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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
—-Vazife ile yurt dışına giden Adalet 

Bakanı Ekrem Tüzemen'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Hayri Mum-
euoğlu'nun vekillik etmesi (3/100) 27 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş'm dönüşüne kadiar -

No. Sayfa 

304 —• Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi Kanunu 2:3 

306 — Milletvekili seçimi Kanunu 11:14 
309 — 1837 sayılı Biıia Vergisi Kanunu 

ile 3 . 1 . 1901 tarihli ve 206 sayılı 
Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair Kanun 28,64:76,76:77 

310 — Göçmenlerle nakledilenlere ve 
•muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki 3242 
sayılı Kanunla muhtaç, çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesine dair 
5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin 
tecili hakkında Kanun 97,98:99,99:105,119 : 

121 
311 — 1961 malî yılı 'Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) iştaretli eetfvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 97,125, 

126,132:133 
312 — Anayasanın halkoyuna sunulma

sı hakkında 283 sayılı Kanunun '5 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun 135,138,139 :'146,146 

Sayfa 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Fet
hi Aşkm'ın vekillik etmesi (3/99) 27 

— Yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Muzaffer Alankuş'un avdetine ka
dar kedisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Fahri özdilekln vekillik etme
si (3/111) 85 

No. Sayfa 

332 — 1961 nmlî yı\ı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 137,181, 

186,192,194:196 
333 — İstiklâl Harbi malûllerinden 3 ere 

verilecek para mükâfatı hakkında 
Kanun 125,188:191,193,197:199,211,213, 

214,215:217 
335 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinin kumlusu 
hakkındaki 7662 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâvesi hakkında 
Kanun 97,206,221:242,242:252,253, 

256,258:260 
336 — Subay yüksek mühendis, askerî 

yüksek mühendis ve askerî mühen-
v dişlere verilecek ihtisas ücreti hak

kındaki 4335 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair Kanun 97,125: 

125,192 
337 — Mehmedoğlu 1317 doğumlu Sal

man Pak'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair Kanun 97,192,253 

KANUNLAR 



— 4 — 
$0. Sayfa 
338 — Subay, askerî memur ve assubay-

ların lojman ihtiyacı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 186 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 176,329,331:332 

339 — Cemal Fmdık'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair Kanun 97, 

126,192:193,253:254,331 
340 —- Devlet Plânlama Teşkilâtının ku

rulması hakkındaki 30 . 9 .1960 tarih 
ve 91 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 97, 

176,289:293,334:337 
341 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 137,176,186:188,254:255,255: 

256,256:257,264:280,280:288,332:334 
342 — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka

nununa geçici üç madde eklenmesine 
dair Kanun 137,176,289,355:356 

343 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 176, 

298,389:392,392:393 
344 — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kuru

mu Kanununun 5565 sayılı Kanunla 
değiştirilen 20 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesi hakkında Kanun 357:364, 

368:380,381 
345 — 1961 genel tarım sayımının 1963 

yılma bırakılmasına dair Kanun 137,206, 
337:340,356:357,388 

346 — 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 299,380:381, 

381:382,383:384,388,392,429:431 

Sayfa 
57 — Temsilciler 'Meclisi Üyesi Küstü . . 

özal'ın dokunulunmazlığı hakkında 138, 
191 

No. Sayfa 
347 -—Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sa
yılı Kanuna altı geçici madde eklen
mesine dair Kanun 348,387,407:413, 

437:446,448,450,452:454 
348 - - 306 sayılı.Milletvekili Seçimi Ka

nununun 34 ve 35 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun 435, 

459,469:470,472,482:483,487:489 
349 — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 

seçimine dair 304 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 435,459,470:472,483,490:492 

350 — İstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi 
hakkındaki 6165 sayılı Kanunun 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin tadili hakkında Kanun 387, 

473:474,474:475,475:482,483,499:501 

351 — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Kanunu 63,349,393:407,413: 

427,446:448,448:450,450,451,455:456 

3 5 2 — Ankara'da İstatistik Umum Mü
dürlüğü binası yaptırılması için ge
lecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi hakkında 6805 sayılı Kanu
nun 1 nci 'maddesinin değiştirilme
sine dair Kanım .387,472:473,475,483, 

496:498,514,518,520,546:548 

353 — 222 sayılı İlköğretim ve eğitim 
Kanununa geçici bîr madde eklen
mesi hakkında Kanım 348,459,472,474,483. 

493:495,514,518,520,543 -.545 

356.— Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçim kütükleri hakkında 298 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair Kanun 435,459,460:469, 

470,482,484:486 

Sayfa 
60 — Temsilciler Meclis1' Üyesi Feridun 

Üstün'ün dokunulmazlığı hakkında 298, 
İ30 

KARARLAR 
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61 — Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit 
Yetıkin'in dokunulmazlığı hakkında 

Sayfa 

97, 
330 

62 — Temsilciler Meclisi Üyesi Ali İh
san Göğüş'ün dokunulmazlığı hak
kında 138,331 

66 — Temsilciler MecMsi Üyesi ilhan 
Esen'in dokunulmazlığı hakkında 349,450: 

451,451 

Sayfa 
67 — Temsilciler Meclisi Üyesi Sait 

Naci Ergin'in dokunulmazlığı hak
kında 458,552:565 

71 — Temsilciler Meclisi Üyesi Muhit
tin Gürün'ün dokunulmazlığı hak
kında 74,151 

74 — Maliye eski Bakanı ve Temsilci
ler Meclisi Üyesi Ekrem Aljcan hak
kında Meclis soruşturması açılması
na mahal olmadığına dair • 38,99:108 

ÖNERGELER 

— Emin Soysal ve 3 arkadiaşınm, Ege 
bölgesinde zelzele felâketine uğramış bulu
nan vatandaşlara Temsilciler Meclisinin 
geçmiş olsun dileğinin ulaştırılmasına dair 
önergesi 

— ibrahim Öktem'in, Temsilciler Mec
lisi üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/17) 

14 

185 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ve Temsilciler Meclisi üyesi Necip 
San'm, 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 232 sayılı Kanunla değiştirilen 57 
nci maddesinin 1 nci bendine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriveril-
mesi hakkındaki önergesi (4/20) (2/9) 184.485 

— 18 . 6 .1961 Pazar günü Ankara'
da vukubulaıı sel felâketinin, sebebolduğu 
kayıplardan dolayı Temsilciler Meclisinin 
üzüntülerinin Ankara halkına duyurulma
sına dair Halil özmeh ve Necip Bilge 'nin 
önergesi ' 93 

— Şahap Kocatopçu'nun, Temsilciler 
Meclisi üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/18) 185 

— Tarık Zafer Tunaya'nm, Temsilciler 

Meclisi üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/19) 185 

— Temsilciler Meçlisi Üyesi Nüvit 
Yetkinin, Güney - Doğu'da kurulması mu
karrer bölge teknik okulunun kurulacağı 
yerin tesbitinde Millî Eğitim Bakanlığının 
yaptığı tasarrufun haklı sebeplere ve oku
lun kuruluş gayesine uygun olup olmadığı 
hakkında Temsilciler Meclisi. içtüzüğünün 
56 nci maddesine müsteniden Meclisçe in
celeme ve araştırma yapılmasına ve bu 
maksatla beş kişilik inceleme ve Araştır
ma Komisyonu kurulmasına karar alınma
sına dair önergesi (9/1) 534 .•'535 

— Üyelerden Galip Kenan Zaimoğlu'-
nun, Şebin Karahisar'm geçirmiş olduğu 
büyült yangın felâketi sebebiyle Temsilci
ler Meclisinin üzüntülerinin vatandaşlara 
duyurulmasına dair önergesi 437 

— Üyelerden Muammer Aksoy ve ar
kadaşlarının, Temsilciler Meclisinin, bir 
haftanın son üç. günü ile onu takibeden haf
tanın ilk üç günü toplanmak ve mütaakıp 
haftada çalışmalara ara vermek suretiyle 
üyelerin mıntakalannda bir müddet kalma
larına imkân sağlanmasına dair önergesi 388: 

389 

RAPORLAR 

ADALET KOMİSYONU RAPORLARİ | hakkında 
— Ali ihsan Göğüş'ün dokunulmazlığı i (3/118) 

Başbakanlık tezkeresine dair 
298,331 



e 
Sayfa 

— Feridun Üstün'ün dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık * tezkeresine dair 
(3/107) 298,330 

— İhsan Kabadayı'nm dokunulmazlı
ğı hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/76) 138,191:192 

— ilhan Esen'in dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresine dair (3/136) 386, 

450:451 

— Mehmet Rüştü özal'ın"' dokunul
mazlığı hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/105) 138,1191 

— Nüvit Yetkin'in dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/109) 298, 

330:331 

— Sait Naci Ergin'in dokunulmazlığı 
hakkında Yüksek Soruşturma Başkanlığı 
tezkeresine dair (3/85) 458,552:565 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
— Ankara'da İstatistik Umum Müdür

lüğü binası yaptırılması için gelecek yılla
ra geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 
6805 sayılı Kanunun 1 nei maddecinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/61) 387,472 473,496:498,514,546:548 

— istanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7072 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nei maddesinin tadili hakkın
da kanun tasarısı hakkında (1/49) 387,473: 

482,4994501 

ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORLARI 
— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kuramın 

Kanununun bâzı maddelerindin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu 
kanuna iki madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı hakkında (1/87) 298,357: 

364,368:380 

• GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 

Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkada
şının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 . 6 . 1960 tarih 
ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 

Sayfa 
nei fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/10) 17-20,21-24 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU 
RAPORLARI 

— Turizm Müesseselerinee Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek eşya 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/126) 458, 

565573 
— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Gi

riş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/78) 298, 

380:382,383 .-384,388,392,429.431 

İÇIŞLERI KOMISYONU RAPORLARI 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı hakkında (1/167) 186,188,254:256,256 

257,264:280,280:288,332:334,354:355 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkındaı 
(1/170) 389:392,392:393 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasansı hakkında 
(1/172) t 298 

-~ Millî istihbarat teşkilât kanunu ta
sarısı hakkında (1/138) 2 

.—- 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka
nununla geçici üç madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/168) 176, 

288289,327,355:356 

MALİYE KOMİSYONU İLE KURUCU MEC
LİS BÜTÇE KOMİSYONUNA SEÇİLEN TEM
SİLCİ ÜYELERDEN MÜREKKEP KARMA 

KOMİSYON RAPORLARI 
— Ankaralda istatistik Umuım Mü

dürlüğü binam yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında 6805 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/61) . 387,472:473,496:498,514, 

546:548 
— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 



7 
Sayfa j 

3 . 1 . . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarlısının Millî Birlik Komitesince değiş
t in! en maddeleri hakkında (1/10) 28,64:75, 

75:76,78:80 
— 1961 genel tarım sayımının 1963 

yılma bırakılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/159) 206,337,340,356:357,388 

— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ-
k (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/İ49) 97,125,126 

— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı hakkında 
(1/166) 176,186,192,194:190 

— Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla
rına iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Er-
yılmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/158) 459 

— Cemal Fındık'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair kanun tasa
rısı hakkında (1/108) 97,124,192:193,253,253: 

254,331 
—. Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/170) ,389:392,392:393 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
ilıit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Oenel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/72) 298 

— Devlet Plânlama TeşkilâJtmm kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/152) 176,289:293, 

334:337 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun bâızı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu 
kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı hakkında (1/87) 298,357,364, 

368:380 

Sayfa 
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında (1/160) 551 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkımda kanun tasarısı 
hakkında (1/154) 206,209:211,211,221:242 

242:252,253,256,258:261 
— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh

taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtıl
ması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla muh
taç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine 
dair 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/77) 97, 

>98i99,99:105,ll(9:12ıl 
— 222 sayılı İlköğretim Kanununa ge

çici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı hakkında (1/182) 459,472,493.495, 

514,543 ;545 
— İstanbul Opera binası inşaatının Ha

zinece ikmali ve sureti idaresi (hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkın
da kanun tasarısı hakkında (1/49) 387,473: 

482,499 £01 
— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında kanun tasarısı hak
kında (1/135) 97,125,188:191,193,197:199, 

211,213,214,215:217 

— Mehmetoğlu 1317 doğumlu Salman 
Pak'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/90) 97,126,192,253 

— Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri 
Ekrem Acuner ve iki arkadaşı ile Temsilci
ler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'm, Sa
yıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi hakkında 
(2/45) 551 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem
silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğ
retim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi hak
kında (2/11) 349,393:407,413.427,446.450, 

455.456 



Sayfa 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 

Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Hüseyin Ataman ve bir arka
daşının, Subay, askerî memur ve assubay-
ların lojman ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
186 sayılı Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi hakkın
da (2/19) 331:332 

— Millî İstihbarat teşkilâtı kanunu ta
sarısı hakkında (1/138) 2 

— Suibay yüksek mühendis, askerî yük
sek mühendis ve askerî mühendislere veri
lecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/93) 97,125:126,192,252:253 

—; Turizm müesseselerince Gümrük Ver
gisinden muaf olarak ithal edilecek eşya 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/126) 458, 

