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12 . 10 . 1962 tarihli yüz yirmidokuzuncu Birleşimden 
26 . 10 . 1962 tarihli yüz otuzaltıncı Birleşime kadar 
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F i h r i s t 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Açık bulunan içişleri Bakanlığına 

Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz. Bekata'nın tâ
yini (3/407) 124 

— Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın İçişleri Bakanlığına tâyini ile açılan 
Devlet Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun vekillik etme
si (3/408) 124 

Sayfa 
— Rahatsız bulunan Millî Savunma Ba

kanı llhami Sancar'a vazifesine aVdetâne 
kadar, içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın vekillik etmesi (3/409) 124 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in avde
tine kadar kendisine Maliye Bakanı Ferld 
Melen'in vekillik edeceği (3/406) 85:86 

« ' • „ • • . . . , ' , . , > . • , . , 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Başbakan ismet inönü'nün, son (Kü
ba olaylarının sebebolduğu milletlerarası 
durum ve Türkiye'nin siyasi tutumu hak
kında açıklaması 246:247 

— Mardin Milletvekili Şevki Aysan'm, 
üniversiteye giriş sınavları hakkındaki 
gündem dışı demeci 247 

—• Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

Anayasa gereğince Hükümetçe siyasi par
tilerin faaliyetini tanzim edecek olan tasa
rının getirilmesine ve ' 

Orta - Anadolu'nun kum erozyonu ile 
çölleşmekten ve sefaletten kurtarılması 
tedbirlerinin plânlama içine alınmasına 
dair gündem dışı demeci 39:41 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
77 — Uzun vadeli plânın yürürlüğe 

konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkında Kanun 5 473 

6 164, 
570 

7 122, 
123,196:204,204:226,226:228,29<S :317 

78 — Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı 
hakkında Kanun 7 345 

8 3,4: 
- ••„ 3 1 

No. Cilt 
79 — 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 

ne i maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesinin değiştirilmedi hakkında 
Kanun 

Sayfa 

117 
286 
12, 

117:118,581 

80 — istanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel idareleri teşkilât ve tesisatı
nın istanbul Belediyesine devrine 
dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 



— 4 
No. Cilt Sayfa 

Kânun 3 349 
4 563 
5 21, 

168.177 
6 11, 
98:100 
7 119 

81 —19 Ekim 1.960 tarihli ve 105 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkında Ka

vı mm 1 275 
<..*£•:•.. , • 5 1 3 3 , 
. • -•-• ' . / •• . „ 1 6 5 

6 439: 
440,444,446,473:476 

82—5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun 3 750 

5 ' 6 149, 
589:591 

83 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesine dair Ka
mın 357 

149, 
590:591 

7 120: 
121 

No. 

İ34— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
* 87.01 pozisyonuna dâhil traktörle

rin Gümrük vergilerinin % 5 nis-
betine indirilmesine dair Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında Kanun . 

580,588,592,642:645 

85 — 6183 sayılı Âmme Alacaklarının 
, Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 

3 
5 
6 

349 
494 
14, 

$6 — Mersin Limanı inşaat sahası dâ
hilinde silo tesisleri için ayrılan sa
hanın Toprak Mahsulleri Ofisine 
satışı hakkında Kanun 

492 
570 

333: 
338 

173 
494 

Cilt Sayfa 
6 14: 

15,580:581 

87 —Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
31.02 - 3.1.05 pozisyonlarına dâhil 
gübrelerin Gümrük Vergisinden 
muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkın
da Kanun 2 383 

5 494 
6 13: 

14,580,588,592,630:633 

88 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 4 117 

5 161 
6 11: 
12,578 

89 — 3203 sayılı Tarım Bakanlığı va
zife ve teşkilât Kanununun 23 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 3 750 

5 161 
6 11 : 

12,577:578 

90 — Ankara Üniversitesi 1956 bütçe 
yılı Kesinlıesap Kanunu 2 47 

7 285, 
385:386,390,448:451 

91 _ Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1957 Bütçe yılı Kesinlıesap Ka
nunu 2 89 

6 107, 
487:488,492,495,511:514,524,529, 

538,554:557 

92 _ Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1956 bütçe yılı Kesinlıesap 
Kanunu 2 47 

6 107, 
487,492,495,503:506 

93 — Orman Genel Müdürlüğü 1959 
Bütçe yılı Kesinlıesap Kanunu 1 113 

7 72, 
116:117,123,174 ;177,195,204,226,267:270 



No. Cilt Sayfa 
94 — Orman Genel Müdürlüğü 1956 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 44 
7 72, 

115,123,162 .-165,195,204,226,255:258 
95.— Petrol Dairesi Başkanlığı 1958 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 89 
7 6, 

112:113,122,123,150:153, 
195,204,226,243:246 

96 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 
bütçe yılı Kesinlhesap Kanunu 2 6 

7 38, 
113:114,123,154:157 

195,204,247:250 

97 — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1958 Bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 2 181 

7 72, 
117:118,123,178:181,195:196,204,271:274 

98 — Orman Genel Müdürlüğü 1957 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 89 

7 72, 
115:116,123,166:169,195,204,259:262 

99 — Orman Genel Müdürlüğü 1958 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 182 

7 72, 
123,170:173,195,204,203 :266 

100 — Orman Genel Müdürlüğü 1955 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 43 

7 38, 
114,123,158 :161,195,204,25i :254 

101 — Karayoları Genel Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu 2 89 

7 98, 
374,389,389,392:395 

102 — Karayolları Genel Müdüryüğü 
1958 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 2 6 

7 98, 
375 :376,389,389,396 :399 

103 — Karayoları Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 2 6 

7 98, 
376:377,389,389,400:403 

104 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

No. Cilt Sayfa 
1956 bütçe yılı Kesinhesap Kamı- - • 
nu 2 44 <• 

7 99, 
377:378,389,3S9,404:407 

105 — Vakıflar GeneLMüdürlüğünün 
1957 bütçeydi Kesinhesap Kanu
nu . - , ; • - /8f> 

7. 99, 
378:379,389,389,408:411 

106 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 2 182 

7 191, 
379,389:389,412:415 

107 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1959 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 2 113 

7 191, 
380,389,390,428:431 

108 — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1956 büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu 2 47 

7 191, 
191,380:381,383,390,420:423 

109 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1957 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 2 47 

7 191, 
381:382,389,390,424:427 

110 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
Kesinhesap Kanunu 2 18i 

7 191, 
382,389,390,428:431 

İ l i — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 1 187 

7 191, 
382:383,389,390,432:435 

112 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1956 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu • 2 47 

7 191, 
383 :384,389,390,436:439 

113 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1957 bütçe yılı Kesinhesap 
Kamum 2 47 

7 191, 
384:385,389,390,440:44a, 



No. Cilt Sayfa 
114 — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 2 89 

7 191, 
385,389,390,444 :447 

115 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1957 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 89 

6 570 
7 111, 

122,122,146 :149,195,204,226,239 :242 
116 — 1957 bütçe yılı Kesinhesap Ka

nunu 2 89 
6 298, 

488:489,492,495,507:510,524,529,538,558: 
561 

117 — 1958 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu 2 6 

6 570 
7 110: 

111,122,122,142 :145,195,204,226,235 :238 

No. Cilt Sayfa 
118 — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım 
eşyanın Gümrük Vergisinden mua
fiyetine dair Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin onanması hakkında 
Kanun 807 

494 
13, 

579 :580,588,592,634:637 

119 — Ereğli Şirketinden alman li
man, demiryolu ve mâdenlerle 
kozlu ve Kilimli demiryollarının 
işletilmesi ve Havza'daki deniz 
işlerinin inhisar altına alınması 
hakkındaki 3241 sayılı Kanunun 3 
neü maddesinin 1 nei fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun o 

5 
6 

173 
575 
118, 

486 :487 

KARARLAR 

120 — Bursa Milletvekili Hikmet Aka
lın'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

121 — Kastamonu Milletvekili Fethi 
Doğançay'm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair 4 

7 
8 

122 — Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair . . 5 

123 — Sakarya Milletvekili Hami Tez-
kan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

118 
362 

226: 
227 

118 
367 
227 

434 
222 

626 
367 
227 

124 — Sakarya Milletvekili Hami Tez-
kan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

125 — Balıkesir Milletvekili Gökhan 
Evliyaoğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 

126 — Urfa Milletvekili Kadri Er-
oğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

5 
7 
8 

626 
367 
227 

6 
7 
8 

5 
367 
230 

127 — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 

575 
454 

8 230 

8 230 



No. Cilt 
128 — Siirt Milletvekili Hayrettin öz-

gen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 

7 

129 — Edirne Milletvekili tlhami' Er
tem.'in yasam dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

130 — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal 
olmadığına dair 

131 — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 

132 — Urfa Milletvekili Bekir Sami 
Karahanlı'nm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal 
olmadığına dair 

133 — Adana Milletvekili Ahmet T<>-
paloğlu'nun yasama dokunıümazlı-
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 

134 — Adana Milletvekili Ahmet To-
paloğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 

1^5 __ Çanakkale Milletvekili Refet 
Sezgin'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 7 

8 
136 — Urfa Milletvekili Sabri Kılıe'-

— 7 
Sayfa 

454: 
455 
230 

6 
7 
8 

107 
455 
231 

455 
231 

107 
455 
231 

6 
7 
8 

107 
455 
231 

6 
7 
8 

148 
455 
231 

fi 

7 
8 

148: 
149 
455 
231 

455 
231 

No. 

