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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'nun, vekillik etmesi (3/564) 618 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
BrkSn'in, metnüeketârjıizi Slgilebdâren sou 
alaylar hakkında açıklaması 613:617 

— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs hakkında açıklaması 566 :568 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
sayın üyelerkı muntazaman Merfifie devamı 
için Başkanlık Divamman, İçtüzüğün em
rettiği vazifeyi yerin* ıgetinmsslru istiyen, 
ve Ba^kanvekHâ Nutrettiin Ok'un, Başkan
lık Divanının sayfaı üyelerin idevaumm 
çok yafloııdaıı kontrol etmekte olduğunu 
ve Içtöeök hükümlerinin tatbiki hususun
da kararlı bulunduğunu laldüren konu$mıa-
ları 445:446 

— İzmir MiHefcveküi Şiııaaİ Oama'nın, 
geçen tuftaoalk özetine dair demeci 124 ;125 

— Konya MflStetvekfli Faardk Sü'kan'ın, 
etîyosi ve tu&cerî görüşmelerıde muhalefet 
pantMerinlfoı de fikiriıerfaılm aunmasm» dlair 
'konuşması ve Başbakan İsmet İnönü'nün 
cevıattn 568:572 

— Konya MMetvekjfli Rüştü özad'ın, 
yayımlanacağı bildirilen ve memleketti İlgi
lendiren Beya Basti adlı dergi hakkında 
gündem dışı demeci 267:268 

— Mardin MöletvekfflS! Talât Oğuz'un, 
Yeni Tapu Kanunu çıkmadan son günlerde 
toprak tevzi konasyoalaTirıın bâzı illerde 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Ticaret Bakanı Muhlis Kte'nin, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, vekillik 
etmesi (3/565) . «tUB 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER SÖYLEVLER 

faaliyete gebelerinin doğru olmadığı hak
kında gündemi dışı demeci 379:380 

— MİM Savunma Baklam iHhaımî San-
ear'ın, son 'günlerde 'kamu >oyunu işgal 
etlen (beyanname dağıtılmak, bâzı tevkif
ler ve Kayeetri olanları île NATOfaon 
savusuna gü«ciü*ui kuvvetlendirmek üzere 
yapıdan e.e$töi!i çaJışmiail'aır hakkında gün
dem dışı demeci 565:566 

— Muş Milletvekili Sami Oztürk'ün, 
Muş Mi ve İlçelerinde vukua gelen su bas
kınları yüzünden zarar gören vatandaşlara 
Hükümetin yardim eüsıi uzatması hakkın
da gündem dışı demeci 353 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğüu 
ile Trabzon MiMlefıvekî'Ui Ahmet Şener'in, 
Hükümetin hacca) (gideceklerin pasaport 
ve diğer muameleleri hususunda kolaylık 
göBtermjeaine dair demekleri. 123:124 

— Trabzon MSMetvekM Ali Kaza Uzu-
nett-'in, Hacı nıamzetLermden bâzılarmuı 
Ürdün'de, suiı olaylar dsolayısiyl», normal 
seyahatlerine devam edemedikleri, sefil 
ve perişan haie düştüMeri (hakkında. <dc-
mecâ 572 

— Van MÎÜetvetkilî Şükrü Kosereİs-
oğlu'nun, Van Sİİ ve kazalarımda vukubu-
Uan seylâp yüzünden zarar gören vatandaş
lara Hükümetin âeüL yardımda builunnıalsı 
hususumda, gündem dışı demeci 307:308 



—,4 — 
GENEL GÖRÜŞME 

Sayfa 
— IJşaik Milletvekili Ahmet Ta.hta-

kıhç'ın, «Yurtta suflh, cihanda sıılh» İnsan
lık ve medlesı'iıyet 'görüşü ve Anayasa rcjti-

No. Cİlt Sayfa 
221 — Ulusal Bayram ve genel tatil

ler hakkındaki 2709 sayılı Kanu
na ek Kanun 5 607 

15 89.. 
90,137:148,158,190:19.3 

222 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ile Amerika'da kâin Ho-
ward tntenıational Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair 
Kanun 12 324 

14 117 
15 148: 

169 
223 — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 

adam tazminat Kamum 10 613 
14 328: 

331 
224 — Dışişleri Bakanlığı kurulumu 

hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek 
Kanım 6 296 

14 310: 
327 

225 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununda ve 4862 sayılı Kanıma 
bağlı (!) ve {2) saydı cetvellerde 