565 £73 
— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Gi

riş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/78) 298, 

380,382,383 .-384,388,392,429 431 

MÎLLÎ E&ÎTÎM KOMİSYONU RAPORLARI 
— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında (1/160) 551 

— 222 sayılı ilköğretim Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı hakkında (1/182) 459,472,493:495,51.4, 

543:545 
— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem

silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğ
retim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi hak
kında (2/1İ) 349,393407,413,427,446:450, 

455456 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 

bir ımadde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/167) 176,186:188,254:256,256: 

257,264:280,280:288,332:334,354:355 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 

Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi üyesi Hüseyin Ataman ve bir arka-
, dağının, subay, askerî memur ve assubay-

Sayfa 
larm lojman ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
186 sayılı Kanonun geçici maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi hakkın-
da. (2/19) 331:332 

— Millî İstihbarat teşkilâtı kanunu ta
sarısı hakkında (1/138) 2 

— Subay yüksek mühendis, askerî yük
sek mühendis ve askerî mühendislere ve
rilecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında .(1/93) 97,125:126, 

192,252:253 
— 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka

nununa geçici üç madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/168) 288:289,327, 

355:356 

SANAYİ KOMİSYONU RAPORLARI 
— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
hakkında (1/154) 209:211,211,221:242,242: 

252,253,256,258:260 

SEÇÎM KANUNU KOMİSYONU RAPORLARI 
— Milletvekili seçimi kanunu tasarısı

nın 5, 9, 16, 17, 18 ve 41 nci maddelerinde 
Millî Birlik Komitesince yapılan değişik
likler hakkında. (5/10) (1) 11:14 

— Millî (Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin Özıgür ve Temsilciler Meclisi Üyesi 
Avni Yurdabaytfak 'm, Cum'huriyet Sena
tosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/41) 470: 

472,490:492 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-

tiıı özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Av
ni Yurdaibayrak'm, 306 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/43) 469:470,487489 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Dânjş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
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yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi 
hakkında (2/38) 387,407:413,437:446,452:454 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
,tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ra-
tıp Talhir Burak'ın, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında, 
(2/42) 460:469,484:486 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi- Üyesi Cemal Yıldırım'm, Anayasanın 
(halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi ıhakkında kanun teklifi hak
kında. (2/16> 139:146 

Sayfa 
TABIM KOMİSYONU RAPORLARI 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesine dair 5254 sayılı Kanuna göre ve
rilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin 
tecili hakkında kanun tasarısı hakkında 
(1/77) 98:99,99:105,119:121 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARI 
— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkında (1/78) 298,380:382,383:384, 

388,392,429:431 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 

ÇEKİLMELER 
— Daniş Koper'in üyelikle bağdaşamı-

yacak bir göreve tâyin olunduğu cihetle 
Temsilciler Meclisi Üyeliğinden çekilmesi 98 

— İbrahim öktem'in, Temsilciler Mec
lisi Üyeliğinden çekilmesi (4/17) 185 

— Şahap Koca'topçu'nun, Temsilciler 
Meclisi Üyeliğinden çekilmesi (4/18) 185 

— Tarık Zafer Tunaya'nın, 'Temsilci
ler Meclisi Üyeliğinden çekilmesi (4/19) 185 

İzinler : 
— Üyelerden Arif Hikmet Onat'a 20 

gün süre ile izin verilmesi (3/114) 124 
— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 

(3/97) 11 

(3/98) 
(3/103 
(3/106) 
(3/110) 
(3/112) 
(3/121, 122) 
(3/126) 
(3/127) 
(3/129) 
(3/133) 
(3/134) 

27:28 
33:34 

63 
85:86 

98 
183:184 
206:207 

221 
264 

299:300 
330 

(3/137) 
(3/138) 
(3/139) 
(3/140) 
(3/141) 
(3/142) 
(3/143) 

349 
367 

387:388 
436:437 
459:460 
513:514 

552 

Dokunulmazlık 
— Ali İhsan Göğüş'ün dokunulmazlığı 

(3/118) 298,331 
— Feridun Üstün'ün dokunulmazlığı 

(3/107) 97,298,330 
— İhsan Kabadayı'nın dokunulmazlığı 

(3/76) ' 138,191:192 

— İlhan Esen'in dokunulmazlığı haik-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/136) 386,450:451 

— Mehmet Rüştü özal 'm dokunulmaz
lığı (3/105) 138,191 

— Nüvit Yetkin'in dokunulmazlığı 
(3/109) 97,298,330:331 

— Sait Naci Ergin'in dokunulmazlığı 
(3/85) 458,552:565 

ödenekler 
— Hastalığı dolayısiyle iki aydan faz-
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la izin alan Avni Başman'ııı ödeneği 
(3/101) 35 

— Hastalığı dolayısiyle iki aydan faz
la izin alan Nihat Reşat Belger'in ödeneği 
(3/102) 35 

— Hastalığı dolayı'sryJe iki aydan faz
la izin alan Yusuf Kemal Tengirşek'iu 
ödeneği (3/125) 184 

Bayfa 
Seçimler 
— Temsilciler Meclisi adına, Dumlupı-

nar Zafer Bayramını kutlama töreninde 
hazır bulunmak üzere bir kurul seçil
mesi 

— 27 Mayıs Anıt - Kabirde yapılacak 
(örene iştirak etmek üzere ad çekmek su
retiyle 14 üye seçilmesi 

460 • 

SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORUL AB VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
-~- Alev Coşkun'un, Seçmen kütükleri

nin düzenlenmesi işinin ne safhada oldu
ğuna dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/48) * 93 

— Derviş Sami Taşman'm, ayık bulu
nan hâkim ve Cumhuriyet savcılığı kadro
larına dair sorusuna Adalet Bakanı Ek
rem Tüzemen'in sözlü cevabı (6/54) 136,313:314 

Başbakandan 
— Feridun Şakir Öğünç'ün, Sermaye

sinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı Ka
nunun tatbikatı hakkında Başbakandan 
«özlü sorusu (6/30) 35,86,300 

— îsnrail İnan'm, işçilere, bayramdan 
önce ilâve tediye yapılıp yapılmryaeağı 
hakkında Başbakandan sözlü sorusu (6/31) 35,86 

— Oktay Ekşi'nin, Brüksel Fuarında 
yapılan Türkiye paviyonu binalarına dair 
sorusuna Başbakan adına Ticaret Bakanı 
Mehmet Baydur'un sözlü cevabı (6/58) 182,325 

— Oktay Ekşi'nin, İzmit Kâğıt ve Selü
loz Sanayii Müessesesinden alman İstih
sal Vergisi ile kâğıt ithalinden alman Güm
rük Vergisinin kaldırılmasının mümkün 
olup olmadığına dair Başbakan, Maliye ve. 
Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü so
rusu (6/59) 182 

— Selâmi Savaş'ın, Sinop t a : yabancı 
erler tarafından şehit edilen er Rifat As

lan ve ağır yaralanan Celâl Güneş'i vuran
ların nerede muhakeme edileceklerine dair 
sözlü sorusu (6/44) 26 

— Şinasi Özdenoğlu'nun, Ankara il 
merkezi ile ilçelerinde vukuibulan seylâfom 
yaptığı tahribat ile sebebolduğu can kay
bının ve maddi zararın miktarı ve seylâbı 
önleyici tedbirler hakkında Hükümetçe ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Başbakan 
adına İmar ve İskân Bakanı Rüştü özal'ııı 
sözlü cevabı (6/5T) 136,322:324 

— Zeki Baltacıoğlu'nun, Düzce ilçesin
de vukubulan sel felâketinde zarar gören
lere yardım hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına ve bu ilçede sel âfetinin teker
rürü ihtimaline karşı ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sözlü sorusu (6/76) 435 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
— Oktay Ekşi'nin, gazete kâğıdı fiyatla

rının indirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/49) 63,93 

Çalışma Bakanından 
— Bahir Ersoy'un, illerde ve iş mmta-

kalarmda işçi asgari ücreti tesbit edilmemiş 
iş kolu bulunup bulunmadığına, halen tes
bit edilmiş olan asgari ücretlerin mevzuatı
mızdaki tarife uygun olup olmadığına ve 
kaç iş kolunda tesıbit yapıldığına dair sözlü 
sorusu (6/75) 434:435 

— Coşkun Kırca'nm, Amerika Birleşik 
Devletleri adına kendilerine memleketimiz
de ihale edilmiş yapı, tesis, onarım ve foa-
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kını işlerinde çalışan yerli ve yalbaneı fir
maların hukuki statüsüne ve bu firmalarda 
çalışan Türk işçilerinin haklarına dair so
rusuna Çalışma Bakanı Cahit Talas'm sözlü 
cevabı (6/62) 348,520:523 

— Rifat Çini'nin, ortaokul ve lise bu-
lünmıyan yerlerde çalışan işçilerin çocukla
rının tahsile devam imkânlarının temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 45 47 

Dışişleri Bakanından 
~- Coşkun Kırca'nm, Amerika Birleşik 

Devletleri adına kendilerine memleketimiz
de ihale edilmiş yapı, tesis, onarım ve ba
kım işlerinde çalışan yerli ve yaibaneı firma
ların hukuki statüsüne ve bu firmalarda ça
lışan Türk işçilerinin haklarına dair sorusu
na Çalışma Bakanı Cahit Talaş ve Dışişleri 
Bakanı Selim Sarper'in sözlü cevapları 
(6/62) 348,520:523 

— Derviş Sami Taşmanın, Yugoslavya'
da malları bulanan Türk vatandaşlarına 
verilecek tazminata dair sorusuna Dışişleri 
Bakam Vekili Ticaret Bakanı Mehmet Bay-
dnr'un sözlü eevalbı (6/53) 136,310:313 

— Ömer Sami Coşar'm, Kıbrıs'ta Ana
yasanın ihlâl edilip edilmediğine dair sözlü 
sorusu (6/82) 551 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Oktay Ekşi'nin, İzmit Kâğıt ve Se

lüloz Sanayii Müessesesinden alman İstih
lâk Vergisi ile kâğıt ithalinden alman Güm
rük Vergisinin kaldırılmasının mümkün 
olup olmadığına dair sorusuna Grümrük ve 
Tekel Bakanı Fethi Aşkm'm sözlü cevabı 
(0/59) 182,351:353 

İçişleri Bakanından 
— Ahmet Şener'in, Trabzon'un Tonya 

ilçesinde nezaret altına alınanlara yapılan 
muamele hakkındaki sorusuna İçişleri Ba
kanı Nasır Zeytinoğlu'nun sözlü covaıbı 
(6/50) 84,305:309 

— Bahir Brsoy'un, Adana safbık Emni
yet Müdürünün Erzincan Emniyet Mü
dürlüğüne tâyininin doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/74) 434 

— Fehmi Alpaslan'ın, Ankara Belediye
sinin borçlarına ve bu borçların ödenmesi 
için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Nasır Zeytin
oğlu'nun sözlü cevabı (6/65) 366,525:52« 

— Ferid Melen'in, fazla alman Arazi vo 
Bina. vergileri farklarının 309 sayılı Kanun 
gereğince iadesi hakkında ne gibi tedbirler 
alındığına dair Maliye ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/79) 504 

— Hızır Cengiz'in, Buldan ilçesinin baş
ka mahalle nakledilen pazar yerinin eski ye
rine, iadesi için yapılan müracaatlerin ee-
vaplandırılmaması sobefbine dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/66) 366,526:527 

— Mehmet özbayin, 27 Mayısta mu
vakkaten vazifelerinden alınıp tekrar vazi
felerine iade olunan idare âmirlerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/34) 39:45 

— Rifat Çini'nin, sakıt Başbakana veri
len fahrî hemşehrilik unvanını kaldınnıyan 
belediye mevcudolup olmadığı hakkındaki 
yazılı sorusuna müddeti içerisinde cevap ve-
rilnıeydşinin seibebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/43) 26,90:93 

— Sait Naci Ergin'in, belediye başkan
larına verilmekte olan aylıkların en azmin 
miktarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu Ç6/72) - 434 

Maliye Bakanından 
— Abdürrahman Altuğ'un, Arazi ve 

Bina vergileri tahsilatının1 • yapılan tetkik 
neticesine kadar tehirinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 35:37 

— Dündar Soyer'in, Gelir ve Kurum
lar vergileri kanunlarında yapılması dü
şünülen değişiklikler hakkında Maliye Ba 
kanından sözlü sorusu (6/45) 26,93, 

301,350,514 
— Ferid Melen'in, Fazla alınan Arazi 

ve Bina vergileri farklarının 309 sayılı 
Kanun gereğince iadesi hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/79) 504 

— Oktay Ekşi'nin, İzmit Kâğıt ve Se
lüloz Sanayii Müessesesinden alman Istih-

# 
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sal Vergisi ile kâğıt ithalinden alman Güm
rük Vergisinin kaldırılmasının mümkün 
olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/59) 182,351,353 