137 

138 

Cilt Sayfa 

139 

140 

141 

142 

m yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair 

—Sivas Milletvekili Kesat Turhan'
ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına dair 

—Sakarya Milletvekili Nuri Ba-
yar'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

— Sakarya Milletvekili Nuri Ba-
yar'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 

— Giresun Milletvekili Eteni Kılıe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mıh-
eıoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 

143 

144 

145 

— Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 

— Gaziantep Milletvekili Mithat 
San'ııı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 

.7 
8 

7 
8 

366 
287 

366 
287 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mılı-
(•ıoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 7 

8 

285 
288' 

285 
288 

285 
288 

285, 
288 

570 
285 
288 

285 
288: 
289 

570 
289 

298 
289 



No. 

— 8 — 
Cilt Sayfa No. 

146 — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 298 

289 

147 — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 297 

8 289 

148 — Van Milletvekili Şükrü Kösere-
isoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 6 297 

8 289 

149 — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair 6 297 

8 289: 
290 

150 — Manisa Milletvekili Hurrem Ku
bat'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 297 

8 290 

151 — Konya Milletvekili Ahmet Gür-
kan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 

Cilt Sayfa 

dair 6 297 
8 290 

152 — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 6 

8 

153 — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 6 

8 

297 
290 

297 
290 

154 — Edirne Milletvekili llhami Er-
tem'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığına 
dair 6 297 

8 290 

155 — Ankara Milletvekili Mehdi Mıh-
çıoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair 6 297 

8 290 

156 — Denizli Milletvekili Mehmet Ço-
banoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair 6 297 

8 290: 
291 



~ 9— 

ÖNERGELER 

Sayfa 
Adana («C. S. Üyesi İdare Âmiri» Meh

met Ü naldı) ilo Erzurum («C. S. Üyesi* 
Nihat Pasinli) 

.— Cumihuriyet Senatosu Teşkilât ka
nunu te'klifin'iıiı gündeme alınmasına dair 
(4/113) 124 :12f> 

izmir (Mehmet Ali Ay taş ile 3 arka
daşı) 

— 7350 sayılı Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklif
lerini >geri istediklerine dair (4/116), 
(2/3İI8) 280:281 

izmir (Saim Kaygan ve 11 arkadaşı) 
— Deniz iş kanunu teklifinin geçici 

'bir komisyonda ivedilikle görüşülmesi 
hakkında (2/414) 125 

Kocaeli (Nihat Erim) 
— 4 Kasım 19Ö0 tarihinde Roma'da 

imzalanmış olan Sözleşmenin 25 ve 46 ncı 
maddelerinde yazılı tanımaların yapıl
ması maksadiyle sunduğu teklifinin ge-
riverilmesine 'dair (2/17), (4/115) 217,248 

Rize (Arif Hikmet Onat) 

Adalet Komisyonu 
— Âmme alacaklarının talhsil usulü 

hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin 
•değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/230) 123' 

— Anayasayı ihlâl ısuçundan m allık ûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hak
kında kanun tasarısı ile Aydın Milletve
kili Reşat 'özarda ve arkadaşlarının, bâzı 
suç. ve cezaların affı haikkmda kanun tek
lifine dair (l/30'5, 2/250) 3,4:31 

— Aydın Milletvekili Orlhaoı Apay
dın'm, TüıJk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin bâzı fıkralarının yürürlük1!en 
kaldırılması sureliyle tadiline dair kanun 
teklifi »hakkın d a (2/168) 225,227,229 

— Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme 

Sayfa 
— Âmme alacaklarının tahsil usulü 

hakkmda'ki Kanunun 00 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
ilgisi itibariyle encümenlerine havalesine 
dair (1/230) 217:218 

— 'Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı ve 8 arkada'şının, Jandarma Genel Ku
mandanlığı kadrolarında vazifeli subay, 
assu'bay, ımeeburi uzatmalı ve sivil me
murlara, ücretli personel fazla mesaileri 
karşılığı fazla mesai ücreti verilmesi hak
kında kanun teklifinin yeniden ıgözden 
geçirilmek üzere komisyona geri'verilme-
sine dair (2/137) 218:219 

Tunceli («C. *Sy. üyesi» Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşı) 

—- Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3696 sayılı Ka
nunun, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi ile değişik 8 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin ıgeriveril'mesine dair (4/114, 
2/152) 217 

usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/176) 3 

— istanbul Milletvekili Coç'kun Kır
ca'nın, Anayasanın 3 ncü geçici maddesi 
gereğince Millet Meclisinde uygulanan 1. 
Kasım 19!56 tarihli .muaddel Türkiye Bü
yük Millet M'eclisi Dahilî Nizamnamesinin 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu Ni
zamnameye bâzı ek maddelerin ilâivesi 
hakkında teklifine dair (2/331) 285:286-

— Seylâptan 'dolayı İrası kasar eden 
gayrimemlük enli ası sağirenin sureti tat-
hirİ hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 82! 
— Toplantı ve gösteri yürüyüşü Ihürri-

RAPORLAR 

I 



10 
Sayfa 

yeti hakkında kanun tasarısına dair 
(1/91) 34 :#5,45 $8,86,111,111 :119,a(26 :16'2,166 : 

168,179^181 
— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 

Kanununun 62 nci maddesinin yürürlük
ten 'kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/237) 123 

Anayasa Komisyonu raporları 

— Askeri Yargıtay kuruluşu kanunu 
tasarısı 'hakkında- (1/143) 215 

— iBursa Milletvekili Sadrettin Ç anığa 
've 10 arkadaşının, Bursa Merkez ilçesin
deki gedik ve zeminlerin taisf iyesin e dair 
kanun teklifi hakkında (I2/L7Ö) 215 

— Istanlbul Milletvekili Coşkun Kır
ca 'nm, Anayasanın 3 ncü geçici maddesi ge
reğince Millet Meclisinde uygulanan 1 Ka
sım 195'6 tarihli muaddel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dalhilî Nizamnamesinin b'â-
zı maddelerinin kaldırılması ve bu Ni
zamnameye bâzı ek maddelerin ilâvesi 
hakkında teklifine dair .('2/331) 278 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türk 
vatandaşlarının T. B. M. Meclisine di
lekçeyle başvurmaları ve dilekçelerin in
celenmesiyle karara bağlanmasının düzen
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında (2/258) 82, 

215 :222 
—• Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi İstişare 
Kurulu kanunu teklifine dair (2/210) 226 

—• Üsküdar, Tavaşi Hasanağa mahal
lesi, Karacaahmet caddesi cilt 1, sayfa 
119, hane 139 da kayıtlı Sadettin Naci-
oğlu, Kandemir Ispahipala'nm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/66) 284:285 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 29 arkadaşının, 'Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 

5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında "kanun, tek
lifine dair (2/140) 

Sayfa 

82 

Bütçe Komisyonu raporları 

— 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ek kanun tasarı hakkında 
(V167) 8 2 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/210) 277 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hurkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/254) 82 

— Bursa Milletvekili Sadretttin Çan
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 
5651 sayılı Kanunla 'eklenen (O) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/140) 82 

—• Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin 
bonifiye edilmesi ile bu 'borçların on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun teklifi 
hakkında (2/251) 278 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürçine ile Balıkesir Milletvekili 
Auineı .insan Kırımlı ve 4 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, 'hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında ka
mın tekliflerine dair (2/68,2/38) 123 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşı ile Kas
tamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
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sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile 
değişik 8 nci maddenin tadili hakkında 
kanun tekliflerine dair (2/152, 2/201, 
2/223) 3 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/258) 82 

— Haliloğlu Sadık Hançelmy'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/226) 82 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkç.ine ve 2 arka
daşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4.598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile değişik 8 nci madde
sinin tadili hakkında kanun tekliflerine 
dair (2/201, 2/223) 287 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İngiliz Kemal namı ile mâruf Nizamet-
tin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/193) 82 

— istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili 
Faruk Sükan ve 2 arkadaşının, çeşitli tea
dül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanun
larda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tekliflerine dair (2/51, 2/111) 3, 

232 :240,283 :284 

— Mehmet Celebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/260) 82 

— Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısı hakkında (1 / l 79) '181 :209 

— Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 
4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hak
kında (1/94) 123,287 

— Sinop Milletvekili Mahmut Aliean-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla 
değişiklik veya ekler yapılmış İmi un an 1 

Sayfa 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir \madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahili
ye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
hakkında (2/88, 2/110) 3,286:287 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya. vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlannuasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/229) 82 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 
kanun tasarısı ile 7129 sayılı Bankalar-
Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/162,1/192) 123,222:224 

Geçici Komisyon raporları 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
ihit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/195) 225,229: 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orflıan Apayldm, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/270) 82,225:226,283 

— Mardin Milletvekili Meihmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mafhmut Rı
za Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üç'te 
birlerinin harb malûllerine ve şehit, dul 
ve yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 
1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanun
la değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifine dair (2/79) 278 