163 — Millet Meclisinin 13 Mayın 1963 
tarihine kadar tatiline dair 16 601: 

002 
16-1 — Aydın Milletvekili Reşat özar-

da'mn yasama dokunulmazlığının 

Sayfa 
nıi karşısında ıraenı-lökctau iç politlklası üze
ninde ibir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/4) 5:42,42:112 

No. Cilt Sayfa 
değişiklikler yapılmasına dair Ka
nun 12 581) 

14 2 
16 126: 

12S 
226 — Harcırah Kanunundaki bâzı 

unvanların değiştirilmesi ve hu 
kanuna yeni hükümler ilâvesi hak
kında Kanun 5 607 

• 7 99 
i 16:: 

14 450; 
451 

227 — Tüı-kiyo Süt Endüstrini Kuru
mu Kanunu 8 39 

12 104 
16 161: 

172,179:180.218:221 
11. 144: 

147,153:155 
228 — Catıviyetler Kanunuma ek 8 »a- ' 

yılı Kanunun l ııei maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanıma bir 
madde eklenmesine dair Kanun 6 296 

8 3 
1.4 451: 

456 

kaldırılması hakkındaki raporun 
midine dair 7 323 

16 564. 
6t!):650,669:672 

KANUNLAR 

KARARLA* 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
Adana (Kemal- Sarıibrahimoğlu) 
— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1360 

tarihti Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair (M.-Meclisi 4/61; C. Senatosu 
1/11) 611 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair (M.. Meclisi 4/67, C. Senatosu 
4/8) 611 

— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül
mesine dair (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 
4/10) 611 

Bnvânr (Üantıyi Bakam Fethi Çelikbaş) 
—* Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi

feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 
!>âzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
•kamın 'tasarısının- havale edilmiş olduğu 
Sanayi ve Plân komisyonlarından seçile
cek üçer üyeden mürekkep geçici komis
yonda görüşiil'mesine dair (4/196) 4 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 
. — Dilekçe Karma Komisyonundan is

tifa ettiğine daîr (4/202) 572 ;573 
Kdirne (llhumi Ertem) ile Konya (ih

amı Kabadayı) 
— Emniyet teşkilâtı m.enisup'laırı yar-

dımlaşima kurumu kanun teklifinin havla* 
le edülmis, olduğu Maliye, Ticaret, İçişleri 
ve Hâa komSeyonitormda'n seçilecek üçer 
üyelden 'müfleklkep [geçici bîr komisyonda 
gorüşüılfmesine'viajır (4/205) 618 

Kastamonu (Fethi Doğmçay) 
: —. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet, 

ordu, kolordu ve tümen komutanlarına, ge
neral ve amirallerle, general ve amiral' 
makamını işgal edenlere tahsis edilecek 
lojmanlar, -hakkındaki kanun ; teklifinin 
geriverilmesine dair (4/197) 4 

Kırşehir (Ahmet Bilgin) 
— Komisyon çalışmalarının Gonel Ku-

Sayfa 
rul çalışmalarına dâhil olup olmadığı hak
kındaki sözlü (sorusunun geriveritaesine 
dair (4/204) 617:618 

Niğde (Asım Eren) ile, Istabul (Re§it 
Ülker) 

— Amerikan Birleşik Devletlerine men
sup nükleer fair denizaltının mürette
batı ile birlikte batmış olması dolayısiyle, 
Amerika Milletine ve ölenlerin ailelerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin taziyele
rinin bildirilmesine dair 354:355 

Ordu (Yusuf İzzettin Ağaoğlu) 
— 3460 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi husu
sunda bir tasan düzenlenmesinin dü
şünülüp düşünmediğine daîr Ticaret 
ve Ulaştırma bakanlarından olan söz
lü sorusunu geri istediğine dair (4/199) 125: 

126 

Tekirdağ (Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Oztrak) 

— Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 3898 sa
yılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının-

havale edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlanttdan seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair (4/201) 423" 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi (Remziye 
Battrbaygil) 

— Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 23 sayılı -Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair (4/?) 307: 

Yozgat (Mustafa Kepir) 
— İçişleri Komisyonundan istifa etti-

ne dair (4/200) 309 

Zonguldak (Kenan Esengin) , Sinop 
Mahmut AUcanoğlu), 

— Millet Meclisi toplantılarının Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 
14 - 19 arasında yapılması hakkında 381:382 
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RAPORLAR i 