Millî Eğitim Bakanından 
-T- Arslan Bora'nm, 222 sayılı ilköğre

tim ve Eğitim Kanununa göre köy okul
ları yapımı için her vilâyete ayrılan tahsi
sat miktarına dair sözlü sorusu (6/42) 10, 

186:90 
— Halil Akyavaş'm, ortaokul ve lise

lerde vazifeli yüksek okul ve fakülte me
zunlarının da askerlik hizmetlerinin aynı 
okullarda öğretmen olarak yaptırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
rusu (6/70) , 434,540 

— Halil Akyavaş'm, öğretmen Okul
ları Umum Müdür Muavininin ne için öğ
retmen Okuluna nakledildiğine dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahta-
kılmç'm sözlü cevabı (6/69) 434,535:540 

— İsmail Ulutaş'm, 113 sayılı Af Ka
nunundan istifade ederek üniversitelere 
dönen öğretim üyelerine ve 115 sayılı 
Kanunun üniversiteler öğretim üyeleri ta
rafından işlenecek suçlar hakkındaki hük
müne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/33) 37:39 

— M. Rauf inan'm, bilûmum ilk, orta 
ve yüksek okullarla üniversitelerdeki öğ
rencilerin bir yıllık tahsilinin Devlete or
talama kaça malolduğuna. ve bu okullar
daki başarı oranına dair sözlü sorusu (6/73) 434 

— M. Rauf inan'm, Millî Eğitim Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan memur ve öğ
retmenlerin görev durumları ile eksik öğ
retmen miktarına ve öğretmen ihtiyacını 
karşılamak için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sorusu (6/80) 504 

— Nüvit Yetkin 'in, Güney - Doğu 
bölgesinde kurulacak Teknik okullun ye
rinin tesbit edilip edilmediğine dair, so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tah-
takümç'm sözlü cevabı (6/68) 386,528:534 

— Ömer Sami Coşar'm, Mevlâna Mü
zesi çinilerinin yapılmaması sebebine ve tarihî 
eserleri kaçıranlar hakkında) hangi kanu
nim uygulandığına dair sorusuna Millî 

Sayfa 
Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç'm söz
lü cevabı (6/56) 136,322,350:351 

— Rifat Çini'nin, Anıt - Kabir ile il
gili bakım işlerine dair, sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Ahmet Tartakılınç'ın söz
lü cevabı (6/71) 434,540:542 

Millî Savunma Bakanından 
— Halil Akyavaş'm, ortaokul ve lise

lerde vazifeli yüksek okul ve fakülte me
zunlarının da askerlik hizmetlerinin aynı 
okullarda öğretmen olarak yaptırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na Millî Savunma Balkanı Vekili Fahri öz-
dilek'in sözlü cevabı (6/70) 434,540 

Sanayi Bakanından 
— Fehmi Alpaslan'ın, Ankara'da kok 

•kömürünün hangi esaslara göre tevzi edil
diğine ve gecekondularda oturanlara ve
rilmekte olan, kok kömürünün yarım to
na indirildiğinin doğru olup olmadığına 
dair sorusuna Sanayi Bakamı ihsan Soy-. 
âlk'm sözlü cevabı (6/47) 93,301:303 

— Halil özmen'in, Sanayi Bakanlığı 
teşkilâtında işine son verilen memur ve 
müstahdemlere dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/35) 45,86,300 

— Hasan Tez'in, gecekondu sakinleri
ne verilen kok kömürü hakkındaki sorusu
na Sanayi Bakanı ihsan Soyak'ın sözlü ce
vabı (6/46) 26,93,301 

— Hızır Cengiz'in, Gaziantep ve Deniz
li'deki Sümerbank iplik fabrikalarının 
verimine ve Gelir Vergisi miktarlarına dair 
sorusuna Sanayi Bakanı ihsan Soyak'm 
sözlü cevabı (6/67) 366,527:528 

— Hüseyin Ulusoy'un, faaliyetlerini ta
til eden hususi sektöre ait fabrika mevcud-
Olup olmadığına dair sorusuna Sanayi Ba
kanı ihsan Soyak'm sözlü cevabı (6/52) 136, 

350,514:515 

— Hüseyin Ulusoy'uü, yurt içinde bu 
rulmakta olan fabrikalar için hariçten dö
viz karşılığı getirilmekte olan bâzı alât ve 
malzemenin yurt içinde yapılması tedbir
lerinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Sanayi Bakanı ihsan Soyak'm 
sözlü cevabı (6/40) 52,86,300:301 
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— Oktay Ekşi'nin, gazete kâğıdı fiyat
larının indirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Sanayi Bakanı 
ihsan Soyak'm sözlü cevabı (6/49) 63,93,303: 

3o:. 
— Rifat Çini'niıı, Kütahya'da kurul-

makta olan Azot Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin bir iktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Sanayi Bakanı İhsan 
Soyak'm sözlü cevabı (6/66) 297,325:326,353, 

515:518 
— Selâ'mi Savaş/m, gazete, kitap ve 

defter kâğıtlarının ucuzlatılması hususuıı-
de. ne düşünüldüğüne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/37) ' 47 

— Şinasi özdenoğlu'nun, Ankara ili
nin bir kısım köylerine ev başına verilen 
500 er kilo kok kömürü isıt-ihkakının bu yıl 
ne gibi bir sebeple kesildiğine ve bunların 
yakıt ihtiyaçlarının giderilmesi için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusu (6/78) 504 

Tarım Bakanından 
—• Derviş Sami Taşman'ın, Mudanya 

ve Gemlik havalisinde zeytinliklere arız 
olan karakoşnil (ballıca) hastalığının ön
lenmesi için bir tedbir düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/41) 10,52:54 

— Hüseyin Ulusoy'un, Niğde, Kon ya
ve Kayseri illerinin bu seneki hububat du
rumuna dair sorusuna Tarım Ba'kanı Os
man Tosun'un sözlü cevabı (6/51) 136,309:310 

— Suphi Doğukan'ın, 1961 yılı hububat 
istihsal ve ihtiyaç miktarına dair sözlü so
rusu (6/55) 136,314:322 

— Suphi Doğuikan'm, Haşhaş ziraatinin 
iyileştirilmesi için alınmış tedbirlerin ne
ler olduğuna dair sözlü sorusu (6/77) 435 

— Suphi Doğukan'ın, Minneapolis Mo-
line Türk Traktör ve Ziraat Ma'kinaları 
Anonim Şirketine dair sözlü sorusu (6/38) 47: 

52 

Ticaret Bakanından 
— Abdullah îpşiroğlu'nun, TürMye 

Ckıaahurfreti JEraat Bankasının bâzı sirkot-

Sayfa 
ier ve bir firma üzerinde bulunan alacağı
nın tahsil edilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Ticaret Bakanı 
Mehmet Baydur'ıın sözlü cevabı (6/61) 297, 

353:354,518:520 
— Fehmi Alpaslan'ın, Toprak Mahsul

leri Ofisinin ucuz buğday satışında hangi 
ölçülere göre hareket edildiğine ve Art
vin'in Ardanuç ilçesinin buğday ihtiyacına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/64) 366,525 

— Hüseyin Ulusoy'ım, Niğde, Konya 
ve Kayseri illerinin bu seneki hububat 
mahsulü durumuna dair sözlü sorusu 
(6/51) 136,309:310 

— Selâmi Savaş'm, şehir ve kasaba
ların ekmeklik buğdayını veremiyen Top
rak Mahsulleri Ofisimin stok durumunu 
niçin ayarlamadığına ve vaktinde tedbir 
almıyan idareciler hakkında bir muamele 
yapılıp yapılrnıyacağına dair sözlü sorusu 
(6/81) 513 

— Suphi Doğukan'ın, 1961 yılı hububat 
isttihsal ve ihtiyaç miktarınta dair sorusuna 
Tarım Bakanı Osman Tosun ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Baydur'un sözlü cevapları 
(6/55) 136,314:322 

— Suphi Doğukan'ın, Haşhaş ziraatinin 
iyileştirilmesi için alınmış tedbirlerin ve 
afyon sakızının kaliteli olarak istihsali 
için yapılan iş ve işlemlerin neler olduğu
na, Toprak Mahsulleri Ofisince satmalınan 
afyon sakızının miktarına, satış yerleri
ne, fiyatlarına ve eldeki stoklarına dair 
sözlü sorusu (6/77) 435 

— Suphi Doğukan'ın, Minneapolis Mo-
line Türk Traktör ve Ziraat Makin alan 
Anonim Şirketyıe dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/38) 47:52 

Ulaştırma Bakanından 
— İlhan Esen'in, basma şehirlerarası 

telefon konuşmalarında gündüzleri de ter
cih hakkının tanınmasının ve basın kokuş
malarında 6 dakikalık âzami müddet tah
didinin kaldırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Orhan Mersinli'nin sözlü cevabı 
(6/63) 348,528:525 
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Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Orhan Köprülü'nün, Anayasanın 
halkoyuna sunulması dolayısiyle görülen 
aksaklıkların diğer seçimlerde tekerrürüne 
mâni olunması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı sorusu (7/54) 220 

Başbakandan 
— Feridun Şakir Öğünç'ün, 5434 sa 

yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesine tevfikan sa
kıt iktidar zamanında, görülen lüzum üze
rine emekliye sevk olunanların yeniden 
vazifeye iadelerinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı sorusu (7/56) 297 

— ismail înan'm, işçilere bayramdan 
önce ilâve tediye yapılıp yapılmıyaeağı 
hakkındaki yazılı sorusu (7/49) 137 

— Oktay Ekşi'nin Ordu ve Giresun 
illerinde belediye sınırları içinde bulunan 
köylere dair yazılı sorusu (7/53) 182 

— Orhan Köprülü'nün, Anayasanın 
halkoyuna sunulması dolayısiyle görülen 
aksaklıkların diğer seçimlerde tekerrürüne 
mâni olunması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı sorusu (7/54) 220 

—~ Sait Erdinç'in, Özalp'ta nezarete 
alınanlara dair sorusuna Başbakan Cemal 
Gürsel'in yazılı cevabı (7/34) 4 

— Selâmı Savacın, Sinop'da yabancı 
erler tarafından şehidedilen er Rifat As
lan ve ağır yaralanan Celâl Güneş'i vu
ranların nerede muhakeme edileceğine dair 
yazılı sorusu (7/48) 96 

Bayındırlık Bakanından 
— Hüseyin Ulusoy'un, Niğde'nin Ak

saray ilçesindeki (Ervah) mezarlığından 
geçirilmesi kararlaştırılan su kanalı istika
metine düşen . tarihî mezarların bozulma
dan başka bir yere naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Bayındır
lık Bakanı Mukbil Gökdoğan'm yazılı ce
vabı (7/41) 6:7 

Çalışma Bakanından 
— Feridun Şakir öğünç'ün, Denizcilik 

Bankası Türk Anonim Ortaklığı bir kısım 

Sayfa 
personeline çocuk zammı verilmemesi sebe
bine dair sorusuna Çalışma Bakanı Cahit 
Talaş ve Ulaştırma Bakanı Orhan Mersin
li'nin yazılı cevapları (7/44) 115:118 

— Feridun Şakir Öğünç'ün, Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı sigortalı 
personelinin ücretlerine zam yapılmaması 
.sebebine dair yazılı sorusu (7/47) 84,161rl74 

— Feridun Şakir öğünç'ün, işçi ücret
lerine bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Maliye Ba
kanı Kemal Kurdaş ve Çalışma Bakanı 
(Jahit Talaş'in yazılı cevapları (7/46) 84,149 : 

151 

— Feridun Şakir öğünç'ün, İşçilerle iş 
veren arasında yapılmış bir kolektif mu
kavele esasını iş verenin tek taraflı olarak 
tadile yetkisinin mevcut bulunup bulun
madığına ve bu konuda işçilerin hukuku
nun vikayesi için Bakanlıkça ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazılı sorusu 
(7/63) 435 

Dışişleri Bakanından 
— Coşkun Kırca'nm, Avrupa iktisadi 

Camiası (Müşterek Pazar) ile Türk Hükü
meti arasında yapılan müzakereler hakkın
daki sorusuna Dışişleri Bakanı Selim Sar-
per'in yazılı cevabı (7/52) 137,505:509 

• 
Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Muin Küley'in, Tekel idaresinin 
kahve mubayaası için gerekli eksiltmeleri 
zamanında yapmaması sebeplerine dair 
yazılı sorusu (7/61) ' 366 

içişleri Bakanından 
— Oktay Ekşi'nin, Ordu ve Giresun il

lerinde belediye sınırları içinde bulunan 
köylere dair sorusuna. İçişleri Bakanı Na
sır Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (7/53) 343. 