— Niğde Milletvekili Asım Eren ve 
20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü mad
desiyle aynı kanunun 65 nci maddesine bi
rer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Konya Milletve
kili İhsan Kabadayı ve 6 arkaldağınm, T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin «D» fıkrasından sonra bir «E» 
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fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Se
natosu îs t animi Üyesi Rifat öztürkçane'-
nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununun G4 
ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesi hakkında kanun 
teklif] enine dair (2/G7, 2/117, 2/133, 
2/163) 277:278 

— Ordu Milletvekili Fonda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddeisiuin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/302) 277 

Gümrük Tekel Komisyonu raporu 

— Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga 
ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 
5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/140) 82 ' 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şerikleri hakkında takip ve mülhak eni e 
usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/175) 3 

— 5442 sayılı îl İdarösi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/292) 215 

— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna 'bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısına dair (1/255) 3 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, 1706 sayılı Jandarma 
Kanununun 6459 sayılı Kanunla muaddel 
12 nci maddesinin (h) fıkrasının tadili 
hakkında kanun teklifime dair (2/142) 215,281: 

283 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçiııe ile Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı Mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle 
özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalı
şan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
tekliflerine dair (2/68, 2/38) 127 

Sayfa' 
•-- Köy içme suları hakkındaki Kanu

nun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (i/209) 

— Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemlük enhası sağireııin sureti tat
ilin hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 82 

— Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil 
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla. 
değişiklik veya ekler yapılmış bulunan l 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir mudile eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye 
memurları Kanununa ek kanun teklifi 
hakkında (2/88, 2/110) 3,286:287 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /!).!) 31,35,45 :68,86,111,111 :119,126 :162, 

166:168,179:181 

îmar ve îskân Komisyonu raporu 

—- Köy içme suları hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/209) 3 

Karma Komisyon raporları 

[Anayasa - Adalet] 
- - Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-

lu'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/335) 231 

(3/336) 231 
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/361) 215,289 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçı-
oğlıı'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/341) 245,290 

(3/387) 244,288:289 
(3/388) 244,288 

-~ Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'ımn yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/321) 230 
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—- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/322) 230 

— Bursa Milletvekili Hikmet Akalın'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/211) 226:227 

— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/302) 231 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/368) 244,289 

— Denizli Milletvekili Mehmet Çoban-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/343) 245,290:291 

— Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/328) 231 

(3/344) 245,290 

— Gaziantep Milletvekili Mithat Han'
ın yas"ama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/362) 244,289 

— Giresun Milletvekili t. Eteni Kılıe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/389) 244,288 

,— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/329) 231 

(3/330) 231 
(3/345) 245,290 
(3/390) 244,288 

— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'-. 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/347) 245,290 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/346) 245,290 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/218) 227 

— Manisa Milletvekili Hurrem Ku
bat'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/348) . 245,289:290 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur'ıın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/349) 245,290 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkaır-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/313) 227 

— (3/319) 227 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/391) 244,288 

— (3/392) ' 244,288 

— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/323) 230 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/303) 227 

— Sivas Milletvekili Reşat Turhan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/401) 244,287 

— Urfa Milletvekili Bekir Sami Kara-
hanlı'nm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/331) . ' 231 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/315) "230 

— Urfa Milletvekili Sabri Kılıç/in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/402) . 244,287 

— Van Milletvekili Kükrü Kösereisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/350) 245,289 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/351) 245,289 

Maliye Komisyonu raporları 

— Âmme alacaklarının tahsil . usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında ve Adalet ve Maliye komisyonları 
raporları (1/230) 123 

— .17.15 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/210) 277 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşla
rına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hürküş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun .tasarısı hakkın
da (1/254) 82 
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— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin 
bonifiye edilmesi ile bu borçların on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun teklifi 
hakkında (2/251) 278 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/258) 82 

— Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/226) 82 

—• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'c 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi hakkında ve Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/193) 82 

— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/260) 82 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/229) 82 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 
kanun tasarısı ile 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarılarına dair (1/162, 1/192) 123,222:224 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporları 

— T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 
yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları hesabı 
hakkında, (5/13) 215 

— T. P>. M. M. Muhasebesinin 1962 
yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylan 
hesabı hakkında (5/15) 215 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

— Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmen
ler için teşkil edilecek Sağlık ve İçti
mai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığıma 
ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 

•Sayfa 
sayılı Kanunun 3 ncii maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/227) 3 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Askerî Yargıtay kuruluş kanunu 
tasarısı hakkında (1/142) 215 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, 1706 sayılı Jandarma, 
Kanununun 6459 sayılı Kanunla muaddel 
12 nci maddesinin (h) fıkrasının tadili 
hakkında kanun teklifine dair (2/142) 215, 

281 :283 
—• Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa

rısı hakkında (1/179) 181:209 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Devlet hastanelerinde çalışan 
doktorlar hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/278) 43:44 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Mil
letvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 ar
kadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığ, Merkez ve taşra teşkilât ve mü
esseseleriyle özel idare ve belediyeler 
teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hem
şire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında kanun tekliflerine dair (2/68, 
2/38) - 123 

Sayıştay Komisyonu raporları 

—• Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkımda 
(3/121, 1/60) 277 

— Ankara, Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/143, 1/74) 277 

—• Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkında 
(3/69, 1/41) 277 

— Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarlısı hakkında 
(3/169, 1/31) - 278 

— Ege Üniversitesi 1959 malî yılı 
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Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkında 
(3/245, 1/43) 

—• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabı 

kanunu tasarısı hakkında (3/130, 1/65) 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhe
sabı hakkında (3/168, 1/79) 

—• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1959 bütçe yıllı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı hakkında (3/75, 1/39) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhe
sabı kanunu tasarısı hakkında (3/131, 
1/06) 

—• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1958 malî yılı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı hakkında (3/170, 1/80) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı Hesabı Katî ka
nunu tasarısı hakkında (3/73, 1/38) 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/134, 1/68) 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/77, 1/81) 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/301, 1/138) 

Sayfa 

278 

277 

277 

277 

277 

277 

277, 

277 

278 

278 

— Yalova Kaplıcaları İşletme idaresi
nin 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952,1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına 
ait rapor ile bilançosunun sunulduğuna 
dair (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 3/87, 
3/92r 3/91, 3/105, 3/119) 

Tarım Komisyonu 

Sayfa 

» 9 

Ticaret Komisyonu raporları 

277 

— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina' 
Kanununun 62 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/237) 123 

277 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/210) 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 jıcu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin 
bonifiye edilmesi ile bu borçların on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun teklifi 
hakkında (2/251) 

— 7129 sayılı Bankalar 'Kanununa ek 
kanun tasarısı ile 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rılarına dair (1/162, 1/192) 123,222:224 

278 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 

izinler 

— Ankara Milletvekili Fuat Börekçi'-
ye izin verilmesi hakkında (3/411) 165 

— Denizli Milletvekili Mehmet Çoban-
oğlu'na izin verilmesi- (3/417) 280 

— istanbul Milletvekili Saadet Bv-
ren'e izin verilmesi (3/405) 85 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/404) • 43 

— Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu'na izin verilmesi (3/410) 124 

Yasama dokunulmazlığı 
— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/335) 231 
(3/336) 231 
— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-

lu ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 
yasama dokunulmazlıkları (3/418) 276:277 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in yasama dokunulmazlığı (3/361) 245,289 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/341) 245,290 

(3/387) 244,288:289 
(3/388) 244,288 
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— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 
yasama dokunulmazlığı (3/413) 215 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/321) 230 

•—- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
yasama dokunulmazlığı (3/322) 230 

— Bursa Milletvekili Hikmet Akalıri'm, 
yasama dokunulmazlığı (3/211) 226:227 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
ın yasama dokunulmazlığı (3/418) 276:277 

(3/419) 277 

— Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in yasama dokunulmazlığı (3/302) 231 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın yasama dokunulmazlığı (3/368) 244, 

289 
— Denizli Milletvekili Mehmet Çoban-

oğhı'nun yasama dokunulmazlığı (3/343) 245, 
290:291 

— Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in 
yasama dokunulmazlığı (3/328) 231 

(3/344) 245,290 
— -Gaziantep Milletvekili Mithat San'ııı 

yasama dokunulmazlığı (3/362) 244,289 

— Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/389) 244,288 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama, dokunulmazlığı 
(3/329) 231 

(3/330) 231 
(3/345) 245,290' 
(3/390) 244,288 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin yasama dokunulmazlığı (3/346) 245, 

290 

Sayfa 
— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-

ğançay'm yasama dokunulmazlığı (3/218) 227 
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'm 

yasama dokunulmazlığı (3/347) 245,290 
— Manisa Milletvekili Hurrenı Kubat'-

ın yasama dokunulmazlığı (3/348) 245,290 
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un ya

sama dokunulmazlığı (3/349) 245^289:290 
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-

ın, yasama dokunulmazlığı (3/313) 227 
(3/319) 227 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 

yasama dokunulmazlığı (3/391) 244,288 
(3/392) 244,288 
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/415) 215 
—• Siirt Milletvekili Hayrettin Özgen'-

in yasama dokunulmazlığı (3/323) 230 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ııı yasama dokunulmazlığı (3/303) 227 

