin j bendine bir hüküm ilâvesi hakkında 
(2/536) 32 

Ankara (Talât Vesfi Öz) 
1. — Konrol Deta hakkmdad (2/312) 71 
Balıkesir (Müfit Erkuyumcu) ve îstan

bul (Füruzan Tekil) 
2. — Türk Ceza Kanununun 549 ncu 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/250) 5: 
28,33 =66,72 #3,103:130,147:157,169:179, 

180:191,209:222,223 =225,230 =257,279 =306 
Balıkesir (Vacid Asena ve üç askadaşı) 
3. —• Türk Ceza Kanununun 273 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/292) 5 = 
28,33 =66,72 =93,103 =130,147 =157,169 =179, 

180 =191,209 =222,223 =225,230 =257,279 =306 
Burdur (Mehmet Özbey) 
4. — Türk Ceza Kanununun 273 ncü 

maddesine' bir fıkra eklenmesi hakkında 
(2/476) 5:28,33:66,72:95,103:130,147:157, 
i 169:179,180:191,209 =222,223:225, 

230:257,279:306 
5. — Türk Ceza Kanununun 576 nci ve 

568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak-

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 



Sayfa I 
kında (2/235) 5,28,33:66,72:93,103:180,147:157, 

169:179,180.191,209:222,223 525,230:257,279: 
306 

Çan,akkale (Nusrat Kirişcioğlu) 
6. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/480) 5:28, 
33 .-66,72:93,103 :İ30,147 im,im Û.1% 

180:191,209:222,223:225,230:257,279:306 
Çorum (Ahmet Başibüyük) 
7. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin kaldırılması hakkında (2/438) 5 58, I 
33:66,72:93,103.130,147:167,169.479, 

. 180:191,209 522,223 525,230 557^79:306 
Çorum (Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki ar- I 

kadaşı) I 
8. — Türk Ceza Kanununun 515 nci I 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında' I 
(2/219) 5:28,33:66,72:93,103:130,147,157,169:179, 

180 îl91,209522,223525,230 557,279:306 
Elâzığ (Ömer Faruk Sanaç) 
9. — Gelir Vergisi Kanununun 80 neu I 

maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair I 
(2/528) 33 

Erzurum (Emrullah Nutku) I 
10. — Türk Ceza, Kanununun 516 nci I 

maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair (2/269) 5 58,33:66,72:93,103:13Q,147: 

157,169:179,180:191,209 522,223 525,230: 
257,279:306 

Koeaeli (Ekrem Alican) I 
11. — Vergi Usul Kanununun bâzı 

maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde de- I 
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna Mzı I 
madde ve fıkralar eklenmesine dair 5815 I 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değişti- I 
rilmesine dair (2/319) 102 

Konya (Abdürrahman Fahri Ağaoğlu) I 
12. — Türk Ceza Kanununun bâzı I 

maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı mad- I 
delerinin kaldırılması hakkında (2/464) S 58, I 

33 :G6,72 :93,103:130,147.167,16» .479,180: 
191,209 522,223:2â5,230:257,2?9 :WG 

lKon(ya (Hidayet Aydtner) I 
13. — Türk Ceza Kammuıron ffcSBS sa- I 

yılı Kanunla değişen 526 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/272) 5:28, I 

33:66,72:93,103.130,147:157,169:179,180: } 
191,209 522,223 525,230 557,279:306 | 

Sayfa 
Bize (İzzet Akçal ve iki arkadaşı) 
14. — Tüjek Ceaa Kanımanıın bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (2/850) ö:28, 
M :66,78 :93,103:130,147:167,169 Û3%pffi: 

191,209 522,223 525,230 557,^79:306 
Rize (izzet Akçal ve iki arkadaşı) 
15. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi hakkıada (2/372) '558, 
'33:66,72 #3,103:180,147 rl#7,!I80 :179,I83 : 

191,209522,22®525,280557,270 î«ö6 
Rize (îzzet Akçal ve 54 arkadaşı) 
il6. — Türk Ceza Kanununun b&zi mad

delerinin değiştirilmesi hakkında1 (2/458) 5:28, 
33:66,72:93,103:130,147.157,169:179,180: 

191,209 522,223:225,230:257,279:306 
Rize (îzzet Akçal) ve1 'Siird (Mehmet 

Daim Süalp) 
17. — Türk Ceza Kanununun 68:77 

nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
•(2/334)' # â 6 , 

83 .66,72:93,103.180,147 :IS7y160 d7«4«® : 
191,209 522,223 525$âft557#7dT806 

iSiürd (Baki Erden) 
18. — Kimyagerlik ve Marya mıühen-

disliği hakkında (2/441) 167 
Silntob (Muhit Tümerkan) 
19. — Gelir Vengisi Kanununun 24 

ncü maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair (2/538) 33 

Tokad (Ahmet Gürkan) 
20. — Türk Ceza Kanununun 163, 421, 

440,441 ve 442 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında (2/344) 5:28, 