346 
— Rifat Çini'nin, sabık ve sakıt Başba

kana verilen fahrî hemşerilik unvanını kal-
dırmıyan belediye mevcudolup olmadığına 
dair sorusuna içişleri Bakanı Nasır Zeytin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/37) 28:29 

— Tahsin Argun'un, Gel endost' Kayma-
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kamı ile Yalvaç Jandarma Komutanı hak 
kındaki yazılı sorusu (7/64) 551 

Maliye Bakanından 
— Dündar Soyer'in, Gelir ve Kurumlar 

Vergisinin tadillerine dair kanunlar üze 
rindeki çalışmaların ne safhada bulundu 
ğuna, ne zaman neticeleneceğine ve Gelir 
Vergisinde ve Vergi Usul Kanununda, ya
pılan zam ve tadilâtın iktisadi hayatta 
müşahede edilen durgunluk üzerinde rolü 
olup olmadığına dair yazılı sorusu (7/6-5) 551 

— Feridun Şakir öğüne'ün, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 47 nci maddesinin tadilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
sorusu (7/55) 297 

— Fethi Elgün'ün, Emek İşletme Li
mitet Şirketi tarafından işletilen Eskişehir 
PorSuk oteline ve mezkûr şirketin İdare 
Meclisi üyelerine dair sorusuna Maliye Ba
kanı Kemal Kurdaş'ın yazılı cevabı (7/43) 10, 

105:115 
•-— Fethi Elgün'ün, Emekli Sandığınca 

dtoktora yapmak üzere yurt dışına gönde
rilmek için müsabaka imtihanı açılıp açıl
madığına ve Hilton üâve inşaatında vazi
feli olduğu halde aynı zamanda otelde çalı
şan bir memur mevcudolup olmadığına 
dair sorusuna Maliye Bakanı Kemal Kur
daş'ın yazılı cevabı (7/50) 137,177:171) 

— Feridun Şakir Öğünç'ün, işçi ücret
lerini bir zam yapilimasmın düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı sorusuna Ma
liye ve Çalışma Bakanlarının yazılı cevabı 
(7/46) 84,149:151 

— Hızır Cengiz'in, Gaziantep ve De
nizli'deki Sümerbank îplik fabrikalarının 
verimine ve Gider Vergisi miktarlarına 
dair sözlü soru önergesi Maliye ve Sanayi 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/67) ' 366 

— İsmail tnan'm, işçilere bayramdan 
önce ilâve tediye yapılıp yapılmıyacağı 
'hakkında sorusuna Maliye Bakanı Kemal 
Kurdaş/m yazılı cevabı (7/49) 427:42§ 

Millî Eğitim Bakanından 
— Feridun Şakir öğünç'ün, yardımcı 

öğretmenlerin mağduriyetlerini bertaraf 

8<*yfa 
etmek için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
sorusu (7/57) 297 

— îlhan Esen'in, Yokohama'da yapılan 
Dünya Güreş Şampiyonasında Millî Gü
reş Takımlımızın yenilmesi sebebine dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet 
Tahtakılıç'm yazılı cevabı (7/51) 137,179 

— Rifat Çinrnin, Anıt - Kabir ile ilgili 
bakım işlerine dair yazılı sorusu (7/58) 348 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Oktay Ekşi'nin, Köy sağlık memur

larından ne kadarının şehir sağlık memu
ru olabilmelerini sağlryan kurslara almdı-

. ğma dair yazılı sorusu (7/62) 435 

Sanayi Bakanından 
— Abdüı-rahıman Altuğ'un, pancar ınüs-

taıhsıllarının 1960 yılında şefker fabrikala
rına teslim ettiği pancar bedelinin ne za
man ödeneceğine dair yazılı sorusuna Sa
nayi Bakanı İhsan Soyak'ın yazılı cevabı 
(7/38) 4:6 

— Rifat Çini'nin, Azot Sanayii Umum 
Müdürlüğü ve teşkilâtının Ankara'da bu
lunması sebebine dair sorusuna Sanayi 
Bakanı İhsan Soyak'ın yazılı cevabı 
(7/39) 55:57 

Ulaştırma Bakanından 
— Fethi Elgün'ün, Deniz Nakliyat 

Anonim Şirketi İdare Meclisi üyelerinden, 
hakları olmadığı halde, kimlerin temettü 
ikramiyesi aldığına dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Orhan Mersinliiıin yazılı 
cevaibı (7/42) 10,58:59 

— Feridun Şa-kir Öğünç'ün, Denizcilik 
Bankası T. A. Ortaklığı bir kısım perso
neline çocuk zammı verilmemesi sebebine 
dair sorusuna, Çalışma Bakanı Cahit Ta
laş ve Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'-
ııin yazılı cevapları (7/44) 115:118 

— Feridun Şakir Öğünç'ün, Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı sigortalı 
personelinin ücretlerine zam yapılmaması 
sebebine dair sorusuna Çalışma Bakanı 
Cahit Talaş ve Ulaştırma Bakanı Orftan 
Mersinli'nin yazılı cevapları (7/47) 84,151:174 

— Feridun Şakir öğünç'ün, sermaye
sinin tannanıı Devlet tarafından verilmek . 
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suretiyle kurulan îktisaJdi Teşekküllerin 
«teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı Ka
nunun Denizcilik Bankasında uygulanıp 
uygulanmadığına dair sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Orhan Mertsinli'nin yazılı cevabı 
(7/45) 147:149 

Sayfa 
— Suphi Batur'un, Ulaştırma Bakan

lığı görevleri ve kuruluşu hakkındaki 
4770 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde 
yazılı görevlerin yerine getirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru
suna Ulaşıtınma Bakanı Orhan Mersinli'-
nin yazılı cevabı (7/40) 57:58 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Sunuklar ve telgraflar 24,29,59,179,510 I 

TASARILAR 
— 6379 sayılı Deniz îş Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (1/183) 367 

— 6570 sayılı Kanunun 3 ncü 'madde
sine <bir fıkra eklenmesine dair (1/157) 137 

— Ankara'da İstatistik Umum Müdür
lüğü binası yaptırılması için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında 6805 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/61) 387, 472: 

473,496:498,514,546<548 
— 1961 genel tarım sayımının 1963 

yılma bırakılmasına dair (1/159) 137,206,337: 
340,356:357,388 

— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/149) 97,125,126 

— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/166) 137,186,192,194:196 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 
3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda 
değişiklitkler yapılmasına dair (1/10) 64:75, 

75:76,78:80 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici hjr madde eklenmesine dair (1/167) 137, 

186:188,254:256,256:257,264 =280,280:288, 
332:334,354:355 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Neibioğlu Ali Sami Eryıl-

maz'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair (1/158) 137,459 

— Cemal Fmdık'a, vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair (1/108) 97,124, 

192:193,253,253:254,331 
— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se

çimi kanunu tasarısı (5/9) 2:3 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair (1/170) 176,389:392,392:393 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair «olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik-
yapüm asına dair (1/172) 298 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emni
yet Genel Müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılması hakkında (1/175) 329 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/152) 97,289:293,334:337 

— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında (1/171) 176 

—• 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
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bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
(1/87) 298,357:364,368:380 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/160) 137,551 
• — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında (1/154) 97,206,209:211, 

211,221:242,242:252,253,256,258:260 
— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh

taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
mu'htaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesine dair 5254 sayılı Kanuna göre ve
rilen tohumluk ve yemlik bedellerinin 
tecili hakkında (1/77) 98:99,99:105,119:121 

— 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi ıhak-

' kında (1/182) 348,472,493:495,514,543:545 
— 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Ka

nununda değişiklik yapılması hakkında 
(1/174) 297 

— İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi 'hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7072 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nei maddesinin tadili hak
kında (1/49) . 387,473:482,499:501 

— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı "hakkında (1/135) 125,188:191, 

193,197:199,211,213,214,215 :217 
— Medeni Kanun hükümlerine göre 

tesis kurulması veya bu gibi tesislere yar
dım edilmesi maksadiyle yapılacak (her 
türlü bağış ve yardımların vergi, resim ve 
harçlardan istisnasına ve Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine 
dair (1/161) 137 

— Menmetoğlu 1317 doğumlu Salman 
Pak 'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair (1/90) 97,126,192,253 

— Menkul ve gayrimenkul vakıf em
val ve emlâkin mektumlarmı ve malhlûl-
leri haber verenlere ödenecek ikramiyeler 
hakkında (1/153) 97 

— Milletvekili seçimi kanunu tasarısı 
(5/10) 11:14 

Sayfa 
— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 

tasarısı (1/138) * 2 
— • Millî Savunma Bakanlığı Orta Sa

nat Okulları hakkında (1/141) 33 
— Silâhlı Kuvvetler Yakacak kanunu 

tasarısı (1/172) 176 
— Subay yüksek müihendi's, askerî 

yüksek mühendis ve askerî mülhendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkındaki 4335 
sıayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
(1/93) ' 97,125,126,192,252:253 

— Taş ocakları Nizamnamesinin 27 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/186) t 551 

— Ticaret gübrelerinin kontroluna 
dair (1/176) 328 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
hakkında (1/177) ' 328 

— Turizm müesse'selerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında (1/126) 458,565:573 

— Türk Ceza Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi 'hakkında (1/187) 551 

— Türkiye Cumhuriyeti 'Turizm Ban
kası (1/173) 182 

— 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nuna geçici üç madde eklenmesine dair 
(1/168) 137,288:289,327,355:356 

— Vaiz ve Dersiamlar hakkındaki 3092 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair (1/162) 137 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayım 
Döner Sermayesi hakkında (1/139) 16 

— 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yük-
' sek İstişare Kurulu teşkiline dair Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/140) 16 

— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/78) 298,380:382,383:384,388, 

392,429 -.431 
— 7457 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi

nin değiştirilmesi hakkında (1/184) 386 

Teklifler 
— Millî Birlik Komitesi İdare Âmirî 

Ekrem Acuner ve iki arkadaşı ile Temsil
ciler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'm, Sa
yıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
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yapılması hakkında kanun töklifi (2/45) 435,551 
—• Millî -Birlik Komitesi üyeleri ile 

Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yük
sek öğretim kredi ve yurtlar kanunu tek
lifi (2/11) 63,82,349,393:407,413:427,446: 

' 450,455:456 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 

Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşı
nın, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 12 . 6 . 1960 tarih ve 
1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/10) * 17:20,21:24 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Fikret 
Kuytak ve 3 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Adnan Başer'in, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/12) 137 

—•' Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi 

Adnan Başer'in, Subaylar ve askerî me
murların maaşatma dair olan 1453 sayılı 
Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/50) 458 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Adnan Başer'in, Subay Terfi kanunu tek
lifi (2/48) 458 

— Millî Birlik Kdmitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen'in, 5027 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/18) 176 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve bir arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçenin, Askerî okul
lar öğretmenleri hakkındaki 5044 sayılı 
Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/20) 176 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve iki arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Hüseyin Ataman ve bir ar-
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kadaşının, Subay, askerî memur ve astsu
bayların lojman ihtiyacı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 186 sayılı Kanunun geçici madde
sinin değiştirilmesi hakkımda kanun teklifi 
(2/19) 176,329,331:332 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Alev Coşkun ve bir arkadagınm, 
Gaziantep'in Kilis kabasından Mehmedoğ-
lu 1937 doğumlu Hüseyin Onur'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına da
ir kanun teklifi (2/49) 458 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Alev Coşkun ve bir ark-adaşınm, 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/22) 182 

-— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve dört arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Adnan Başer ve bir arkada-" 
şınm, Denizaltıeı, dalgıç ve kurbağa adam
lara verilecek tazminat kanunu teklifi 
(2/46) • 435 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve dört arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Adnan Başer ve bir arkadaşı
nın, Uçuş ve IRBM hizmetleri tazminat 
kanunu teklifi (2/47) 435 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve iki arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Ferda Güley'in, 7238 sayılı Ordu 
mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara verilen tayın is
tihkaklarının artırılması hakkımdaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/37) 343 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve 2 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Rauf Gökçenin, 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 2 ve 17 nci maddeleriyle bu 
kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerin de
ğiştirilmesi /hakkında kanun teklifi (2/28) 297 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaf
fer ' Yurdakuler ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Abdülkadir Okyay'm, 4273 sayılı 
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Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 11 nci maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/44) 435 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaf
fer Yurdakuler ve 3 arkadaşı ile Temsil
ciler Meclisi Üyesi Burhan Akdağ ve 3 
arkadaşının, ömeroğlu 1312 doğumlu Sa
lim Salih Uluköse'ye vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/21) ' 176 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Osman 
Koksal ve Temsilciler Meclisi Üyesi Adnan 
Başer'in, Korunmaya Muhtaç Çocuklara 
Yardım Fonu tesisine dair kanun teklifi 
(2/13) 137 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 1 arkadaşının, 
Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma Konse 
yi kanun teklifi (2/35) 298 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
6940 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
10 aded «Enstrümantist Virtüöz Solist» 
kadrosu eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/31) _ 297 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
Devlet hizmetinde iken ikinci bir fakülte 
veya yüksek okuldan mezun olan veya aka
demik derece alan veya İrse muadili bir 
meslek okulundan sonra kendi meslekle
riyle ilgili bir yüksek okul bitiren memur
lara kıdem verilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/29) 297 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
Güzel Sanatlar Akademisi kanunu teklifi 
(2/34) 298 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğretmen
liğinden gelip de muhtelif dereceli okullar
da ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite 
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bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet 
Kurumlarında çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/33) 298 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit 
orta ve yüksek dereceli okullar öğretmen
leri ile öğretmenlikten gelip Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışmakta olanların mebdei maaş derecele
rinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/32) 297 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 4 arkadaşının, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/30) 297 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 1 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının, 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanu
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair ka
nım teklifi (2/36) 298 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özıgür ile Temsildiler Meclisi Üyesi 
Avni Yurdaıbayrak'ın, Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Ka
nunun 14 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/41) 435,459,470: 