— Sivas Milletvekili Reşat Turhan'ın 
yabama dokunulmazlığı (3/401) 244,287 

— Urfa Milletvekili Bekir Sami Kara-
hanlı'nm yasama dokunulmazlığı (3/331) 231 

—. Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığı (3/315) 230 

— Urfa Milletvekili Sabri Kılıe'ın yasa
ma dokunulmazlığı (3/402) 244,287 

— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/350) 245, 

289 
— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'

ın yasama, dokunulmazlığı (3/351) 245,289 

SEÇİM 

—• 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunu gereğince Kurula üye seçimi 4,41:43, 

84:85,111,123:124,216,281 



— 17 — 
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A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyen Cumhuriyet Savcısı ve hâkim ade
dine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/435) 38 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, son üç. yıl içinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından söz
lü sorusu (6/452) 276 

Başbakandan 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yı
lında dağıtılan kredili buğday bedelle
rinin affının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/437) 38:39 

— Konya Milletvekili Rüştü Özal'ıu, 
belediye meclisleri ve il genel 'meclis
leri için, muayyen bir formülle vatanda
şın temsil olunabileceği geçici mahiyette 
müşavere heyetleri kurulmasının müm
kün görülüp görülmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6446) 214 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının Anayasa
ya uyup uymadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/442) 83 

Bayındırlık Bakanından 

—Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından 
geçen Alaşehir çayının ıslahı işine han
gi tarihte başlanmış olduğuna dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/451) 276 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde 
bulunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı 

zarfında, ne gibi tedbirler alınmasının 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/447) 214 

içişleri Bakanından 

—• Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağı Davul ga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru Memiş Bal'm hangi tarihte 
göreve alındığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/432) 2 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağı ilçesi Davulga nahiyesi Bele
diye Zabıta Memuru İsmail "üyumaz'ın 
işine, hangi tarihte ve ne sebeple, son 
verildiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/430) 2 

— Giresun Milletvekili Naim Tira-
li'ııin, bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pa
saport alma işinde uğradıkları güçlükle- ı 
rin düzeltilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 214 

—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'm, son üç yıl içinde, zabıtaya inti
kal etmiş, kaç ırza tecavüz vakası oldu
ğuna dair İçişleri ve Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/452) 276 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, ku
raklık sebebiyle, ektiği tohumu dahi elde 
edememiş olan vatandaşlara buğday tevzi 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) :39 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ây-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civa
rı illerde henüz yakalanmamış bulunan 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların j 
yakalanmaları için, özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/449) 243' 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi inak-
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sadiyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğudaki arazilerin istimlâkinden vazgeç
me yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/450) 243 

imar ve İskân Bakanından 

— içel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'm, Anayasaya aykırjlığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar mey anında 6831 sa
yılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair Tarım ve İmar ve îs-
kân bakanlarından..sözlü sorusu (6/441.) 83 

Maliye Bakanından 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ih
tiyacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusu (6/436) 38 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik öğretmen Okulunda bi
rikmiş bulunan hurdaların satılıp satılma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/431) 2 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdagı'nın Davulga nahiyesinden Ah-
metoğftı, 1926 doğumlu Memiş Bal'ın ilk
okul-mezunu olup olmadığına dair, Millî 
Eğitici Bakanından sözlü sorusu (6/433) 2 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, istanbul, Ankara ve İzmir üniversite^ 
leri ile yüksek okullarda görevli profesör
lerin ders saatlerine ve halen kayıtlı bu
lunan öğrenci adedine dair Millî Eğitim 
Babanından sözlü sorusu (6/455) 280 

— Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat 
I i - D. sınıfı Kimya öğretmeninin, ders 
saati boyunca politikadan bahsettiği hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına/ 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/429) 2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-

Sayfa 
l'ım'ın, Devlet hastanelerinde kaç eczacı 
kadrosu olduğuna ve bunlardan kaçının 
münhal bulunduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 276 

—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, Devlet hastane ve sağlık merkezle
rinin mesailerinin, ilmî yönden, kontrol. 
edilip edilmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/444) 122 

—• İsparta, Milletvekili Ali Ilışan Ba
lım'm, hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot 
Bölge olarak seçilen Muş ilinde şimdiye 
kadar ne gibi faaliyette bulunulduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/443) 122 

Tarım Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
hı'nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edir
ne ilinde kredili suni1 gübre tevziatının na
sıl ve ne miktarda yapılabileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/439) 83 

— Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nm, kuraklık sebebiyle 1962 yılında 
dağıtılan kredili buğday bedellerinin affı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/437) 38:39 

— İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
laıı'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle 1a-
dili gereken kanunlar meyanında 6831. 
sayılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair Tarım ve İmar ve İskân 
bakanlarından sözlü sorusu (6/441) 83 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulu
nan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da, ne gibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/447) 214 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, çeşitli tarım aletlerinden, çiftçileri
mizin bu seneki ekimi için, ne gibi yardım 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/454) 28 
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Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, tiftik ürünümüzün, son iki yıl 
içindeki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat 
düşüşlerinin sebeplerinin neler olduğuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/440) 93 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, ithâl kotalarından ithalât yapmak için 
tüccar olmak mecburiyeti olup olmadığı
na ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonu emrine, son üç kotadan, ne 
kadar tahsis yapıldığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/445) 214 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köyle-

Başbakandan 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, gerek Millî Birlik İdaresi zama
nında ve gerekse seçimlerden sonra idare 
meclisi başkan ve üyeliklerine tâyin edi
lenlere dair Başbakandan yazılı soru Öner
gesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/150) 292:312 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
bir Avrupa Bilim politikası hususunu mü
zakere etmek ve tekliflerde buunmak üze
re bir Avrupa Konferansının tertiplenme
si hakkında ne düşünüdüğüne dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/196) 2 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisi tarafından 
17.5.1962 tarihinde kabul edilen 321 sa
yılı rapor hakkında ne düşünüldüğüna 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/198) 2 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
I*1. A. O. yiyecek fazlalığından faydalanma 
konulu tavsiye hakkında ne düşünüldüğü
ne dair, Başbakandan yazılı sorusu (7/195) 2 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Güney Yarım Kürede müşterek bir Avru
pa Rasathanesi kurulması hakkında ne dü-

Sa/yfa 
rinin 22 . 8 . 1962 tarihinde jandarmalar 
tarafından dövüldüklerinin doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/434) 38 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu 
(6/436) 38 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kfrı'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, ku
raklık sebebiyle, ektiği tohumu dahi elde 
edememiş olan vatandaşlara buğday tev
zi edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 39 

şünüldüğüne dair Başbakandan yazılı so 
rıısu (7/197) 2 

Bayındırlık Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli -
oğlu'nun, Meriç nehri şeddeleri dışında ka
lan İpsala ilçesi Sancali köyüne ait ekili 
arazinin su basması tehdidinden kurtarıl
masının mümkün olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/164) 75:76 

— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün- . 
doğdu'nun, Erzincan'a bağlı Kemaliye, iliç "^ 
ve Kemah ilçelerinin bayındırlık ve içme 
suyu ihtiyaçlarının karşılanması için ne 
tedbir alındığına dair Bayındırlık Baka- „* 
nından yazılı sorusu (7/204) 12T 

Millî Eğitim Bakanından " *!-

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli- :4V, 
oğlu'nun, Teknik öğretimde gereken ısla- •,*$ 
hatm yapılabilmesi ve Teknik öğretmen 4 a 

Okulunun inkişafı ile mezunlarına bir for- ^ Ti 

ıııasyon verilmesi hususunda yapılan te
şebbüslere dair Millî Eğitim Bakanından . 
yazılı sorusu (7/200) 82 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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menli'nin, îheb olu ilçesine lise açılması im
kânının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Basit- Hatipoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/160) ' 74:75 

— Konya Milletvekili Kemal Ataman'-' 
ııı, Beyşehir Lisesinin durumuna dair ya
zılı soru Önergesi, Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Basit Hatipoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/153) 68:72 

•' ' » ... i 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, hekimliğin sosyalizasyonu mak-
sadiyle pilot bölge, olarak Edirne'nin ele 
alınmasından ne gibi bir sebeple vazgeçil
diğine dair yazılı soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/166) 76:77 

Sanayi Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, haksız bir tasarrufla görevinden 
uzaklaştırılmış bulunan Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardım
cısına dair Sanayi Bakanından yazılı soru
su (7/201) . • ., 82:83 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'ium, Trakya'da linyit ocağı işletenle
re, Sanayi Bankası tarafından, işletme kre
disi verilip verilmiyeceğine dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/19.9) 82 

—- Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Küre ilçesinde işletilmekte olan 
Pirit Madeni Müdürlüğünün İnebolu'ya 
nailinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
yszılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fet
hi.-Oelikbaş'ın yazılı cevabı (7/159) 72:74 

Tarım Bakanından 

— Nevşehir Milletvekili Bamazan I)e-
^mirsoy'un, rüzgâr erozyonu sonunda buğ-
'day mahsulü hasara uğrayan Nevşehir ve 

-İ Kırşehir illerine bağlı köylere bir yardım 
.' yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 