Sayfa 
Adalet Komisyonu raporları 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha
ne 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15. Mot, Top. Tb. da er Ah-
metoğlu Emine'den doğma î. . 1 , 1932 
doğumlu izzet Sivaslı ile Taşköprü ilçe-
sinin Karapürçek köyü, hane 2, eilt 19, 
sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte 
er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında (3/546) 444 

— •Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kamın tasarısına, dair (1/282)' 138:139 

— istanbul Milletvekili Reşit. Ülker'
in, Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
kaldırılması ve .114 ncü 'maddesinin de
ğiştirilin esine dair kanun teklifi hakkında 
(2/385) 3 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 1086 sayılı Huknk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 494, 499 ııeu maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tekli-
lifi hakkında (2/75) 379 

— Nallıhan ilçesinin Beydiü nahiyesi
nin Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 
sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine 
oğlu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu Durmuş 
Çetinkaya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/414) 306 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve 
sertifikasyonu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/247) 150:154 

— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Kanunu Medeninin sureti meriyet ve şekli 
tatbiki hakkındaki 864 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/291) 3 

— Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/358) 307,591 

— Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ile istanbul Mil-

fafk 
letvekili Reşit Ülker'in, Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/353, 2/457} 307,590591 

Anayaaa Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimine da
ir 304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (2/337) 564,573:575 

Basın • Yayın ve Turum Komisyonu raporu 

—• Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı 'hakkında (1/1«0); 611 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı Türkiye Ctarfhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa <bir geçici «ıad 
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (-1/100) •599:602 

— 5 . 1 . 1961 tarihli ^e 237 sayılı 
Taşıt Kanununa, ek kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında (1/1-67) 848 

— Birinci Dünya ve istiklâl savaşla 
rina iştirak eden AH Fehamoğlu Vecilıi 
Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
"hakkında (1/2Ö4) 597 

— Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve üç arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklifi, 'İşçi ve iş veren sendikaları kanu
nu tasarısı hakkında (2/286, 1/382) 8,TS0:2afl, 
225 r264,268:304,310:346,355:3fi8,S34 =541.553:556 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi 
Osman Saim SarîgÖllü ve 2 arkadaşının. 
127 Mayıs 1960 tarihinden sonra nezaret al 
tına alınanların haklarının iadesine ait 
kanun teklifi île içel Milletvekili Madhar 

.Arikan ve 22 arkadaşının 27 Mayıs 1960 
tarihinden sonra görevlerinden uzaklaştı-
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nlart memurlar hakkında kanun teklifle
rine dair (2/34, 2/300) 306 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair «lan 3656 sayılı Ka
mına bağlı {1) sayılı cetrvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair •(Ü/379) 139:160 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ibağlı (1.) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/282) 136:139 

•— 97 sayılı Kanuna göre askerlik (hix-
metterini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların İlkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun ta
sarısına dair H/332) 154,542f

r>7>:r>88 

-— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani (hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/256) 598:599 

— Halİloğlu Sadık Hançehay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık 'bağlanmasına 
dair kanuft tasarısı hakkında (1/326) 599 

— Haainenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin (bir kısım fbiorçlarinıtv tahkimi 
hakkındaki 154 sayılı Kanıma ek kanun 
tasarısı hakkında (•1/188) 894:596 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile -maruf Nizamettin 'e 
vatani hizmet tertibinden aylık 'bağlanma
sına dair kanun teklifi (hakkında (2/193) 589 

— Isrtaribul Milletvekili Sırçplhı Bak
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili 
Faruk Sükan ve 2 arkadaşının, çeşitli te
adül ve teşkilât kanunlariyîe diğer kanun
larda meveutt aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi 'hakkındaki 7244 sayılı Ka 
nunnn 5 nei maddesinin değistİriLm&<si 
(hakkında kanun tekliflerine dair (2/51. 
2/111) 588589 

— Kaimi İktisadi Teşebbüslerinin 
1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait 
bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/201) 154.541, 

9*2:543,557:5i60^73,«03;^06 
— Kastamftnu Milletvekili İsmail Halt-

ki Yılanl»oğlıı ve Cumhuriyet Senatosu 

Sarf* 
İstanbul üyesi Rıfat öztürkçine ve 2 arka
daşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kamına bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifle
rinin reddine dair (2/201, 2/223) fili 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mah
mut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, Eğit
menlere emeklilik ve özlük haklarının ta
nınmasına dair ve Bulu Milletvekili 'Kâmil 
İnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Koy 
Eğitmenleri Kanununun 5 nei maddesin
de değişiklik yapılması hakkındaki ka
mın tekliflerine dair (*2/26, 2/83, 2/87) 379,594 