472,490:492 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâıhat-
tin öagür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Avni Yurdaibayrak'm, 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/43) 435,459,469.470,487:489 
• — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özıgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Dâniş Yurdakul'u», 1961 yılı içinde yapıla
cak seçimlerde kullanılacak seçmen kütük
lerinin ve sandiik seçmen listelerinin yeni
den gözden geçirilmesi ve seçim propagan
da süresi hakkında kanun teklifi (2/38) 348, 

387,407413,437 446,452 454 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
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tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ferruh Güvenin, 4273 sayılı Subaylar He
yetine mahsus terfi Kanununun 16 ncj 
maddesi 2 nci fıkrasına bir bent ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/39) 386 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ratip Tahir Burakîn, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/42) 43'5, 

459,460.469,484:486 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen'in, Askerî öğrencilerden ba
şarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı 
Kanunun 6742 sayılı Kanunla değiştirilen 
3.ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/17) (Millî Savunma Komisyonuna 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karına, Komisyona) 138 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Cemal Yıldırım'm, Anayasanın halk
oyuna sunulması hakkındaki 283 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/16) 138,139:146 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Şükran 
özkaya ile Temsilciler Meclisi Üyesi Bedî 
Feyzioğlu'nun, Mükerrer sigorta inhisarı 
'hakkındaki 1160 sayılı Kanunun 1 nci mad-
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desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/40) 386 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, imar ve İskân Bakanlığı Kuru
luş ve görevleri hakkındaki 7116 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
mezkûr kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/24) 220 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, Mesken kanunu teklifi (2/25) 220 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, Türk Yapı Araştırma Enstitü
sü Kuruluşu kanunu teklifi (2/26) 220 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, U-mumi ihale kanunu teklifi . 
(2/27) 220 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in; Zırhlı Birlikler Yıpranma Taz
minatı kanunu teklifi (2/23) 220 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi 
Ersü ve Temsilciler Meclisi Üyesi Necip 
San'ın 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 232 sayılı Kanunla değiştiri
len 57 ve 58 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/15) 138 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi . 
Ersü ve Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Bayındır'ın, Eğitmenlere emeklilik ve öz
lük haklarının tanınmasına dair ıkanun 
teklifi (2/14) 138 

TEZKERELER 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 
— Ali ihsan Göğüş'ün dokunulmazlığı 

hakkında (3/118) ^ 138,298,331 
— Feridun Üstün'ün dokunulmazlığı 

hakkında (3/107) 97,298,330 
— ihsan Kabadayı'nın dokunulmazlığı 

hakkında (3/76) 191:192 
— ilhan Esen'in dokunulmazlığı hak

kında (3/136) 349,386,450:451 

— Mehmet Rüştü özal 'm dokunulmaz
lığı hakkında (3/105) 63,82,191 

— Nüvit Yetkin'im dokunulmazlığı 
hakkında (3/109) 97,298,330:331 

BAŞKANLIK TEZKERELERİ 
— Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 

izin alan Avni Başman'a ödeneğinin ve
rilmesi için Genel Kurulca karar alınma-
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sına dair (3/101) 34 
— Hastalığı dolayisiyle iki aydan fazla 

izin alan Nihat Reşat Belger'e ödeneğinin 
verilebilmesi için Genel Kurulca karar 
alınmasına dair (3/102) 34 

—• Hastalığı dolayisiyle iki aydan fazla 
iziu alan Yusuf Kemal Tengirşenk'e ödene
ğinin verilebilmesi Genel Kurul kararma 
bağlı bulunduğuna dair (3/125) 184 

— Üyelerden Arif Hikmet Onat'a 20 
gün süre ile izin verilmesi hakkında (3/114) 124 

—• Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında (3/97) 11 

(3/98) 27:28 
(3/103) • 33:34 
(3/10.6) 63 
(3/110) 85:86 
(3/112) - 98 
(3/121,122) 183:184 
(3/126) 206:207 
(3/127) 221 
(3/129) 264 
(3/133) 299:300 
(3/134) 330 
(3/137) ' 349 

367 
387:388 

(3/138) 
(3/139) 
(3/140) 436:437 
(3/141) ,459:460 
(3/142) 513:514 
(3/143) 552 

DEVLET BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
— Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in 

izinden dönüşüne kadar kendisine, Tica
ret Bakanı Mehmet Baydur'un vekâlet 
edeceğine dair (3/128) 221 

— 'Muzaffer Alankuş'un, Millî Savunma 
Bakanlığından istifasının kabulü ile bu Ba
kanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan yar
dımcısı Fahri Özdilek'in vekâleten tâyinine 
dair (3/123) 183 

— Vazife ile yurt dışına giden Adalet. 
Bakanı Ekrem Tüzemen'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Hayri Mumcu- , 
oğlu'nun vekillik edeceğine dair (3/100) 27 
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— Vazife ile yurt dışına giden Basın 

- Yayın ve Turizm Bakanı Cihad Baban'm 
dönüşüne kadar kendisine, Ulaştırma Ba
kanı Orhan Mersinli 'nin vekâlet edeceğine 
dair (3/124) • 183 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Kemal Kurdasın dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Aşkın'in vekillik edeceğine dair (3/99) 27 

— Yurt dışına giden Millî Savunma Ba
kanı Muzaffer Alankuş'ün avdetine kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan yar
dımcısı Fahri özdilek'in vekillik edeceğine 
dair (3/111) 85 

MALİYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

— Ankara ve Ege üniversiteleri ile Te
kel Genel Müdürlüğü 1960 yılı bütçe ka
nunlarına bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair 1/74, 75, 76 sayılı kanun 
tasarılarının zamanın müsaadesizliği se-
betbiyle vaktinde görüşülemediği ve halen 
de yılın değişmiş olmasından adı geçen 
tasarıların geriverildiğine dair (3/115) 85 

MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Se
çim kanunu tasarısının 4 ncü maddesi hak
kında (5/9) 2:3 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 
Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşı
nın ; 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 13 . fi . 1960 tarih ve 
1 sayılı Kanunun. 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifinin, sevk sebebi zail oldu
ğundan, geriverilmesi hakkında 27 

YÜKSEK SORUŞTURMA KURULU 
BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci . 
Ergin'in dokunulmazlığı hakkında (3/85) 458, 

552:565 

> s « « 



Söz alanlar 

A 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu - Millî Birlik 
Komitesi Üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi üyesi Ra
uf Gökçen ve 6 artkadaşımn, 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 12 . 6 .1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 
6 ncı ımaddesinin 2 nci fıkrasında deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 

_ Geçici Komisyon raporu 'münasebetiyle 21 

Necmi Akçasu - 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu ile 3 .1 . . 1961 tarihli ve 206 
sayılı Kanunda 'değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millî Birlik Komi
tesince değiştirilen maddeleri hakkında 
Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle , 71 

Muammer Aksoy - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair 'kanun tasarısı ve içişleri ve Millî Sa
vunma Komisyonları raporları münase
betiyle 280 

— 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı .maddelerinin kaldırılması ve 
bu Kanuna iki madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle 378,379 

— istanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
da 6165 sayılı Kanunun 7027 isayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku-
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rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci Üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 479 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yük
sek öğretim kredi ve yurtlar kanunu tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci Üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporları müna
sebetiyle 398,400,420,425 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ra-
tip Tahir Burak'ın Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu münasebe
tiyle • 464,465 

— Temsilciler Meclisinin, bir haftanın 
son üç günü ile onu takibeden haftanın 
ilk üç günü toplanmak ve mütaakıp haf
tada çalışmalara ara vermek suretiyle üye
lerin mıntakalarında bir müddet kalma
larına imkân sağlanmasına-_ dair önerge 
münasebetiyle 388,389 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Engin'in dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 558,564 

Halil Akyavaş - öğretmen okulları 
Umum Müdür Muavininin ne için öğret
men Okuluna nakledildiğine dair sorusu 
münasebetiyle 536,539 

Fehmi Alpaslan - An/kam Belediyesinin 
borçlarına ve bu borçların ödenmesi için 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu münasebetiyle 526 
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Sayfa 
— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kuru

mu Kanununun bâzı 'maddelerinin değiş
tirilmesi,, 'bâzı 'maddelerinin kaldırılması 
ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu 
ve 'Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seciden Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları münasebetiyle 369 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 
Madanoğlu ve 13 aılkaıdaşı ile Temsilciler 
Meclisi üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşı
nın, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı maddelerinin 2 
nci fıkrasında değişiklik yapılmasına 'dair 
kanun teklifi ve geçici komisyon raporu 
münasebetiyle 22.2o 

Abdürrahman A&uğ - Arazi ve Bina 
vergileri tahsilatının yapılan tetikik neti
cesine kadar tehirinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu münasebetiyle 

Tahsin Argun - Temsilciler Meclisi 
üyesi Sait Naci Ergin'in dokunulmazlığı 
hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 

Ferhan Arkan - Göçmenlerle nakledi
lenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemlik 'dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı 
Kanunla muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
verilmesine dair 5254 sayılı Kanuna göre 
verilen tohumluk ve yemeklik bedelleri
nin tecili hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna iseçi-

vlen Temsilci 'üyelerden (mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 

— Turizm müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 566, 

568 

563 

100 

Sayfa 
Şevket Asbuzoğlu (Komisyon Sözcü

sü) - 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi münasebetiyle 332 

Fethi Aşkın (Gümrük ve Tekel Baka
nı) - Temsilciler Meclisi Üyesi Oıktay Ek
şi'nin, İzmit kâğıt ve Selüloz Sanayii mü
essesesinden alman İstihlâk Vergisi ile kâ
ğıt ithalimden alınan Gümrük Vergisinin 
(kaldırılmasının mümkün olup olmadığına 
dair sorusuna cevabı 351,353 

-— Turizm müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında kanun Ttasarısı Gümrük ve 
Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 567 

Sırrı Atalay - Millî Birlik Komitesi 
üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile 
Temsilciler Meiclisi Üyesi Rauf Gökçen 
ve 6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı 
Teştkilâtı Esasiye Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12.6.1960 
tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılması
na dair 'kanun teklifi ve geçici komisyon 
raporu münasebetiyle 17 

— Temsilciler Meclîsi Üyesi Sadıt Naci 
Ergin'in dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 559,560,561,563 

Raif Aybar - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Selâhattin özgür ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Raıtip Tahir Burak'ın Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu ra
poru münasebetiyle 465 

— Millî Birilik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırmr'm, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu münasebe
tiyle 143 
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Sayfa 
Cihat Baban (Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanı) - İstanbul Opera binası inşaatı
nın Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak-

/ kında 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Ka
mınla değiştirilen ikinci maddesinin tadili 
hakkında kanun tasarısı, ve Bayındırlık 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna! seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 481 

— Turizm müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek eşya 
hakkında kanun tasarısı Gümrük ve Tekel 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuma seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 571,572,573 

Cemil Sait Barlas - Başkanlığın, Tem
silciler Meclisindin çalışmalarına dair açık
laması münasebetiyle 209 

— Devlet Plânlama Teşkilâtı ku
rulması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karıma 
Komisyon raporu münasebetiyle 289,290,292,293 

-T- Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veınil-
mesine dair 5254 sayılı Kanuna göre veri
len tohumluk ve yemeklik bedellerinin te
cili hakkında kanun tasarısı ve Tarım Ko
misyonu ile Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsil
ci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu münasebetiyle 101 

I"' 

— İbrahim Ökttem'in Temsilciler Mec
lisi üyeliğinden çekildiğine dair yazısı mü
nasebetiyle , • • 186 

— Milllî Birîffik. Komitesi Üyesi S'elâ-
Jıattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Katip Tahir Burak'ın, Seçimlerin Temel 
Hükümleri veJ Seçmen KütüMeri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle 463, 

464 
Adnan Başer - Devlet Plânlama Teşkilâ

tı kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı >ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle 290 

Remziye Batırbaygil - 1111 sayılı As
kerlik Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Milllî Savunma komisyonları raporla^-
rı münasebetiyle t 279 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ba^lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler. 
deh mürekkep Karma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 389 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem
silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğ
retim kredi ve yurtlar kanunu teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçillen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları münasebetiy
le 399,403,415 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üye
si Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin ye
niden gözden geçirilmesi ve seçim propa
ganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu münase
betiyle 444 

Suphi Batur - Millî Birlik Komitesi 
üyesi Selâhattin özgür ile Temsilciler Mec-
lid Üyesi Ratip Tahir Burak'ın, Seçimle- . 
rin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri 
hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı niadde-
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İerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
münasebetiyle 467 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'in, dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 560 