33:66,72:93,103:130,147:157,169:1T9,180:-
191,209 522,223:225,230 557,279:306 

'Trabzoni (Cemal Reşit Eyüboğlu ve 2 
arkadaşı) ^ 

'21. — 1953 Malî yaslı MuvaMttei Umu
miye Kanununa bağlı R oetv*M«d© deği
şiklik yapılması lıakkmda (2/525) 102 

ıTrabarol (Faik Ahmed Barutçu «e 2 
arkadaçtr) 

22. — Türk Caz* Kanunanaa 15© v* 
İSİ nci maddelerinin değiştitrihttssme ** 
bu Kamına bâzı maddftler efelenmesine 
dair (2/487) * â 8 , 

83-06,7® M,W8. 430,1*7 :lS773SfelOM&: 
191,209 .522,223 525,230557,27$ &&6 



Tunceli (Hıdır Aydın) 
23. — İskân Kanununu tadil eden 5098 

sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 

•522ı7 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
4 ncü bendinde zikredilen idareten boşal
tılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkı
nın yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fık-
rasiyle 4 ncü maddenin tadiline, 3 ncü 
maddesinin A ve I> fıkralarının kaldırıl
masına ve aynı kanuna yeniden bâzı hü
kümler ilâvesine dair (2/525) 

— 14 
Sayfa 

Van (tzzet Akın) 
24. — iskân Kanununu tadil eden 

' 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklımı .kaldırılan yerlerle 
5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
4 ncü bendinde zikredilen idareten boşal
tılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkı
nın yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasiyle 
3 ncü maddesinin A bendinin kaldırılma
sına, 4 ncü maddesinin tadiline ve aynı 
kanuna yeniden bâzı hükümler ilâvesine 
dair (2/518) 

Sayfa 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Karışık 
1. — Kore Türk Silâhlı kuvvetlerine 

mensup astsubaylara, 5802 sa>ıh Kanunun 
16 neı maddesinin (B) fıkrasının tatbik 
edilmesi hakkında icra Vekilleri Heyetince 
ittihaz olunan kararname suretinin gönde
rildiğine dair (3/497) •• 4:5 

1. — Millî Korunma 1950 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair (3/355.) 134 

2...— Sümerbank Genel Müdürlüğü mü
fettişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hakkın
da mahkemeden sâdır olup kesinleşmiş bu
lunan karardan sonra ittihaz olunan Dilek
çe Komisyonu kararı gereğince bir muame
le ifa edilmemesi hususunda bu hâdiseye 
has ve münhasır olmak üzere yeniden, bir 
karar ittihazı hakkında (3/162) 3 

Tefsir istekleri 

1. •— 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 
sayılı. Kanunun geçici 65 nci maddesinde 
bahsedilen «aylık. ücretli sürekli vazifeler» 
meyamnda bulunup bulunmadığının tefsi
rine dair (3/489) " ' 167 

2. —'Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesi şümulüne girenlerin 5434 sayılı 
Kaiitınun geçici 28 nci maddesi hükmü*nden 
istifâde edip edem'iyecekleri hususunun 

tefsir yoliyle halledilmesi hakkında (3/491) 229 

Teşriî masuniyetler 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali ih

san Sabisin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/501) 229 

1. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi 
Ustaoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/466) 134 

B. M. M. REİSLİĞİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/500) 135 :136 

DİVANI MUHASEBAT RElSLlĞI 
TEZKERELERİ 

1. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine' ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/502) 278 

2. '—- Devlet Orman işletmeleriyle ke
reste fabrikalarının 1950 yılı muameleleri 
hakkında,' tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/498) 71 

3. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 
1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/503) 278 

4. — Muvazenei Umum iyeye dâhil dai
relerin Î950 Malî yılı hesabı katilerine ait 
Umumi Mutabakat Beyannamesinin sunul
duğuna' dair (3/499) 102 

1. Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe 
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yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/444) 

2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/460) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1947 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/344) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı 
Hesabı Katisine aît Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/386) 

5. -— İstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan : 

namesinin sunulduğuna dair Divanı Muha-

Sayfa 

102 

71 

134 

134 

sebat Reisliği .tezkeresi (3/340) 
6. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 

Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 
Beyannamesinin sunulduğuna dair (3/448) 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Hesabı 
Katisine dair (3/407) 