Sayfa 
dair yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/147) 2G7 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
nı enli 'nin, kuraklık sebebiyle geçimini zor 
temin eden Kastamonu halkına hibe yoliyle 
veya vadeli olarak yardım yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'
in yazılı cevabı (7/182) 79 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, ticari kredilerin faiz hadleri ve 
masraflarının yüksekliği hususundaki şi
kâyetlere dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/202) 83 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, 1962 yılında bol miktarda edilen 
çeltik mahsulünün normal bir fiyatla sa
tışlarının sağlanması konusunda ne gibi 
tedbir düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin yazılı cevabı (7/172) 77:79 

—Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, kuraklık sebebiyle mısır mah
sulünü kaybeden Karadeniz bölgesi hal
kının mısır ihtiyacının karşılanması için 
alman tedbirlere dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı 
cevabı (7/203) 122,291:292 

Ulaştırma Bakanından 

— Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Ho-
caoğlu'nun, Antakya'ya ikinci bir 500 lük 
otomatik telefon santralinin ne zaman ko
nulmasının düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Bifat öçten'-
in yazılı cevabı (7/169) 267:268 

—Çankırı Milletvekili Şaban Keskin '-
in, Devlet Demiryollarının son beş yıl için 
ne kadar zarar ettiğine ve bu zararların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alınması 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
ve Ulaştırma Bakanı Bifat öçten'in yazılı 
cevabı (7/186) 268:271 
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Sayfa 
— Âmine alacaklarının tahsil usulü 

hakkındaki Kanunun 60 neı maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/2:50) 123,217:218 

— Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkın
da kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili 
Reşat özarda ve arkadaşlarının, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında (1/305, 2/250) 

— Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkında 
(3/121, 1/60) 

— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/143, 1/74) 

— Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Hesabı Katisi hakkında (3/69, 1/41) 

— Askerî Yargıtay kuruluş kanunu 
hakkında (1/142) 

— Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme 
usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkında (1/175) 

— 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da. (1/292) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(M. Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 
1/288, 1/294, 2/306, 2/133 ve C. Senatosu 
1/105) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik' yapıl
ması hakkında (1/312) 

— 1715 sayılı Türkiye (\ımhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/210) 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu, Yeeihi Hür-
kuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ*-
lanmasma dair (1/254) 

— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
(1/255) 

4:31 

277 

277 

277 

215 

215 

278 

244 

277 

82 

Scvyfa 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar- eklenmesi hakkında 
(1/195) 225,229:230 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/311) 214 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/130, 1/65) 277 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesa-
bma ait (3/168, f/79) 277 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Hesabı Katisi 
hakkında (3/75, 1/39) 277 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında 
(1/308) 3 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanun hakkında 
(1/256) ' - ' 217 

—- Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı He
sabı Katîsi hakkında (3/169, 1/31) \ 278 

— Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katîsi hakkında (3/245, 1/43) 278 

— G-aydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına, dair 
(1/258) 82 

—' Haliloğlu Sadık Hançeibay'a vatani -
hi'zmc't tertibinden aylıik bağlanmasına . ', 
dair (1/226) -• «2 

— Hudut ve Sa'hiller Sağlık Grenel Mü- • 
dürlüği'mün 1957 bütçe yılı Kesin'hesabı 
hakkında (3/131, 1/66) 277 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Grenel Mü
dürlüğünün 19ı58 malî yılı Hesalbı KatîsTı 
hakkında (3/170, 1/80) 277 

— Hudut ve Sahiller ıSağlık Genel 
Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Hesalbı Katîsi 
hakkında (3/73, 1/38) 277 

— Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadnolarına, terfi ve 
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cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek Sağlık ve îçtimai Yar
dım Sandığı dle Yapı Sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (1/277) 3 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1957 
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (3/134, 
1/68) 278 

— îstanjbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinlhesabına dair (3/77, 1/81) 278 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 
bütçe yılı kesinhesabı hakkında (3/301, 
1/138) 278 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun hak
kında (1/310) 3 

— Köy içme suları hakkındaki Kanu
nun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair (1/209) 3 

— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'
ye, vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/260) 82 

— Millî Eğitim Bakanlığı merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunun 26 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/242, 3/412) 216:217 

— Millî Güvenlik Kurulu hakkında 
(i/179) 181:209 

— Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkın
da 4608 sayılı Kanuna ek kanun hakkın
da (1/94) 123,287 

— Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
ıgayrimemlük enhası sağirenin sureti tat-
hiri hakkındaki 2.2.1330 tarihli ve 148 

Sayfa 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair (1/199) 82 

— Şehir ve kasabalarda malhalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların, kal- • 
dırılmasma dair (1/309) 3 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair (1/229) 82 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında (1/911) 3im,4&m,mrlll,in, 

119.126:16İ2,(1'6İ6:I178,179 ü 8/1 
— «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya 'Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatıırımlairmm karşılıklı olarak teşvik ve 
'himayesine mütedair Andlaşmanın» ve 'bu 
Andlaşmaya eikli protokol ve sekiz mek
tubun. onaylanmasının uyfguıni bulunduğu 
(hakkımda -(il/318) 244 

— 7129 sayılı Bankalar (Kanununa ek 
kanun tasarısı ile 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 47 nci maddesinin 2 ,nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/1G2, 
1/192) 123,932:224 

— Yalova Kaplıcaları 'tşlletme İdaresi
nin 1947, 194(8, 1949, 1950, 1901, 19)52, 
1953, 1954, 1955 ve 1956 malî yılları lıe-
salbına ait rapor ile Ibilânçosıınun sunul
duğuna dair (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 3/105, 3/119) 

— Zirai Müdacele ve Zirai Karantina 
Kanununun 02 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında (1/207) 123 

TEKLİFLER 

Adana («C. 8. Üyesi» Mehmet Ünaldı) 
ve Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 

— 23 sayılı Kanunun ilgası (hakkında 
(•3/183) 

Afyon Karahisâr (Asım Yılmaz) 
—- Kat Mültoiyeti kanunu teklifi (2/325) 

218 

165 

Ağrı (<aC. 8. Üyesi» Veysi Yardıma DA 
23 arkadaşı) 

— 10 ncu Dönem T. B. M. M. Âzallarl-
nın 1958 yılı borçlarına ait talhakkuk etmiş 
faizlerin 'bonifiye edilmesi ile bu b'oriçlarm 
on yıl taksite bağlanmasına ait (12/351) 278 
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An/kara (ibrahim Sıtkı Hatipoğlu ve 
4 arkadaşı) 

— Subaylar Heyetine malh'sus 4273 sa
yılı Terfi Kanununa ek kamın teklifi 
(2/329) 214 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu) 
— '5'88l7 sayılı Harçlar'Kanununun 1 ne i 

maddesini deriştiren '07G5 .sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair (0/321) 123 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) 
— 7 . 7 . 1939 tarih ve 3704 sayılı Ka

nunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
(2/319) 123 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) ile fatan-
bul (Suphi Bay kam) 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncii maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna, /geçici 
maddeler iMi'vesine dair 97 sayılı Kanuna 
'bir ek madde ve iki geçici madde eklenme
si hakkında (2/320) 123 

Aydın (Orhan Apaydın) 
— Türit Ceza Kanununun 161 nci mad

desinin "bâzı fıkralarının yürürlükten kal
dırılması suretiyle tadiline dair (2/1GS) 22r>,227: 

229 
Aydın (Reşat özarda ve arkadaşları) 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

(.1/305, 2/250) 4:31 
Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımlı ve A ar

kadaşı). 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
riyle özel idare ve belediyeler teşkilâtında 
çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebele
rin maaş intibak dereceleri hakkımda 
(2/38) 123 

(Burdur (Mehmet özbey) 
— Burdur Milletvekili Mehmet öz-

bey'in, Devlet hastanelerinde çalışan 
doktorlar hakkında (2/278) 43:44 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 10 arkadaşı) 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve 10 arkadaşının, Bursa merkez ilçesin
deki gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair 
(2/179) 215 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşı) 
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

Sayfa 
ve 29 arkadaşının. Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 
5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (2/140) 82 

Çanakkale f«C S. Üyesi» Âli Aksoy) 
— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 

Üyesi Âli Aksoy'un, 1706 sayılı Jandar
ma Kanununun 6459 sayılı Kanunla muad
del 12 nci maddesinin (b) fıkrasının ta
dili hakkında (2/142) 215,281:283 

Çorum (Abdurrahman Güler ve 14 ar
kadaşı) 

—• 3656 sayılı Kanunun 7 ve 3659 sa
yılı Kanunun 8 nci maddelerine birer fık
ra eklenmesi hakkında (.2/330) 244. 