Mehmet Baydur (Ticaret Bakanı) -
Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Doğukaıv-
ın, 1961 yılı hububat istihsal ve ihtiyaç 
miktarına dair sorusuna cevabı 315,317,320 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Abdullah 
Ipşiroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının bâzı şirketler ve bir firma 
üzerinde bulunan alacağının tahsil edilmesi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair soru
suna cevabı 518,519 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Do-
ğukan'm, Minneapolis Moline Türk Trak
tör ve Ziraat Makinaları Anonim Şirketine 
dair sözlü sorusuna cevabı 49,51 

Mehmet Baydur (Dışişleri Bakan Ve
kili) - Temsilciler Meclisi Üyesi Devriş Sa
mi Taşman'm, Yugoslavya'da malları bulu
nan Türk vatandaşlarına verilecek tazmi
nata dair sözlü sorusuna cevabı 310,313 

Başbakan adına Ticaret Bakanı Meh
met Baydur - Temsilciler Meclisi Üyesi Ok
tay Ekşi'nin, Brüksel Fuarında yapılan 
Türkiye paviyonu binalarına dair sorusuna 
Başbakan adına sözlü cevabı 325 

Necip Bilge - Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin ku
ruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanunun 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı yeni hükümler ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 245,246,247 

— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle 190 

Sayfa 
— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem

silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğ
retim Kredi ve Yurtlar kanunu teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları münasebetiyle 

—• - Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırım'm, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sayılı 
Kanununun 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle 

— Usul hakkında 

398, 
399 

143 
212 

Ahmet Bilgin - Göçmenlerle nakledilen
lere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı 
Kanunla muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
verilmesine dair 5254 sayılı Kanuna göre 
verilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin 
tecili hakkında kanun tasarısı ve Tarım Ko
misyonu ile Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
poru münasebetiyle 102 

Arslan Bora - 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununa göre köy okulları yapı
mı için ber vilâyete ayrılan tahsisat mikta
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu münasebetiyle 88,89 

Etem Boransü - 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu ile 3 .1 .1961 tarihli ve 206 
sayılı Kanunda değişiklikler 'yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millî Birlik Komite
since değiştirilen maddeleri hakkında Tem
silciler Meclisi Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 

»Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle 71 

— istiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle 188,190 
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Ratip Tahir Burak - Millî Birlik Komi

tesi Üyesi Sezai O'Kan ve Vehbi Emü ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Cemal Yıldırım'-
m, Anayasanın halkoyuna sunulması hak

kındaki 283 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
münaselbetdyle ı40 

Hızır Cengiz - Gaziantep ve Denizli'-
deki Sümerbank iplik fabrikalarının veri
mine ve Gelir Vergisi miktarlarına dair 
sorusu münasebetiyle 528 

— Buldan ilçesinin başka mahalle nak
ledilen pazar yerine, eski yerine iadesi için 
yapılan müracaıaltlerin cevaplandırılma-
ması sebebine dair sorusu münasebetiyle 527 . 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üye
si Danış Yurdakul'un, 1961 yılı içinde 
yapılacak seçimlerde kullanılacak seçmen 
kütüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro-
paiganda süresi (hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle " 445 

Ömer Sami Coşar - 1111 sayılı Asker
lik Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve içişleri ve Mil
lî Savunma komisyonlar] raporları müna
sebetiyle . 271 

— MevTâna Müzesi çinilerinin yapıl
maması sehebine ve tarihî eserleri kaçı
ranlar hakkında hangi kanunun uygu

landığına dair sorusu münasebetiyle 351 
— Turizm müesseselerince Gümrük 

Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında kanun tasarısı Gümrük ve 
Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisryonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 5fi8 

Alev Coşkun - 'Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek 'öğretim kredi ve yurtlar ka
nunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye-

. lerden mürekkep Karm'a Komisyon ra
porları münaisebe'tiyle 393 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâlhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu ra.poru müna
sebeti vl e , 450 

Esat Çağa - Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek öğretim kredi ve yurtla;' ka
nunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye- • 
lerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları münasebetiyle 397,401,403,417 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 
Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 

Meclisi Üyesi Kauf Gökçen ve 6 arkadaşı-
nm, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi (hakkındaki 12 . 6 . 1960 ta
rih ve 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair kanun 'teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle • # 18,19 

Fethi Çelikbaş - Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye-
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nin, Yüksek öğretim kredi ve yurtlar ka
nunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
(Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karmia Komisyon ra-

' porları münasebetiyle 400,401,402,403,405,419, 
420,422,423,424,426 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'in dokunulmazlığı hakkında Yüksek 
Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiy
le 558 

— Turizm müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek eş
ya hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuma seçilen 
Temsilci üyelerden müre'kkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 566 

Vedat Dicleli - 1111 sayılı Askerlik 
- Kanununa geçici bir madde eklenmesi mü

nasebetiyle 335 
— Devlet Plânlama teşkilâtının kurul

ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi münasebetiyle 335 

Avni Doğan - 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanunu ile 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millî Birlik Komite-

' since değiştirilen maddeleri hakkında Tem
silciler iMeclisi Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle 67,74,77 

Suphi Doğukan - 1961 genel yatırım 
sayımının 1963 yılma bırakılması münase
betiyle 

— 1961 yılı hububat istihsal ve ihtiyaç 
miktarlarına dair sorusu münasebetiyle " 317, 

321 
— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkm-

Sayfa 
Rifat Çini - Anıt - Kabir ile ilgili ba

kım işlerine dair, sorusu münasebetiyle 541 
— Sakıt Başbakana verilen fahrî hem

şehrilik unvanını fcaldırmıyan belediye 
mevcudolup olmadığı hakkındaki yazalı 
sorusuna müddeti içerisinde cevap veril-
meyişinin sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu münasebetiyle 91,92 

— Sanayi Bakanlığı teşkilatında işine 
son verilen memur ve müstahdemlere da
ir Sanayi Bakanından sözlü sorusu müna
sebetiyle 46 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çini'-
nin Kütahya'da kurulmakta olan Azot 
Sanayii Türk Anonim Şirketinin bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle #516 

daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 212,222 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı kanunla 
muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesine dair 5254 sayılı Kanuna göre veri
len tohumluk ve yemeklik bedellerinin te
cili hakkında kanun tasarısı ve Tarım Ko
misyonu ile Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu münasebetiyle 103 

— Minneapolis Moline Traktör ve Zi
raat MakinaLarı Anonim Şirketine dair Ta
rım ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
münasebetiyle 49,52 

D 
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Sayfa 
Bülent Ecevit - Turizm müess?sele-

rince Gümrük Vergisinden muaf olarak 
ithal edilecek eşya hakkında kanun ta
sarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle 568 

Yusuf Âdil Egeli - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve içişleri ve Millî -
Savunma komisyonları raporları münase
betiyle 269 

— Gündem dışı 263 

Oktay Ekşi - 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanunu ile 3 .1 .1961 tarihli ve 206 sa
yıl? Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millî Birlik Komi
tesince değiştirilen maddeleri hakkında 
Temsilciu-aş Meclisi Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle 70 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma ko
misyonları raporları münasebetiyle 255,280,282 

—• Gazete kâğıdı fiyatlarının indiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu münasebetiyle 304,305 

— Gündem dışı . 2 6 3 
— İzmit- Kâğıt ve Selüloz Sanayii , 

Müessesesinden alman İstihlâk Vergisi 
ile kâğıt ithalinden alman Gümrük Ver
gisinin kaldırılmasının mümkün olup ol
madığına dair sorusu münasebetiyle 352,353 

îmadettin Elmas - İstanbul Opera bi
nası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
idaresi hakkında 6165 sayılı Kanunun 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı 
ve Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mü- • 
rekkep Karma. Komisyon raporları müna
sebetiyle 478 

Sayfa 
Ziya Eralp (Hükümet Temsilcisi) -

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması 
hakkındaki .91 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporu münasebetiyle 290 

Feridun Ergin - 1961 genel tarım sayı
mının 1963 yılma bırakılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 339,357 

Sait Naci Ergin - 4792 sayılı İşçi Si
gortaları Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı maddeleri
nin kaldırılması ve bu kanuna iki mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Çalışma "Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları münase
betiyle 370,372 

—- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hak
kındaki 7462 sayılı Kanunun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
yeni hükümler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sanayi Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporları müna
sebetiyle 213,238,245,246,247,248 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik â&-. 
ğıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesine dair 5254 sayılı Kanuna göre 
verilen tohumluk ve yemeklik bedelleri
nin tecili hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporu münasebetiyle 101,103 

— İstiklâl Harbi malûllerine f erilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyt-
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Bahir Ersoy - 4792 sayıfı işçi Sigorta

ları Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değşterilmesi; bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bu kanuna iki madde eklen-

' mesi hakkında kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle ' 368 

îlhan Esen - Basma şehirlerarası tele
fon konuşmalarında gündüzleri de tercih 
hakkının tanınmasının ve basın konuşma
larında 6 dakikalık âzami müddet tahdi
dinin kaldırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu münasebetiyle 524 

—, İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin tadili hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları münasebetiyle 474 

Sayfa 
ierden mürekkep Karma Komisyon raporu 
munaseoetıyie 189,191 

— Kendi dokunulmazlığı hakkında 
Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle , 552,557 

— 146 sayıl'ı Kanuna bağlı Gümrük 
giriş tarife cetvelinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve 'Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel komisyonları ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporları müna
sebetiyle 381,382 

Alaettin Ergönenç - Göçmenlerle nakle 
dilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk 
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 
sayılı Kanunla muhtaç çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Ka
nuna göre verilen tohumluk ve yemeklik 
bedellerinin tecili hakkında kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu, ile Kurucu Meclis Bütçe Komis

yonuna seçilen temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu 'münase
betiyle s 103 

Nedim Ergüven - Temsilciler Meclisi 
«Üyesi Mehmet Rüştü özaPm, dokunulmaz
lığı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 191 

Halil.Sezai Erkut - 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi,'bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna iki madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ça
lışma Komisyonu *ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 377 

Bedî FeyzioğTu - Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin ku
ruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanunun bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâza yeni hükümler ilâvesi hakkında 

Kenan Esengin - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanım tasarısı ve İçişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları münasebetiyle 286 

Cemal Reşit Eyüboğlu - Göçmenlerle 
nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohum
luk ve yemlik dağıtılması hakkındaki 3242 
sayılı Kanunla muhtaç çiftçilere ödünç to
humluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanu
na göre verilen tohumluk ve yemeklik be
dellerinin tecili hakkında kanun tasarısı 
ve Tarım Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 99 

kanun tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Tömsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 247,249 

F 



- 3 0 -
Sayfa 

Turhan Feyzioğlu - Millî Birlik Komi
tesi Üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 arka
daşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen ve 6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 

Vasfi Gerger - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi . Selâhattin özgür ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Daniş Yurdakul'un 1961 yılı 
içinde yapılacak seçimlerde kullanılacak. 
seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen lis
telerinin yeniden gölden geçirilmesi ve se
çim propaganda süresi hakkında kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu rapo
ru münasebetiyle 443,445 

Rauf Gökçen - 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Savun
ma komisyonlar] raporları münasebetiyle 266, 

268 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 

Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşı
nın, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 12 . 6 . 1960 tarih ve 
1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 21 

Mukbil Gökdoğan (Bayındırlık Baka
nı) - İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla, 
değiştirilen ikinci maddesinin tadili hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsil
ci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları münasebetiyle 474,475 

Mehmet Göker - Göçmenlerle nakledi
lenlere ve muhtaç 'çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması* hakkındaki 3242 
sayılı Kanunla mu'htaç çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Ka-

Söyfa 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 23 

ırana göre verilen tohumluk ve yemeklik 
bedellerinin tecili hakkında kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları müna
sebetiyle 101 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yük
sek öğretim kredi ve yurtlar kanunu tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları münase
betiyle 400,401,404 

— 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir geçici miadde ek
lenmesi (hakkında kanun tasarısı ve Tica- * 
ret ve Gümrük ve 'Tekel komisyonları ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen 'Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisıy'on raporla
rı münasebetiyle 382 

Kasım Gülek - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Sezai O'Kan ve Velhbi Ersü ile Tem
silciler Meclisi Üyesi Cemal Yıldırım'm, 
Anayasanın halkoyuna sunulması 'hakkın
daki 283 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu rapo
ru münasebetiyle i 40 

Ferda Güley - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî 
Savunmia komisyonları raporları münase
betiyle 187,188:254,274,355 

Turan Güneş - Usul 'hakkında 20 

G 
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Sayfa 

Muhittin Gürün - 1961 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 125 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 
3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda 
değişiklikler yapılmasınla dair kanun ta
sarısının Millî Birlik Komitesince değiş
tirilen madde1 ari hakkında Temsilciler 
Meclisi Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon rapora münasebetiyle 66,74.75 

— Devlet Plânlama 'Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye - Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karara. (Komis
yon raporu münasebetiyle 289,293,33ü 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın-

îsmail inan - 4792 sayılı işçi Sigorta
l an Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin -kal
dırılması ve bu kanuna iki madde eklen
mesi hakkımda kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karata Ko
misyon raporları münasebetiyle 357,360,363,372 