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

RS6.-G97 
— Bağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Kurulup ve memurları Kanununda 
•ve 4862 sayılı Kanıma ibağlı (1) ive "(2) 
sayılı cetvellerde değişiklikler yapılması
na dair kanun tasarısı (hakkında (T/404) 15S6: 

*M8 
— Şehit Dağıstanlı Mehmet Faaıl Pa

şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hnkkında (1/229) 597:698 

—- Tohumlukların tescil', kontrol ve 
sertifikasyonu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/247) 150:154 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Tıokavt 
kamımı tasarısı hakkında (3/273) 123,368:374, 

382,419,424:441,447:492,497:534,549 -M2 

— Turizm ve Tanıtma Bakfcnhğt ka
ntin tasarısı hakkında (1/180) 611 

— Türkiys Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye ya
tırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Andlagmanın ve hu 
Andlasmaya ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğa 
hakkında kanun tasarısına dair (1/313) 179 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 ncü maddesinin de-



Sayfa 
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hak-. 
kında (1/345) 154,161,541:542 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı,» ııdaıı doğan İngiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kıralhkla 
Türkiye arasında mektup teatisi sure
tiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli And-
laşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/348) 300 

— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflarin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/349) 619 

— Karasuları kanunu tasarısı hakkın-' 
da (1/206) 564 

— 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu ara
sında Ticari mübadelelere ve tediyelerin 
tanzimine mütaallik Anlaşma» nm feshi 
hakkındaki 8 Ağustos 1962 tarihli nota
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/300) 306 

: 589:590 
— Özel tıbbi tedavi ve termo - klima-

tik kaynaklar, alanında kargılMı yar
dımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısına dair (3/ft61) 611 

— 8 Ağustos 1949 tarihli Türki
ye - Avusturya ödeme Andlaışmasının feshi 
hakkındaki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli no
taların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/265) 266, 

i 589 
— Televizyon filİmleri vasıtosiyle prog

ramların mübadelesine dair Avrupa And-
1 aşmasının, onaylanmasının uylgıın bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair 
(1/319) . 611 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik vo 
"himayesine mütedair AndlaŞmanm ve bu 
Aınllaşmaya ekli Protokol ve sekiz ıııok-

Sayfa 
tu'bun onaylanmasın m uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/3.13) 179 

—• Türkiyo ile Afganistan, arasında 
akdedilen Kültür Aııdlaşmasınm onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/236) ' 6 1 1 

— Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kamın tasarısına. 
dair (1/228) 611 

Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal • Sanib-
rahimoğlu'mm, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 .1960 tarihli Haftalık Karar- Cetve
lindeki 2256 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (M. Meclisi 4 /61 ; O. Senatosu 4/11) 611 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıİb- . 
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihlî Haftalık Karar Cetve
lindeki 2260 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(M. Meelisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 611 

— Adaıia Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
'24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2263 sayılı Kararın Umumi Teyet-
te görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(M. Meelisi 4/67; O. Senatosu 4/8) , 6 l i ' 

— Temsilciler Meelisi eski Üyesi Rem-
ziye Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilek
çe Komisyonunun 2 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi hakkında (M. Meclisi 4 / 3 ; C. Senato
su 4/5) 307 

Geçici Komisyon raporları " 
— Bursa Milletvekili İbrahim öktem 

ve üç arkadaşının, Sendikalar kanunu tek- . 
lifi, İşçi ve iş veren sendikaları kanunu 
tasarısı hakkında (2/286, 1/382) 3,180:216, 

225 ;'264,268:304,310:346,355:368, 
.; 534:541,553:556 

— Cumhuriyet Senatosu Kars • Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51; arkadaşının Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasına "<lair 
kanun teklifi hakkında-(2/317) ' 161:172, 

179:180,218:221 



Sayfa 
— Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 

milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/403) 495: 

407,545:548 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Sivas Milletvekili Güner Mansüzen, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyaknıaz ve Sakarya 
Milletvekili Nuri Bayar'nı, Milletlerarası 
Andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve 
yayınlanması ile bâzı antlaşmaların ya
pılması için Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi hakkında kamın teklifine dair 
(2/419) 154:101 

. — Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve im ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 5 ar
kadaşının Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kamın teklifi 
-hakkında (1/295, 2/282) 179,594 

— Ovdu Milletvekili h'erda Oüley'in, 
7258 sayılı Kanunun .1 neti maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanım teklifimi dair 
(2/302) 592:594,650:653 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme
si hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ucu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/426) 807,591:592 

— Toplu Sözleşme, ("Jcev ve Lokavt 
kanunu tasarısı hakkında (1/27:1) 12:1,368: 

374,382 :419,424 :441,447 :492, 
497 ;5:U,r>49 ;552 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında kanun 
tasarısı ile C. .Senatosu Tabiî Üyesi Rami 
Küçük ve 12 arkadaşının Türkiye îimî ve 
Teknik Araştırma Konseyi kanunu teklifi 
'hakkında (1/219, 2/220) 128:138,176:178 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in köylü ye çiftçilerin T. C Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksilleııdirilmesi' hakkında ka
mın teklifi ile Kastamonu Milletvekili Salı-
ri Keskin ve dört arkadaşının, köylü ve 
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çiftçilerin T, C. Ziraat Bankasına olan bâ
zı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/300. 2/311) 6.11 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Ti-
ritoğlu ve 7 arkadaşının, 0785 sayılı tmar 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/65) 564 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 
13 ncü maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/386) 3 

— Karasuları kamum tasarısı hakkın
da (1/206) 504 

îmar ve İskân Komisyonu raporu 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Ti-
ritoğlu ve 7 arkadaşının. 0785 sayılı İmar 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/65) 564 

Karma komisyonlar raporları 

[Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu] 
— Adana Milletvekili Ali Jiozdoğatı-

oğlu ve Urfa Milletvekili Kadri Kroğan'm 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında (3/418) 011 

— Ankara Mİ! İd vekili Burhan Apay-
dın'ın yasama dokunulma/.lığının kaldırıl
ması hakkında 01/4-63) 612 . 

— Antalya Milletvekili İhsan Atnöv'-
İin, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/400) 611 

— Antalya Milletvekili İhsan Âta öv, 
Brzurum Milletvekili Turhan Bilgin, iz
mir Milletvekili Şjnasi Osnıa ve Sinop Mil
letvekili Mustafa Kantau'ın yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
(3/464) 612 

— Artvin Milletvekili Nihat Ata'ınn, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/544) - 564 

— Aydm Milletvekili lîeşat özarda'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/342) 613 

(3/393) 564.619 ;650,069:672 
(3/413) 611 



- 10 
Sayfa 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/421) 612 

— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/419) 612 

— Denizli Milletvekili İsmail Hakkı 
Ertan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/436) 612 

— Giresun Milletvekili 1 , Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/547) 564 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/442) 612 

— Gümüşane Milletvekili Halis Bay-
ramoğlu"nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/465) 612 

— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'mın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
İıııkkında (3/508) 613 

— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/520) 613 

(3/521) 613 
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç,'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/500) 612 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/369) 564 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkınfia (3/435) 612 

— Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/422) 612 

— Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay ile Sabri Keskin'in yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
(3/455) 611 

— "Konya Milletvekili H. Cahit Yıl
mazın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/490) 612 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/448) 612 

Sayfa 
~ Ordu Milletvekili Ata tfopaloğlu'-

nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/449) 612 

— Sakarya. Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/466) - 612 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/501) 613 

(3/509) 613 

— Samsun Milletvekili Osman Şahİn-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/415) 611 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/479) 612 

(3/491) 612 

{C. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 
kurulu) 

— Diyarbakır Milletvekili .Alp Doğan 
Şn\ ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Kandığı Kanununun 
80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifinin C. Senatosunca 
değiştirilen ve Millet Meclisince benimsen-
miyen metni hakkında (M. Mcelisİ 2/77, O. 
Senatosu 2/8) 379 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve arattır
ma hastanelerinde çalışanlara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen metin ile 
Millet Meclisinin değiştiricine dair (2/52) 179 

Maliye Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasansı hakkın
da (1/100) 599:602 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu Vccihi Hür-
kuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasansı hakkında 
(1/254) 597 



Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye

si Osman Salın Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra nezaret al
tına alınanların haklarının iadesine ait 
kanun teklifi ile içel Milletvekili Mazhar 
Ankan ve 22 arkadaşının, 27 Mayıs 1960 
tarihinden sonra görevlerinden uzaklaştırı
lan memurlar hakkında kanun tekliflerine 
dair (2/34, 2/309) 306 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun tasarı
sına dair (1/232) 154 