Sayfa 
134 

167 

102 

MALİYE KOMİSYONU REİSLİĞİ TEZKERESİ 
1. — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sa-

naç ve Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ve 30 ncu 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
tekliflerinin Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair (3/496, 2/528, 532) 

89 ncu 
90 ncı 
91 nci 
92 nci 
93 ncü 

Birleşim Tutanak özeti 

TUTANAK ÖZETLERİ 
94 ncü Birleşim Tutanak özeti 
95 nci » » 1 » 
96 ncı » » » 
97 nci » » S» 

2:3 
32 

70:71 
102 
134 

YOKLAMALAR 
4 

33 
n 

103 
135 

33 

166 
206 
228 
278 

168 
207 
229 
278 

« • » 

Sayfa Sütun Satıi' 

10 
10 
71 
72 
77 

272 

1 
2 
2 
2 
1 
1 

DÜZELTIŞLER 
Y a n l ı ş D o ğ r u 

39 Kabak Kapak 
12 » » 
30 Gantrole Conrole 
3 ncü satırdaki Reis kelimesi silinecektir. 

49 müessese müesses 
40 tetkik teknik 

Diğer düzeltişlerin bulunduğu sayfalar 

Sayfa j 
29 

276 
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Söz alanlar 

« • * 

Sayfa 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) -

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 109,111,114,115,116,118,151 

izzet Akçal (Rize) - Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
btı kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 37,38: 

44,75,107,119,129,153,170,184,188,189, 
218,241,246,250,286,304 

Refet Aksoy (Ordu) - Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 38 

Rifat Alabay (Konya) - Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 43,241, 

242 
Muammer Alakant (Zonguldak) - Türk 

Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle . ' 38 

Niyazi Ünal Alçılı (Yozgad) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 230 

Sayfa 
Kâzım Arar (Çankırı) - Türk Ceza ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 143 

Pertev Arat (izmir) - Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 45,117, 

171,177,179,254 
Arif Nihat Asya (Seyhan) - Türk Ceza 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 175 

Vacid Asena (Balıkesir) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
di ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun eklifleri münasebetiyle 124, 

126,127,242,245,253,256 
Sırrı Atalay (Kars) - Türk Ceza Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 13,14, 

15,58 
Hidayet Aydıner (Konya) - Türk Ceza 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 43,45,46,88,154,156,215,220, 

224,231,2.36,246,255,256 

B 
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Türk 

Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkındaki kanun eklifleri münase
betiyle 15,17,18,19,20,127,128,289,294,305 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) - Türk Ce-



— İT 
Sayfa 

za Kanununun Mzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kttnuna bâz-ı maddeler eklen
mesi hakkmdftki kanun teklifleri münase
betimle 10,12,1;3,4I,51,52,53£06,190,2I5, 

241,249 
Avni Başman (îzmir) - Türk Ceza Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 92,93,254 

Zihni Betil (Tokad) - Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 84,85 

Necip Bilge (Niğde) - Türk Ceza Ka 
nunuaun^ bfa& maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu köirnnâ bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kalıım teklifleri münasebetiyle 43,63, 

91,247,248,251,284 

Sayfa 
Beta* Bilgin <l«Mİr) - Ttob Ceza Ka

nununum bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 293,303 

Remzi Birand (Konya) - Yeniden ya
pılacak su işleri için gelecek yıllara" sâri 
taahhütlere girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 146 

M. Kâmil Boran (Mardin) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 103, 

104,115,123,154,172,173,177 
— Usul hakkında 207 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir) - Türk Ce

za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 3^60^61,78 

Abbas Çetin (Kars) - Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 107,113, 

118,123,189 

Osman Şevki Çiçekdağ (Adalet Vekili) -
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 33,34,35 

Ercüment Damalı (Sivas) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le 252,282 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) -
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi »hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 40,47,50,54,104,108,109,111,119, 

156 

Süreyya Endik (Çanakkale) - Gündem 
harici 278,279 

— Türk Ceza Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 171,282 



& 
Sayfa 

2«ld Erataman (Tekirdağ) - Türk Ceza 
Kanunumın bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 

— Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara sari taahhütlere girişil
mesine mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlara 
ek Kanun münasebetiyle 

Semi Ergin (Manisa) - Türk Ceza Ka-

179 

137 

Sayfa 
ııuıuuıun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiy
le 20,38,39,40,42,43,44,45,48,50,52,53,72,90, 

91,92,93,108,110,114,115,117,119,122,128, 
148,157,170,171,175,177,181,185,209,223 

Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) - Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 228 

Nail Geveci (Aydın) - Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 

Mahmut Goloğlu (Trabzon) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 

113, 
121 

220 

Ahmet Gürkan (Tokad) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 117 

Saffet Gürol (Konya) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle 156,157 