Sayfa 
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri-
*nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 245 

— istanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin tadili hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Kararca Komis
yon raporları münasebetiyle 478 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü 
tüklerinin ve Sandık seçmen listelerinin ye
niden gözden geçirilmesi ve seçim propa
ganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 448 

M. Rauf İnan - Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kanunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Kanma Komisyon 
raporu münasebetiyle 421 

H 
Mehmet Hazer - 1111 sayılı Askerlik 

Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve içişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları münasebe
tiyle 264,272,273 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'in dokunulmazlığı hatokm'da Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezke-, 
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase-
betivle 556 
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Şefik înan - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Selâhattin özgür ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Daniş Yurdakul'un, 1961 
yılı içinde yapılacak seçimlerde kullanıla
cak seçmen kütüklerinin ve sandık seç
men listelerinin yeniden gözden geçiril
mesi ve seçim propaganda süresi hakkın
da kanun teklifi ve Seçim Kanunu Ko
misyonu raporu münasebetiyle 407,409,411, 

412,438 
Abdullah îpşiroğlu - Göçmenlerle nak

ledilenlere ve muBtaç çiftçilere tohumluk 
ve yemlik -dağıtılması hakkındaki 3242 sa
yılı Kanunla Muhtaç çiftçilere ödünç to-

İhsan Kabadayı - Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu münase
betiyle 390,392 

Enver Ziya Karal - Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Aonim. Şirketinin 
kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle, 236,237 

Ahmet Karamüftüoğlu - Temsilciler 
Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in doku
nulmazlığı hakkında Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığı tezekresi ve Adalet ' 
Komisyonu raporu münasebetiyle 562 

Coşkun Kırca - Amerika Birleşik Dev
letleri adına kendilerine memleketimizde 
ihale edilmiş yapı, tesis, onarım ve ba
kım işelrinde çalışan yerli ve yabancı fir
maların ıhukuM statüsüne ve bu firmalar-

i I Sayfa 
, humluk verilmesine dair 5254 sayılı Ka

nuna göre verilen tohumluk ve yemeklik 
bedellerinin tecili hakkında kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis-

j yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları münase
betiyle 100 

I — Türkiye Cumlhuriydti Ziraat Banka-
| sının bâzı şirketler ve bir firma üzerinde 

bulunan alacağının tahsil edilmesi için ne 
1 gibi tedbirler alındığına dair sorusu mü-
! nasebetiyle 519 

K 
I da çalışan Türk işçilerinin haklarına dair 

sorusu münasebetiyle 522 
— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bu kanuna iki madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu, 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 

I Komisyonuna seçilen temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 359,361,362,369,370,373 

__ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
I Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkm-
I daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümle-
I rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

yeni hükümler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve Maliye 

' Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü-

I rekkep Karma Komisyon raporları mü-
j nasebetiyle, 210,225,228,233,246,250 

— İstanbul Opera binası inşaatının Ha
zinece ikmali ve sureti idaresi hakkında 
6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin tadili hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık Ko
misyonu ve Maliye Kopıisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko-

I misyon raporları münasebetiyle 450 

ı 
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— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyon raporu müna
sebetiyle 443 

— Turizm müesseselerince Gümrük Ver
gisinden muaf olarak ithal edilecek eşya 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kâr
ına Komisyon raporları münasebetiyle 565, 

567 
— Usul hakkında. 211,535 
Enver Kırker - Millî Birlik Komitesi 

Üyesi Selâhattin Özgür ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Ratıp Tahir Burak'ın, Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükle
ri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
münasebetiyle 408 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
ö'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırım'in, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa
yılı Kanunun ö.nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu münasebe
tiyle 140 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'in, dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 561 

Şahap Kitapçı -1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Savun
ma komisyonlan raporları \münasebetiyle 188, 

256,282,283 
Feyyaz Koksal - 1961 genel yatırım sa

yınımın 1963 yılma bırakılması münasebe
tiyle Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta-

Sayfa 
sarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 291,334 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ye
ni hükümler ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden'mürek
kep Karma Komisyon raporları münase
betiyle 236 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat
tin Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapıla
cak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin ye
niden gözden geçirilmesi ve seçim propo-
ganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu rapora münase
betiyle 445 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ha
tip Tahir Burak'ın, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen kütükleri hakkında 298 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve Seçim Ka
nunu Komisyonu raporu münasebetiyle 461,466 

Orhan Köprülü - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları münasebe
tiyle 286 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ba
tıp Tahir Burak'ın Seçimlerin Temel Hü-
Ikümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâ^ı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim 
Kanunu Komisyonu rapora münasebetiyle 467 

Mehmet Ali Kumbasar - 27 Mayısta 
Anıt - Kabir'de yapılacak törene iştirak 
etmek üzere adçekme suretiyle 14 üye seçil
mesi münasebetiyle 3, 

Alp Kuran - Millî Birlik Komitesi üye
leri ile Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, 
Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Kamı-
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nu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle 410 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhatt-
tin* özıgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdalml'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden güzden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna-
seb eltiyle 444 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'iıı dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı teske
resi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 055,557,561,563 

Kemal Kurdaş (Maliye Bakanı) - 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 .1 .1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklik
ler yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millî. Birlik Komitesince değiştirilen mad
deleri hakkında Temsilciler Meclisi Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu nıü-
naseebfiyle 64,73 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin 'kaldırılması ve 
bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
'kanun tasarısı ve Çalışıma Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle 362 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu 'kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna -seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları münase
betiyle 211,228,232,240,244,250,251 

Sayfa 
—• Göçmenlerle nakledilenlere ve muh

taç çiftçilere tohumluk ve yemlik dağıtıl
ması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla Muh
taç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine 
dair 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
kunduk ve yemeklik bedellerinin tecili 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komis
yonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem-
siici üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları münasebetiyle 100 

— İstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
da 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin ta
dili hakkında kanun tasarısı ve Bayındır
lık Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 477 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Abdur-
raihman Altuğ'un, Arazi ve Bina vergileri 
tahsilatının yapılan tetkik neticesine ka
dar tehirinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair 582 numaralı sorusuna cevabı 36,37 

Sahir Kurutluoğlu - Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonimi Şirketinin 
kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanu
nun. Ibâzı. hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi hak
kında kanun tasarısı ve Sanayi Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları münasebetiyle 230,246,247 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hatitin özıgür ile Temsilciler Meclisi üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu .müna
sebetiyle 408,410,411,412,440,443,444 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi üyesi Cemal Yıldırım'ın, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa-



35 
Sayfa 

yılı Kanunun 5 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu münase-
ibetiyle 141,144 

Muin Küley - Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin 
kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
Ibu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi hak
kında kanun tasarısı ve Sanayi Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları münaselb etiyle 222 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve Muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesine dair 5254 sayılı Kanuna göre veri-

•len tohumluk ve yemeklik bedellerinin 
tecili hakkında kanun tasarısı ve Tarım 
Komisyonu ile Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
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Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle 104 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hatltin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü-
Itüklerinin ve sandık sekmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim prc- , 
paganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 441 

Hikmet Kümbetlioğlu - Millî Birlik 
Komitesi Üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen ve 6 arkadaşının, 1924 tarih 
ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 12 . 6 . 1960 tarih ve 1 sayılı Ka
nunun 6 ncı. maddesinin 2 nei fıkrasında v 

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon rapora münasebetiyle 18,19, 

23,24 

Kaindi Lâskari - 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu ile 3 .1 .1961 tarihli ve 206 
sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millî Birlik Komi
tesince değiştirilen maddeleri hakkında 
Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu ile 
Kurucu- Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporu münasebetiyle 68 

— 1961 genel yatırım, sayımının 1963 
yılına bırakılması münasebetiyle 337 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun * 
tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Ko
misyonları raporları münasebetiyle 284 

— İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapo
ru münasebetiyle 189 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin Yük
sek öğretim kredi ve yurtlar kanunu tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları 
münaseb etiyle 411 

M 
Orhan Mersinli (Ulaştırma Bakanı) -

Temsilciler Meclisi Üyesi ilhan Esenin, 
basma şehirlerarası telefon konuşmaların
da gündüzleri de tercih hakkının tanın-
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masının ve basın konuşmalarından 6 da
kikalık âza/mi müddet tahdidinin kaldırıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna cevabı 523,525 

Ziya Müezzinoğlu - Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 20 nei maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu mü
nasebetiyle 292,337 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hak
kındaki 7462 sayılı Kanunun, bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı yeni hükümler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 

Ahmet Oğuz - İstanbul Opera binası 
inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkında 6165 sayılı Kanunun 7027 
sayılı Kanunla değiştirilen ikinci madde
sinin tadili hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon raporları münasebe
tiyle 476,477 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ratip Tahir Burak'ın Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu münase
betiyle 463,465,467 

tbrahim Saffet Omay - Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
nin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Ka
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
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mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 242 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin Yük
sek öğretim kredi ve yurtlar kanunu tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları 
münasebetiyle 399,401,402,403,405,414,415,416, 

417,418,419,421,422,423,424,425 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-

hattin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim pro
paganda süresi hakkında kanun teklifi 
ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 448 

o 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna ıseçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma-Komis
yon raporları münasebetiyle 210 

Arif Hikmet Onat - Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
nin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Ka
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kuru
cu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 210 

Hüseyin Onur - Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek öğretim kredi ve yurtlar ka
nunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları münasebetiyle 395,414 
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Halim Önalp - 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde 'eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları münosebetiyle 271 

Altan Öymen - 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları münasebetiyle 285,287, 

288,333 
— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem

silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğ
retim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu münasebetiyle 416 

— Turizm müesseselerince Gümrük Ver
gisinden muaf olarak ithal edilecek eşya 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel Komisyonu ve Maliye -Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 566 

Başbakan adına İmar ve tskân Bakanı 
Rüştü Özal - Temsilciler Meclisi Üyesi Şi-
nasi özdenoğlu'nun, Ankara il merkezi ile 
ilçelerinde vukulbulan seylâbm yaptığı tah
ribat ile selbebolduğu can kayibınm ve maddi 
zararın miktarı ve seylâibı önleyici tedbirler 
hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Başbakan adına cevabı 322 

Mehmet Özbay -1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları münasebetiyle 285 

— Kifayet aleyhinde 283 
— 27 Mayısta muvakkaten vazifelerin

den alınıp tekrar vazifelerine iade olunan 
idare âmirlerine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu münasebetiyle 40,41,42,43,4445 

Şinasi Özdenoğlu - Ankara il merkezi 
ile ilçelerinde vukubulan seylâibın yaptığı 
tahribat ile sebebolduğu can kaybının ve 
maddi zararın miktarı ve seylâibı önleyici 
tedbirler hakkında Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair sorusu münasebetiyle 323 

Sayfo 
— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 

3 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 206 sayılı Kanunda de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı
nın Millî Birlik Komitesince değiştirilen 
maddeleri hakkında Temsilciler Meclisi Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle 66 

İlhan Özdil - Millî Birlik Komitesi Üye
si Cemal Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 
6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 . 6 . 
1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 2 nei fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 21 

Fahri Özdilek (Başbakan Yardımcısı) -
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi münasebetiyle 333 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 20 nei 
maddesinin değiştirilmesi münasebetiyle 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi öemal 
Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşı
nın, 1942 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nei fık
rasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon çaporu münase
betiyle 24 

Fahri Özdilek (Millî Savunma Bakan 
Vekili) - Temsilciler Meclisi Üyesi Halil 
Akyavaş'ın, .ortaokul ve liselerde vazifeli 
yüksek okul ve fakülte mezunlarının da 
askerlik hizmetlerinin aynı okullarda öğ
retmen olarak yaptırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna cevabı 540 

Halil özmen - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 
6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 6 ncı maddesi-



Sayfa 
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 19,20 

Seyfi öztürk - İstanbul Opera binası 
inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkında 6165 sayılı Kanunun 7027 

Nihat Sargınalp - İstanbul Opera binası 
inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkında 6165 sayılı Kanunun 7027 
sayılı Kanunla değiştirilen ikinci madde
sinin tadili hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 475,481 

Ragıp Sanca - 4792 sayılı İşçi Sigorta
ları Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bu kanuna iki madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 375 

—• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu haıkkın- ' 
daki 7462 sayılı Kanunun bâzı hükümle
rinin değiştirilmasi ve bu kanuna bâzı yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyon raporları münasebetiyle 231 

— Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem
silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek Öğ
retim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karana Komisyon raporları münasebetiyle 407, 

415 
Selim Sarper (Dışişleri Bakanı) - Tem

silciler Meclisi Üyesi Coşkun Kırca'nm, 
Amerika Birleşik Devletleri adına kendi-
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sayüı Kanunla değiştirilen ikinci madde
sinin tadili hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
üe Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 475 

s 
lerine memleketimizde ihale edilmiş yapı, 
ıtesis, ©narım. ve bakım işlerinde çalışan 
yerli ve yabancı firmaların huikuki statü
süne ve bu firmalarda çalışan Türk işçile
rinin haklarına dair sözlü sorusuna .cevabı 522 