Diyarbakır (Azmi Erdoğan ve 4 arka
daşı) 

— 7269 sayılı Umumi haya/ta müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair Kanuna ge-çici bir 
madde eklenmesi hakkında (2/316) 39 

Eskişehir (İbrahim Cemalcüar) ve Es
kişehir (Şevket Asbuzoğlu) 

— Eskişehir Milletvekilleri İbrahim 
Cemalcılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair (2/322) 122 

Eskişehir (Seyfi öztürk) ile Tabiî Üye 
(Selâhattin özgür) 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sel'â-. 
hattin özigür'ün, 4273 sayılı Subaylar He
yetine mahsus Terfi Kanununun 16 neı , 
maddesinin 2 nci fıkrasına bir bent ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/315) 39 

İdareci Üyeler («C. S. İdareci Üyeleri» 
Mehmet Ünaldı) ıilo (Nihat Pasinli) 

— Cumhuriyet Senatosu tdare Âmir
leri Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ile Erzu
rum Üyesi Nihat Pasinli'nin, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu hakkında 
(4/113) İ24 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve M. Mec
lisi İdareci üyeleri) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(2/306) 2T8 
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----- 1962 yılı Bütçe Kanınnma bağlı 
(A/ l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/313) 3 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/J) , (A/2) şiaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/334) 276 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— Anayasanın 3 ncü geçici maddesi ge

reğince Millet Meclisinde uygulanan 1 Ka
sım 1956 tarihli muaddel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bâ
zı maddelerinin kaldırılması ve bu Nizam
nameye bâzı ek maddelerin ilâvesi hakkın
da (2/331) 244,278,285:286 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Orhan 
Apaydın), Siivas (Cevad Odyakmaz), ve 
Sivas ((lüner Sarısözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/270) 82,225:226,283 

İstanbul (Coşkun Kırca), Sivas Cevad 
Odyakmaz, Aydın (Orhan Aapaydm) ve 
Erzincan (Sadık Perincek) 

— Türk vatandaşlarının T. B. M. Mecli
sine dilekçeyle başvurmaları ve dilekçelerin 
incelenmesiyle karara bağlanmasının dü
zenlenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/253) 82,219:222 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— ingiliz Kemal nami ile mânı, 

iiettin'e vatani hizmet tertibinden 
Mz.-i-
avlık 

193 b.ı.el an masın a dair 
Islanbııl («C. S. Üyesi» Rıfat (),zti'tkci-

ne) 
--- (hmıhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

lıii'at Öztürkçine'nin, 61 19 sayılı Kanunun 
17 nci maddesine Hükümet tabipleri, bele
diye tabipleri ve bilirkişilerine de tazminat 
verilmesinin ilâve edilmesi hakkında 
(2/326) 214 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa, bağlı cet
vellerde .değişiklik yapılması hakkında. 
(3/133) 277:278 

İstanbul (zC. S. Üyesi» Rifut ("kü'n'kri-
ne r'e 2 arkadaşı) 

- - Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
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3,287 

bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin tadili ile değişik 8 nci maddesinin ta
dili hakkında (2/223) 

İstanbul («C. S. Üyesi» Rifat öztürkçi-
ne) 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilâtı hakkında (2/68) 123 

İstanbul (Suphi Baykam ve 70 arkada-
şı) 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili 
h\aruk Sükan ve 2 arkadaşının çeşitli tea
dül ve teşkilât kanuniariyl.e diğer kanun
larda. mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/51,2/111) 3,232:240,283,284 

İzmir (M. Ali Ay t aş ile S arkadaşı) 
— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-

taş ile 3 arkadaşının, 7350 sayılı Kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tekliflerini geri istediklerine dair 
(4/116), (2/318) 83,280:281. 

İzmir (Mustafa Uyar ve dört arkadaşı) 
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 

dört arkadaşının, T. O. K. nun 455 ve 459 
nen maddelerine birer fıkra eklenmesi hak
kında (2/323) 123 

İ:;mir (Ömer Lûtfi Bozcaiı) 
----- Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Onıer LA t fi Bozcalı'nrn, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun hakkında 
(2/327) 214 

İzmir (Saim Kay yan ve 11 arkadaşı) 
----- İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 

II arkadaşının, Deniz İş Kanunu hakkında 
(2/314) 39 

Kars («C. S. Üyesi» Sırrı A ta I ay ve 51 
arkadaşı) . 

----- Cumhuriyet. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu Kanunu hakkında 
(2/317) 39 

Kastamonu (îsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 
Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamımın 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka-
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nıına bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta
dili ile değişik 8 nci maddesinin tadili hak
kında (2/201) 287 

Kastamonu (R.abri Keskin ve dört ar
kadaşı) 

— Tarım Komisyonu Başkanlığının, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
dört arkadaşının, köylü ve çiftçilerin Zira
at Bankasına olan bâzı borçlarının taksit-
lendirilmesine dair (2/311) 218 

Kayseri (Mehmet Göker) 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 

5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birin
ci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair (2/328) 214 

Kayseri (Mehmet Yüceler ve 7 arka
daşı) 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair (2/324) 123 

Kırklareli (Alâaddin Eriş ve 5 arka
daşı) 

— 1700 sayılı Dahiliye memurları Ka
nununa ek Kanun hakkında (2/88, 2/110) 286: 

287 
Kocaeli (Nihat Erim) 
— 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da im

zalanmış olan Sözleşmenin 25 ve 46 nci mad-
delerinde yazılı tanımaların yapılması mak-
sadiyle sunduğu teklifinin geriverilmesine 
dair (2/17, 4/115) 217 

Konya (Faruk Rükan ve 2 arkadaşı) 
—• Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla- | 

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc- jj 
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki |l 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de- il 
ğiştirilmesi hakkında (2/51, 2/111) 3,232:240, 

283,284 | 
Konya (İhsan Kabadayı ve H arkadaşı) 
—- Jandarma (Jenel Kumandanlığı kad

rolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli perso
nel fazla mesaileri karşılığı fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifinin 
yeniden gözden geçirilmek üzere komisyona 
geriverilmesine dair (2/137) 218:219 | 

Sayfa 
Konya (îhsan Kabadayı ve 6 arkadaşı) 
— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra 
bir «E» fıkrası eklenmesine dair, (2/117) 277: 

278 
Mardin (Mehmet Ali Arı) ile İstanbul 

(Mahmut Rıza Bertan) 
— İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 

harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimleri
ne tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı 
Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin tadili hakkında (2/79) 2" î 

Ordu (Ferda Güley) 
— 7258 sayılı Kanunun' 3 ncü maddesi

nin değiştirilmesi hakkında (2/302) 277 
Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka

daşı) 
— 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu

nunun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında (2/88) 3,286:287 

Tokat (Ali Dizman) 
—- Türkiye Büyük Millet Meclisi İsti

şare Kurulu Kanunu hakkında (2/210) 22fi 
Tokat (Reşit önder) 
— Kambiyo alış ve satış primlerinin > 

ilgasına ve yemi döviz fiyatlariyle ilgili 
muamelelerin tasfiyesine dair 65 sayılı Ka
nunun 7 ve 8 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 6 mcı maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair (.2/333) 276 

Tunceli (Fethi Ülkü) 
— Ali'oğlu Hüseyin Yeşiltape'ye vatani 

hizmet tertibimden aylık bağlanması hak
kında (2/332) 244 

Tunceli («C. R. Üyesi» Mehmet Ali De
mir ve 3 arkadaşı) 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 «ayılı Ka
nunun, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü nıadr 
desi ile değişik 8 nci m add esinim 1 nci fık-
caısnun değiş'tiıû'lınesine dair (4/114, 2/152) 21". 

Tunceli («C. R. Üyesi» Mehmet Ali) 
ile Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanlı oğlu) 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve 
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bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı, Kanunun 4 ncü maıd-

Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli 

— Birinci 'beş yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair (3/382) 123 

Geriverme isteği 

— Millî (Eğitim Bakanlığı merkez kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının geriVerilmesi 
hakkında (1/242, 3/412) 216 

ölüm 

— Nallıhan ilçesi Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayı
sında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğ
lu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu Durmuş 
Çetinkaya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/414) 215 

— Üsküdar, Tavası Hasanağa mahalle
si, Karaeaahmet caddesi cilt 1, sayfa 119, 
hane 139 da, kayıtlı Sadettin Nacioğlu, 
Kandemir îspahipala'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/66) 284:285 

Yasama dokunulmazlığı 

— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/335) 231 

(3/336) 231 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu ve Urtfa Milletvekili Kadri Broğan'ın 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı hakkında (3/418) 276:277 

— Amasya Milletvekili * Nevzat Şener'
in yasama dokunulmazlığının kaMırılması 
hakkında (3/361) 245,289 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mihçıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

Sayfa 
d esinin tadili ile değişik 8 nci maddesinin 
tadili hakkında (2/201) 3 

ması hakkımda (3/341) 245,290 
(3/387) 244,288:289 
(3/388) 244,288 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

mtı yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/413) 215 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Bvli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/321) 230 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/322) 230 

— Bursa Milletvekili Hikmet Akalm'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/211) 226:227 

— Bursa (Milletvekili Mustafa. Tayyar'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/418) 276:277 

(3/319) 277 

— 'Çanakkale Milletvekili Retfet Sez
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması 'hakkımla (3/302)1 2ÎÎ1 

— Corum Milletvekili IMuzalflfer .Dün
dar'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/368) 244,2®9 

— Denizli MiMetvekili Mehmet .Çoh'an-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/343) 246,2190:2911 

— Edirne Milletvekili lll'hamü Er
tem'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/328)1 231 

K'3/344) 2415,290 

— Gaziantep Milletvekili Miiihat San'-
ın yasama dokunuilmazlığımn kaldırılma
sı hakkında (3/362) 244,289 

—• Giresun Milletvekili 1. H?tem Kılıç-
oğlu'nııtı yasama .dokunulmazlığının kal
dı rılıması hakkında, .("3/389) "244,288 

— tstan'bul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasam» dokunulmazlığının 