Salih înankur (tçel) - Yeniden yapı
lacak su işleri için gelecek yıllara sari 
taahhütlere girişilmesine mezuniyet veril- K

r 

ılıesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 143 

Hâmid Şevket înce (Ankara) - Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 5,7,10 

Eefik Şevket înce (Manisa) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü

nasebetiyle 77 
Tevfik îleri (Samsun) - Türk Ce

za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 293,295 

Ali Fahri îşeri (Balıkesir) - Kanun 
tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan 
önce görüşülmesi hakkındaki önerge mü
nasebetiyle 168 

— Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 188 



— .19 
K 

Sayfa 
Hasret Kirişcioğlu (Çanakkale) • Türk 

Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 46,93,120,281,283,284,285,286 

Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti-

Sayfa 
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle - 112,130,172 

Aziz Koksal (İçel) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü-
münasebetiyJo 111 

Sadi Mıhçıoğlu (Manisa) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek-

M 
lenmesi hakkındaki 
nasebetiyle 

kanun teklifleri mü-
176 

N 
Rükneddin Kasuhioğ-lu (Edirne) -

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 118,129 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 

4649 ve '5259 sayılı kanunlara . ek kanun 
münasebetiyle 188 

Emrullah Nutku (Erzurum) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 282,286 

O 
Nuri Ocakcıoğlu (Malatya) - Türk Ce

za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 45,213,217 

Burhanettin Onat (Antalya) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü-. 
nasebetiyle 40,42,104,105,111,113,116,120,128, 

170,174,175,180,182,187,213,214,249,285 
— Yeniden yapılacak su işleri için- gele

cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine' 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, r 

4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun mü
nasebetiyle 136,139 
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o 
Sayfa 

Muzaffer önal (Tokad) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 173, 

176 
Talât Vasfi öz (Ankara) - Türk Ceza 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 42,121,122 

Mazhar özsoy (Maraş) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-

Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) -
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 34,35 

Mithat San (Bursa) - Yeniden yapıla
cak su işleri için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle 139 

Salim Serçe (Seyhan) - Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 111,184 

Sayfa 
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 106,126 

Kemal özçoban (Afyon Karahisar) -
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle 107,110,284 

Halil özyörük (îzmir) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle 23,79,120,232,239,245,248,249,287, 

292,293,296 

Nâtık Poyrazoğlu (Muğla) - Yeniden 
yapılacak su işleri için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet 
verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, ve 
5259 sayılı kanunlara ek Kanun müna
sebetiyle 148 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna, bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle 242 

Mehmet Daim Stialp (Siird) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve-bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 172,174,223,288 

P 

S 



T 
Sayfa 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 115 

—-Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllar* sâri taahhütlere girişilmesi
ne mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 
4100, 4649 ve 5859 sayılı kanunlara ek Ka
nun münasebetiyle 144 

Hayri Tosuaegtoı (Kastamonu) - Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş-
tirilniesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri müsase-
betiyle 189,241,245,246,247 

Hüsamettin Tugaç (Kars) - Y-eniden 
yapılacak su işleri için gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesine mezuniyet veril
mesi hakkındaki 3132, 4100, 4649 ve 5259 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 138 

Muhlis Türaay (Manisa) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-

mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle 170,171 

Muhit Tümerkan (Sinob) - Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 105ı 

122,169 
Cezmi Türk (Seyhan) - Türk Ceza Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle 6,7,8, 

$178 
— Yeniden yapılacak su işleri için ge

lecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 
4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun 
münasebetiyle 136,137,144,145 

Kemal Türkoğlu (Mardin) - Türk Ce
za Kanununun bâzı maddelerinin değitiril-
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 55, 

56,301 

Cevut Ülkü (Aydın) - Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın-

ü 
dakı kanun teklifleri münasebetiyle 219,222, 

225 

Ahmet Kemal Varınca (Öümuşane) -
^Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle 176,217 

Ceîaİ Yardımcı (Ağrı) - Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
*•, fcu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle 124* 
127,128,221 

M. Şevki Tannan (Blâjo£) - Türk Ceza 



Kanununun bâzı maddelerinin değiştirü-
ifiesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri münase
betimle 

Kemal Yörükoğhı (öümüşane) - Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek-

SayfâJ 

169 

Sayfa 
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle 116 

Avni Yurdabayrak (Zonguldak) - Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle 112,187 

Kemal Zeytinoglu (Bayındırlık Vekili) 
Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara sari taahhütlere girişilmesine me

zuniyet verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 
4649 ve 5259 sayılı kanunlara ek kanun 
münasebetiyle 136,140,145 

• > • « 