Selâmi Savaş - Gazete, kitap ve defter 
kâğıtlarının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu münasebetiyle 47 

— Turizm müesseselerincc Gümrük 
Vergisinden ımuaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında kanun tasarısı Gümrük ve 
Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 572 

Bahri Savcı - Ereğli Demir ve Çelik 
fabrikaları Türk Anonim Şirketinin kuru
luşu 'hakkındaki 7462 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı yeni hükümler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Koımisyon raporları mü
nasebetiyle 239 

îhsan Soyak (Sanayi Bakanı) - Ereğli 
Demir ve Çelik fabrikaları Türık Anonim 
Şirketinin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı 
Kanunun 'bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
hakkında.kanun tasarısı ye Sanayi Komis
yonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları münasebetiyle 223,238,248,249 



Sayfa 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi 

Alpaslan ve Hasan Tez'in, Ankara'da kok 
kömürünün hangi esaslara göre tevzi edil
diğine 've gecekondularda oturanlara ve
rilmekte olan kok kömürünün yarım tona 
indirildiğinin »doğru olup olmadığına dair 
sorusuna sözlü eevaibı 302,303 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Hızır 
Cengiz'in, Gaziantep ve Denizli'deki Sü-
merbank iplik fabrikalarının verimline ve 
Gider Vergisi miktarlarına dair sorusuna 
cevabı 528 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin 
Ulusoy'un, yurt içinde kurulmakta iolan 
fabrikalar için hariçten döviz karşılığı ge
tirilmekte olan bâzı alât ve malzemenin 
yurt içinde yapılması tedbirlerinin 'düşü
nülüp düşünülmediğine rdair sorusuna 
sözlü cevabı 300 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin 
Ulusoy'un, faaliyetlerini tatil eden husu
si sektöre alt fabrika mevcudolup olmadı
ğına 'dair sorusuna cevabı 515 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Oktay 
Ekşi 'nin, gazete kâğıdı fiyatlarının indi
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna sözlü cevabı 303,305 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Rif at Çi
ni 'mn, Kütahya'da kurulmakta olan Azot 
Sanayii Türk Anonim Şirtketinin bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı 516 

~ Temsilciler Meclisi Üyesi Selâıni Sa
vaş'm, gazete, kitap ve defter kâğıtları
nım ucuzlatılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü sorusuna cevabı 47 

Dündar Soyer - 146 sayılı Kanuna bağ
lı Gümrük giriş tarife cetvelinde değişik
lik yapılması ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Gümrük ve Tekel komisyon
ları ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları münasebetiyle 380 

Emin Soysal - 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa geçici bir madde efelenmesine dair 
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kanun tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma 
komisyonları raporları münasebetiyle 268 

— Cemal Fındık'a vatani hizmet terti
binden maaş tahsûsine dair kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis . 

I Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporu 

I münasebetiyle 193 
— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hak
kındaki 7462 sayılı Kanunun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
yeni hükümler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 246 

— istanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
da 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı Ka
nunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık -
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 

I Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 473,476 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 
Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkada
şının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 24 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec-

j lisi Üyesi Cemal Yıldırım'm, Anayasa- ' 
I nın halkoyuna sunulması hakkındaki 283 

sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna
sebetiyle 142,143 

Mümtaz Soysal - Ereğli Demir ve Çe-
I lik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin 

kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Kanu
nun bâzı .hükümlerinin değiştirilmesi ve 

I bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
I hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Ko-

\ 
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misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kuru
cu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları münasebetiyle 210,212 

Enver Sökmen - Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin 
kurulusu hakkındaki 7462 sayılı Kanunun 

Sayfa 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi hak
kında kanun tasarısı ve Sanayi Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları münasebetiyle 231 

Ahmet Şener - Trabzon'un Tonya ilçe
sinde nezaret altına alınanlara yapılan 

muamele hakkındaki sorusu münasebe
tiyle 306,307,309 

Ahmet Tahtakılıç (Millî Eğitim Ba
kanı) - Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yük
sek öğretim Kredi ve Yurtlar kanunu tek 
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporları mü
nasebetiyle 397,404,405,406,415,418,424 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Arslan 
Bora'nın, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununa güre köy okulları yapımı için 
her vilâyete ayrılan tahsisat, miktarına 
dair sözlü sorusuna cevabı 87,89,90 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Halil Ak-
yavaş'ın, öğretmen Okulları Umum Mü
dür Muavininin ne için öğretmen okuluna 
nakledildiğine dair sorusuna cevabı 535,538, 

539 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit 
Yetkin'in, Güney - Doğu bölgesinde ku
rulacak teknik okulun yerinin tesbit edi
lip edilmediğine dair sorusuna cevabı 529, 

531,533,534 

— Temsilciler Meclisi Üyesi İsmail 
Ulutaş'ın, 113 sayılı Af Kanunundan is
tifade ederek üniversitelere dönen öğretim 
üyelerine ve 115 sayılı Kanunun üniver
siteler öğretim üyeleri' tarafından islene

cek suçlar hakkındaki hükmüne dair sözlü 
sorusuna cevabı 37 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Rifaft Çi
nimin, Anıt - Kalbir ile ilgili bakım işle
rine dair, sorusuna cevalbı 541 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami 
Coşarın, Mevlâna Müzesi çinilerinin ya
pılamaması sdbefoine ve tarihî eserleri ka
çıranlar hakkında hangi kanunun uygu
landığına dair sorusuna cevabı 350 

Cahit Talaş (Çalışma Bakanı) - 4792 
sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun bâzı .maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna 
iki madde eklemnesi halk'kında kanun ta
sarısı ve Çalışıma Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen. Temsilci üyelerden 
mürekkep Kanma Komisyon raporları 
münasebetiyle 358,361,362,363,369,372,376 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Coşkun 
Kırca'nın, Amerika Birleşik Devletleri 
adına kendilerine memleketimizde ihale 
edilmiş yapı, tesis, onarım ve bakım işle
rinde çalışan yerli ve yalbancı fiıtmaların 
hukuki statüsüne ve bu firmalarda çalı
şan Türk işçilerinin haklarına dair sözlü 
sorusuna cevabı 521 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Halit öz-
rnen'in, Sanavi Bakanlığı teşkilâtında isi-



— 41 — 
Sayfa 

ııe son verilen »memur ve müstahdemlere 
dair sözlü sorusuna cevabı 46 

Salâhattin Tandal - Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
nin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı Ka
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporları münasebetiyle 235 

Reşat Tardu - Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek öğretini Kredi ve Yuritlar 
kanunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyo
nu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Kanma Komisyon 
raporları m ünasefb etiyle 403,404.406 

Derviş Sami Taşman - Mudanya ve 
(Temlik havalisinde zeytinliklere arız olan 
karakoşnil (Ballıca) hastalığının önlen
mesi için bir tedbir düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu münasebetiyle 53 

— Sakarya Valiliğinin; Adapazarı'nın 
kurtuluşunun dönüm yılı münasebetiyle 
tertiplenen festivale Temsilciler Meclisin
den üç. üyenin davetini bildiren yazısı 
münasebetiyle 35 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci 
Ergin'in dokunulmazlığı hakkında Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle ' 558 

— Turizm ımüesseselerinee Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna «e- ' 
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karana 
Komisyon raporları münasebetiyle 565,569 

— Yugoslavya'da malları bulunan 
Türk vatandaşlarına verilecek tazminata 
dair sorusu münasebetiyle 311 

Sayfa 
Hasan Tez - Ankara'da kok kömürü

nün hangi esaslara göre tevzi edildiğine 
ve gecekondularda oturanlara verilmekte 
olan kok kömürünün yanım tona indiril
diğinin doğru olup olmadığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu münasebe
tiyle 302 

Sadettin Tokbey - Temsilciler Meclisi 
Üyesi Sait Naci Ergin'in dokunulmazlığı 
bakkında Yüksek Soruşturma Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 561 

Osman Tosun (Tarım Bakanı) - Göç 
menlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçi
lere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 3242 sayılı Kanunla muhtaç 
çMtçfiılere ödünç tohumluk verilmesine 
dair 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili 
hakkında kanun tasarıs'ı ve Tarım Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen tem
silci üyelerden mürekkep Karana Komis
yon raporu münasebetiyle 103 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Derviş 
Sami Taşman'm, Mudanya ve Gemlik ha
valisinde zeytinliklere arız olan karakoş- • 
nil (Ballıca) hastalığının önlenmesi i'çdn 
bir tedlbir düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü sorusuna cevabı 52,52 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin 
Ulusoy'un Niğde, Konya ve Kayseri ille
rinin bu seneki hububat mahsulü duru
muna dair sorusuna cevabı 310 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Supüri Do-
ğukan'm, 1961 yılı hububat istihsal ve 
ilhtiyaç miktarına dair sorusuna cevabı 315,319 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Suphi Do-
ğukan'ın Minneapolis Moline Türk Trak
tör ve Ziraat Makinaları Anonim Şirketine 
dair sözlü sorusuna cevabı • 48 

Ekrem Tüzemen (Adalet Bakanı) -
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko-



misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle 125 

— Göçmenlerle nakledilenlere ve muh
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunla 
muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesine dair 5254 sayılı Kamuna göre veri
len tohumluk ve yemeklik bedellerinin 

Hüseyin Ulusoy - Göçmenlerle nakledi
lenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 
sayılı Kanunla muhtaç çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kamuna göre verilen tohumluk ve yemik-
İdk bedellerinin teoili hakkında kanun ta
sarısı ve Tarım Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen temsilci üyelerden mürek
kep Karma Komisyon ıraporu münasebe
tiyle 104 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kam ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Oemal Yıldırım'ın, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa
yılı Kanunum 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu tnünase-

Fehmi Yavuz - Devlet Plânlama Teş
kilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürek-, 
kep Karma Komisyon raporu münasebe
tiyle 293 

Nüvit Yetkin - Güney - Doğu bölgesin
de kurulacak Teknik okulun yerinim tes-
b'it edilip edilmediğine dair, sorusu mü-

Sayfa 
tecili hakkında kanun tasarısı ve Tarım 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
temsüeei üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetilyle 18,19 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Derviş Sami 
Taşman'm, açık bulunan hâkim ve cum
huriyet «savcılığı kadrolarına dair soru
suna cevabı 314 

betiyle 140,142 
— Yurt içinde kurulmakta olan fabri

kalar için hariçten döviz karşılığı getiril
mekte olan bâzı alât ve malzemenin yurt 
içinde yapılması tedbirlerinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından 
sözlü soru münasebetiyle 301 

İsmail Ulutaş - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları münase
betiyle 269 

— 113 sayılı Af Kanunundan istifade 
ederek üniversitelere dönen öğretim üye
lerine ve 115 sayılı Kanunun üniversiteler 
öğretim üyeleri tarafından işlenecek suç 
lar hakkındaki hükmüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu 'münasebetiyle 38 

nasebetiyle 530,531,532,534 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 

Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkada
şının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 . 6 . 1960 ta
rih ve 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına __ 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 22 

u 

Y 



— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ratıp Tatar Burak'ın Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
da 298 sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu müna-

— 43 
Sayfa Sayfa 

sebetiyle 461,463,468 

Daniş Yurdakul - 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları 'müna
sebetiyle 282,287,288,355 

Galip Kenan Zaimoğlu - 1837 sayılı 
Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961 ta
rihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun tasarısının Millî 
Birlik Komitesince değiştirilen maddeleri 
hakkında Temsilciler Meclisi Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporu müna-
se'betiyle 72 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırım'm, Anayasanın 
halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Se
çim Kanunu Komisyonu raporu münase
betiyle, 139,140,142 

Cahit Zamangil - 4792 sayılı İşçi Si
gortaları Kurumu Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna iki madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Çalış
ma Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyon raporları münasebetiyle 378,379 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 
Madanoglu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Grökçen ve 6 arkada
şının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12.. 6 . 1960 ta
rih ve 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin 

2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 18 

Nazır Zeytinoğlu (içişleri Bakanı) -
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bdr 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları münasebetiyle 276,279,286,287 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet Şe
ner'in, Trabzon'un Tonya. ilçesinde neza
ret altına alınanlara yapılan muamele 
hakkındaki sorusuna cevabı 305,306,307 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi Al
paslan'ın, Ankara Belediyesinin borçları
na ve bu borçların ödenmesi için bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı 525 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Hızır Cen
giz'in Buldan ilçesinin başka mahalle nak
ledilen pazar yerinin eski yerine iadesi 
için yapılan müracaatların cevaplandırıl-
maması sebebine dair sorusuna cevabı 527 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Mehmet 
özibay'm, 27 Mayısta muvakkaten vazife
lerinden alınıp tekrar vazifelerine iade 
olunan idare âmirlerine dair sözlü sorusu
na cevabı 39,41,42,43,44 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çi
ni'nin sakıt Başbakana verilen fahrî hem
şehrilik unvanını kaldırmıyan belediye 
mevcudolup olmadığı hakkındaki yazılı 
sorusuna müddeti içersinde cevap veril-
meyişinin sebebine dair sözlü sorusuna 
cevalbı 90,92 