TEZKERELER 
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kaldırılması hakkında ('3/0129) 

(13/330) 
('3/345) 
(8/390) 

Sayfa 
231 
23'1 

245,290 
244,28<8 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (İ3/346) 245,290 

— Kastamonu .MillerVeikili Fethi Do-
ğançay'ım, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (13/218) 227 

— Konya Milletvekili Alh'met Gürkan'-
m yasama dokunu'lmazlığının kaldı rı'lima-
sı hakkında (3/347) ., 245,290 

— 'Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
ın yasama dokunulmazhğınnı kaldırılma
sı hakkında (3/348) 245,290 

— Ordu Milletvekili Ata (Bodur'un 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
•hakkında (3/349) 245,289:290 

Sayfa 

— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
'hakkında (3/313) 227 

(3/319) 227 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/391) 244,288 

(3/392) 244,288 
— Samsun Milletvekili Osman Şahin-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/415) 215 

— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/323) 230 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
'hakkında (3/303) 227 

— Sivas Milletvekili Reşat Turhan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/401) 244,287 

— Urfa Milletvekili Bekir Sami Kara-
hanlı'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/331) 231 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/315) 230 

— Urfa Milletvekili Sabri Kıhç'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/4Ö2) 244,287 

— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması Ihakkında (3/350) 245,289 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/351) 245,289 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Açık bulunan içişleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm tâyi
ninin muvafık görüldüğüne dair (3/407) 124 

— Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'
nm içişleri Bakanlığına tâyini ile açılan 
Devlet Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Eaşit Hatipoğlu'nun vekillik etme
sinin muvafık görüldüğüne dair (3/408) 124 

—Rahatsız bulunan Millî Savunma Ba
kanı Ilhami Sanear'a vazifesine avdetine 
kadar, içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'
nm vekillik etmesinin muvafık görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/409) 124 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in avde
tine kadar kendisine Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik edeceğine dair (3/40(5) 85 :86 

Cumhuriyet Senatosu tezkereleri 

—• 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarı ve teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 
1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 
2/306, 2/133 ve C. Senatosu 1/105) 278 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türk vatan
daşlarının T. B. M. Meclisine dilekçeyle baş
vurmaları ve dilekçelerin incelenmesiyle 
karara bağlanmasının düzenlenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/253) 82,219:222 

— Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında 
(1/94) 123,287 
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Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı kanun tasarısının se
kilecek onbeş milletvekilinden teşekkül 
edecek bir geçici komisyona havale edil
mesi hususunda (1/256) 217 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/203, 
1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 2/306, 
2/133 ve O. Senatosu 1/105) 278 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hü
kümlerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarılarının evvelce teşkil edilmiş olan 
Geçici Komisyona havale edilmesi husu
sunda (2/12, 66, 86, 90, 94, 157, 158, 171, 
172) 44:45 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Milletvekili Fuat Börekci'-
ye izin verilmesi hakkında (3/411) 165' 

— Denizli Milletvekili Mehmet Çoban-
oğln'na izin verilmesi hakkında (3/417) 280 

— îstanlbül Milletvekili Saadet Evren'e 
izin verilmesi hakkında 85 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında 43 

— Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu'na izin verilmesi hakkında (3/410) 124 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1957 bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/121, 
I/ÖD) 277: 

— Ankara Üniversitesi 1958 bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/143, 1/74) 277 

—- Ankara Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri

minin sunulduğuna dair (3/69, 1/41) 
—• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/130, 1/65) 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait (3/168, 1/79) 

—• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/75, 1/39) 

— Ege Üniversitesinin 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/169, 1/31) 

— Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait ımitabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/245, 1/43) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesa
bına ait uygunluk bil diriminin sunuldu
ğuna dair (3/13İ, 1/66) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katisine ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/170, 1/80) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesin
hesabına ait uygunluk bildirim inin su
nulduğuna dair (3/73, 1/38) 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair ('3/134, 1/68) 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dah- (3/77, 
1/81) 

— istanbul Teknik Üniversitesinin 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/301, 
1/138) 

— Yalova Kaplıcaları işletme ida
resinin 1947, 1M8, 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955 ve 1956 malî 
yılları hesabına ait rapor ile bilânçocu-
ııun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/91, 3/92, 3/105,' 3/119) 

Sayfa 
277 

277 

277 

277 

278 

278 

27'7 

277 

277 

278 

278 

278 

277 
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Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
-— Tanın Komisyonu Başkanlığının; . 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
dört arkadaşının, köylü ve çiftçilerin 
Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının 

Sayfa 
taksitlendirilmesine dair kanun teklifinin, 
aynı mahijyetteki kanun teklifinin görüş
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komis
yona havalesine dair (2/311) 218 

DÜZELTÎŞ 

Bir
leşim »Sayfa Sütun Satır 

120 
120 

D;) 

Yanlış 

6 Sayın K. Karavelioğlu 
14 maddelere geçilmesi 

Doğru 

Sayın K. Evliyaoğlu 
maddelere geçilmemesi 

133 neü Birleşim Tutanak Dergisinde aşağıdaki düzeltişlcr yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

196 
196 
198 

198 
198 
202 

2 
2 
•> 

') 
2 
2 

20 
30 

14-15 

30 
39 

26-27 

202 36 

«Devlet Bakan 
Anayasanın 11 nci maddesine 
madde Anayasanın, millî güven
likle ilgili kararların alınmasında 
koordinasyonu saklamak« 
konimi ve idarî 
nı n esasen bir 60 neı 
de gerekli tadilâtı yapabilmek 
nihai şeklini tesbit yetkisine el
bette sahiptir. 
maddesinde kullanılan «tasdik 
edilecek» 

«Devlet Bakanları 
Anayasanın 111 nci maddesine 
maddede, «millî güvenlikle il
gili kararların alınmasında ko
ordinasyonu sağlamak» 
Kanuni ve idari 
ııın esasen 60 neı 
de gerekli tadilâtı yapabilmek 
ve nihai şeklini tesbit etmek 
yetkisine elbette sahiptir. 
maddesinde kullanılan şekilde 
«tasdik edilecek» 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Halil Fikret Aka (Nevşehir) - Anaya
sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenle
rin cezalanılın kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 21,22 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - As
kerî Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adaet komisyon
ları raporları münasebetiyle 256 

Erol Yılınlaz Akçal (Rize) - Anaya
sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenle
rin cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydm Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu rapora mü
nasebetiyle 19,20 

ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Ada
let komisyonları raporları münasebetiy
le 51,59,63,94,109,112,127,136,179 

Kâam Arar (Çanları) - Anaya
sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenle
rin cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydm Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu rapora mü
nasebetiyle 8 

Abdülhalim Araş (Kayseri) • As
kerî Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları münasebetiyle 261 

Burhan Arat (Çanakkale) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Ada-

Sayfa 
let komisyonları raporları münasebetiy
le 108,157,158,159 

Fuat Arna (İstanbul) - Anaya
sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenle-^ 
rin cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve eczaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 16 

Talât Asal (Edirne) - Millî güven
lik kurulu kanunu tasarısı ve Millî >Sa-
vunma ve Bütçe komisyonları raporla
rı münasebetiyle 181,186,200 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür-' 
riyeti hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 50,54,58,96 

Şevket Ashuzoğüu (Eskişehir) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Ada
let komisyonları raporları münasebetiy
le 52,59,90 

Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Ada
let komisiyonları raporları münasebetiy
le 87 

İhsan Ataöv (Antalya) - Millî güven
lik kurulu kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporla
rı münasebetiyle 206 

— Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin bâzı fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun münasebetiyle 229 

— Usul hakkında ' 286 
Şevki Aysan (Mardin) - Üniversite

ye giriş sınavları hakkında gündem dişi 
demeci 247 
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Mehmet Ali Aytaş (tzrair) - Millî güven
lik kurulu kanunu tasarısı ve Millî (Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporla
rı münasebetiyle 187,188,205 

Sayfa 
—• Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür

riyeti halkkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 159 

B 
îrfan Baran (Konya) - Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 65,156,172 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu gere
ğince Kurula üye seçimi münasebetiyle 41 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 86,154 

Ahmet Aydın Balak (Balıkesir) - Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hak

kında ikanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 63 

Ferruh Bozbeyli (istanbul) - Anayasa
yı ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin ce
zalarının kısmen affı hakkında kanun tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda 
ve arkadaşlarının bâzı suç ve cezaların 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 30 

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Toplantı 
ve G'österi Yürüyüşü hürriyeti hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 55 

Ali Oüceoglu (Giresun) - Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis-

Kemal Demir (Bolu) - İstanbul Millet
vekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile 
Konya Milletvekili Faruk Sükan ve iki ar
kadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât kanun
ları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teki illeri ve 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 

yonları raporları münasebetiyle 112,117,152, 
154 

D 

m 
Tahsin Demiray (tatanbul) - Millî Gü

venlik Kurulu kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporlar: 
münasebetiyle 183 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hür
riyeti hakkında 'kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları münase
betiyle 93,94,156,157,166,167 

Yahya Dermana (îçel) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile 

Konya Milletvekili Faruk Sükan ve iki 
arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunları ile diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
münasebetiyle 232 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları münase
betiyle 117 

Hasan Ali Dizman (Tokat) - Askerî 
Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları münasebetiyle 253,260,262 

— Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 182 
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— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları münase
betiyle 115,131,176 

Turhan Feyzioğilu (Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı) - Millî güven
lik kurulu kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle 189,200,207 

Sayfa 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi isti

şare Kurulu kanunu teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (münasebetiyle 226 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiylo 98,102,106, 

107,108,140,160,161,180 

Ali Naili Erdem (İzmir) - Anayasayı 
ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkında kanun tasa
rım ile Aydın Milletvekili Reşat özarda ve 
arkadaşlarının bâzı suç ve eczaların affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 6 

Hasan Erdoğan (Kars) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykanı ve 70 arkadaşı ile 
Jvonya Milletvekili Faruk Sükan ve iki 
arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât ka
nunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık 
ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hak
kındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Bütçe Komisyonu raporu münase
betiyle 233 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları münasebe
tiyle 55 

Asım Eren (Niğde) - Anayasa gereğin
ce Hükümetçe siyasi partilerin faaliyetini 
tanzim edecek olan tasarının getirilmesine 
ve Orta - Anadolu'nun kura erozyonu ile 
çölleşmekten ve sefaletten kurtarılması 
tedbirlerinin plânlama içine alınmasına da
ir gündem dışı demeç münasebetiyle 40 

— Millî Ciüvenlik Kurulu kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komis
yonları raporları münasebetiyle 192,205 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları münasebe
tiyle ' 32,66,87,90,113,126,128,1.31,148,171 

Nizamettin Erkmen (Giresun) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 33,111 

Kadri Eroğan (Urfa) - Anayasayı ihlâl 
suçundan mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkında kanun tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Reşat özarda ve arka
daşlarının bâzı suç ve cezaların affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 27,29,30 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet komisyonları raporları münasebe
tiyle 134,161,169 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Millî Gü
venlik Kurulu kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle 199 

Ilhami Ertem (Edirne) - Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 32,34,49,64, 

65,87,89,104 

— Usul hakkında 47 
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Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Millî güven

lik kurulu kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle 188 

— Toplantı ve gösteri ' yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 49,50,158 

Sekip inal (Hatay) l - Anayasayı 
ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin 
cezalarının kıışmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 9 

Kâmil İnal (Bolu) - Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri ve Adalet k i w 

misyonları raporları münasebetiyle 90,150 
İsmet İnönü (Başbakan) - Anaya

sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin 
cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletveikili Re-

Mustafa Kaptan (Sinop) - Anaya
sayı ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin 
cezalarının küsmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletveikili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 23 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 88,89 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Top
lantı ve. Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 171, 

174,176 

Ferda Güley (Ordu) - Millî güven- \ 
lik kurulu kanunu (tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe (komisyonları raporları 
münasebetiyle 184-,203,204,207 

Ahmet Gürfcan (Konya) - Askerî Yar
gıtay kuruluş kanunu tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları münasebetiyle 256 

şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç-
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu müna-
nasebetiyle 30 

. — Son Küba olaylarının sebebolduğu 
milletlerarası durum ve Türkiye'nin si
yasi durumu hakkında açıklaması 246 

Recai lafcemderoğlu (Diyarbakır) -
Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm edilen
lerin cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 26 

Mustafa Kemal Karan (Amasya) - Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet 
komisyonları raporları münasebetiyle 113, 

116,149,151 
Sabri Keskin (Kastamonu) - Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 32 

1. Ethem Kılıçoğlu (Giresun) - Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında 
«kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları münasebetiyle 129,136, 

137 
Coşkun Kırca (İstanbul) - Askerî Yar

gıtay kuruluş kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 264,265 

K 

I 
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— Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 196,198,201,202 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hürri
yeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları münase
betiyle 49,56,57 

— Usul hakkında 232 

ibrahim öktem (Bursa) - Anayasayı 
ihlâl suçundan mahkûm edilenlerin ceza
larının ksmen affı hakkında kanun tasarı
sı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda ve 
arkadaşlarının bâzı suç ve cezalarının af
fı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 13 

Rüştü özal (Konya) - İstanbul Millet-

Sayfa 
Turhan Kut (Tekirdağ) - Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 153"-

Faruk Küreli (Çorum) - Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 67,142: 

aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 283*. 

ö z a r d a ve ankadaşl r ın ın ıbâzı suç ve ceza
ların affı hakkında ikamın teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 14,16-

vekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı ile' 
Konya Milletvekili Faruk Sükan ve iki ar
kadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât kanun
ları ile 'diğer kanunlarda mevcut aylık ve* 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi halkkmda 'kanun teklif-

M 
Ferid Melen (Maliye Bakanı) - İstan

bul Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arka
daşı ile Konya Milletvekili Faruık Sükan 
ve iki arkadaşının, çeşitli teadül ve teşki
lât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm edilen
lerin cezalarının kısmen affı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat 

N 

o 
Kemal Okyay (Kars) - Millî Güvenlik 

Kurulu kanunu tasarısı ve Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonları raporları müna
sebetiyle 203,206 

Hüdai Oral (Denizli) - Anayasayı ihlâl 
suçundan mahkûm edilenlerin cezaları
nın kısmen affı hakkında kanun tasarısı 
ile Aydın Milletvekili Reşat özarda ve ar
kadaşlarının bâzı suç ve cezaların affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 5,2İ3 

— Askerî Yargıtay kuruluş kanunu ta-

ö 

Kemal Okyay (Kars) - Millî Güvenlik 
Kurulu kanunu tasarısı ve Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonları raporları müna
sebetiyle 203,206 

Hüdai Oral (Denizli) - Anayasayı ihlâl 
suçundan mahkûm edilenlerin cezaları
nın kısmen affı hakkında kanun tasarısı 
ile Aydın Milletvekili Reşat özarda ve ar
kadaşlarının bâzı suç ve cezaların affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 5,2İ3 

— Askerî Yargıtay kuruluş kanunu ta

sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları münasebetiyle 251,252r 

253,254,257,261,26a 
Hüdai Oral (Denizli) - Taplantı ve Gös

teri Yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun 
tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 33,53,60,62,63,64y 

66,88,113,115,129,138,140,148,150,154r 

155,167,172 
— Türk Ceza Kanununun 161 nci 

maddesinin hâzı fıkralarının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun münasebetiyle 228 
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leri ve Bütçe Komisyonu raporu münase
betiyle 236,2^7 

Reşat Özarda (Aydın) - Askerî Yargı
tay kuruluş kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 255,256 

Halil Özmen (Kırşehir) - Askerî Yargı
tay kuruluş kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 253,255,263 

— istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Fa
ruk Sükan ve iki arkadaşının, çeşitli tea
dül ve teşkilât kanunları ile diğer kanun
larda mevcuıt aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Bütçe komis-

Sayfa 
yonları raporu münasebetiyle 2134 

—- Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 196,203,204 

— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları münase
betiyle 51,95,114 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu kanuna iki madde eklen
mesi hakkında kanun münasebetiyle 223 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Anayasayı 
ihlâl suçundan mahkum edilenlerin cezala
rının kısmen affı hakkında kanun tasarı
sı ile Aydın milletvekili Reşat özarda ve 
arkadaşlarının bâzı suç ve cezaların affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 10*11 

Sezai Sarpaşar (Kütahya) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak-
ıkmda kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları münasebe
tiyle 147 

Sabahattin Savacı (G-ümüşane) - Cum
huriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ali 
Aksoy'un, 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 6459 sayılı Kanunla muaddel 
12 nci maddesinin (b) fıkrasının tadi
li hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları rapor
ları münasebetiyle ,281 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri' ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 88,134,1^5 

Faruk Sükan (Konya) - İstanbul 
Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arka
daşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü
kan ve iki arkadaşının, çeşitli teadül 
ve teşkilât kanunları ile diğer kanun
larda mevcut aylık ve ücret tutarları
nın değiştirilmesi hakkındaki 7244 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve Büt
çe Komisyonu raporu münasebetiyle 289 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Millî gü-
velnik kurulu kanunu tasarısı ve Millî 

Savunma ve Bütçe 
lan münasebetiyle 

komisyonları rapor-
208 

Naim Tirali (Giresun) - Toplan
tı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları münasebe
tiyle 33 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Askerî 
Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 258 
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Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Top
lantı Ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 'hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Ada-

u 
let komisyonları 
tiyle 

raporları münasebe-

Ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - Askerî 

Yargıtay kuruluş kanunu tasarısı ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları 
raporları münasebetiyle 254,264 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür

riyeti hakkında 
işleri ve Adalet 
münasebetiyle 

126 

kanun tasarısı ve Iç-
komisyonları raporları 

32,49,50,54,62,'65, 
87,97,113,126,128,132,148 

İsmail Hakiki Yılanlıoğlu (Kasta
monu) - Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkında kanun tasarısı ve İç

işleri ve Adalet Komisyonları raporları 
münasebetiyle 132 

Aziz Yeytinoğlu (Eskişehir) - Ana
yasayı ihlâl suçundan mahkûm edilen
lerin cezalarının kısmen affı hakkında 
kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili Re
şat özarda ve arkadaşlarının bâzı su'ç 
ve cezaların affı hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Adalet komisyonları raporları 
münasebetiyle 

23 

51 
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