575:588 
' 542 

— Oaydan Fikri Tıığsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kamın tasarısı hakkında (.1/258) 598:590 

— - ITaliloğlıı Sadık Hançebay'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
tlnir kanun tasarısı hakkında (1/226) 599 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndan doğan ingiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkla 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiyle 
yapılan 23 Haziran 1962 tarihli Andlagma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/348) 306 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamet-
tin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ-

. lanmaama dair kanun teklifi hakkında 
(2/193) 589 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 19C0" 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/201) 154,541,542:543, 

557.560,573,603:606 

— Konya Milletvekili ihsan Kabada
yı ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mah
mut Alieanoğlu ve 3 arkadaşının Eğitmen
lere emeklilik ve özlük haklarının tanın
masına dair ve Bolu Milletvekili Kâmil 
inal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy 
Eğitmenleri Kanununun 5 ncî maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/26, 2/83, 2/87) 379,594 

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
10 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Hükümetçe 
hazırlanmakta olan, «Devlet Demiryolları 
ve i/imanları işletme Uenel Müdürlüğü 
işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
işçi Sigortaları Kurumuna devri hakkında 
kanun tasarısı» ile birlikte, nazara alınmak 
üzere ti birine dair (2/98, 3/550) 353:354 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 5656 sayılı 
Kanunin 6347 sayılı Kanunun 2 ncî mad
desinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 rıcü maddesinin tadili ile bir madde ilâ
vesi hakkında kanun teklifinin. Hükümetçe 
hazırlanmakta olan, «Maliye Bakanlığı Teş
kilât kanunu tasarısı» ile birlikte, nazara 
alınmak üzere tehirine dair (2/358, 3/551) 354 

— Mehmet Oelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kamın tasarısı hakkında (.1/260) 596: 

597 
— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa

şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair, 
kanun tasarısı hakkında (1/229) 597:598 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Mîllî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğ
retmenliğine tayinleri hakkında kanun ta- -
sarısına dair (1/232) 154,542,575:588 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu-
nnn-115 sayılı Kanunla değiştirilen 7,10 ve 
48 nci maddelerinin tadiline dair kanun ta
sarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Üniversiteler Kanununun Anaya
saya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi hakkında {1/257 2/444) 306 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mah-
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mut Ajıeanoğlu ve 3 arkadaşının. lüğilmen-
lo.rc emeklilik vo üzlük haklarının tanın
masına diiii' ve Holü Milletvekili Kâmil 
İnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy 
Bğitmenlerİ Kanununun 5 nei maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki lamını tek
liflerine <1JÛI- (2/2(1, 2/83, 2/87) 37<>,r>!t4 

- - Televizyon i'ilindet-î vasıtasiyle 
programların mübadelesine dair Avrupa 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında knınııı tasarısına dair 
(1/3H)) 611 

— Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşnıasuım onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanını 
tasarısına dair (l/23(i) fiil 

— Türkiye ile İran arasında akdedilen 
. Kültür Andlasnıa.Hmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kamın tasarısımı 
dair (1/228) 611 

MÜH Savunma Komisyonu raporları 

- - Aydın Milletvekili Hilmi Aydın- ; 
eer'İn, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 
neü maddesi sonuna bir fıkra, eklenmesine 
dair kanun teklifine dair (2/435) 422 

— 5434 sayılı Türkiye Cumlnıriyeti 
Emekli Sandığı Kaıunuutii lıîr gerici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (L/100) 599:602 

— Karasuları kanunu tasamı hakkın
da (1/200) 5G4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 

— Kan uruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Aıidlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna, dair kanun ta
şımsı hakkında (1/349) fiil. 

— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'ıuı, 
Mütehassıs emekli doktorların Devlet sağ
lık müesseselerinde fahrî olarak hizmet 
sürebileceklerine dair kanun teklifinin, 
Hükümetee hazırlanmakta olan «Emekli 
doktorların ihtiyaç halinde Devlet sağlık 
müesseselerinde hizmet görebilmeleri hak
kındaki kamın tasarısı» ile birlikte naza-

Sayfa 
m alınmak- üzere tehirine dair (2/408, 
3/552) 380:381 

— Özel tıbbi tedavi ve ternıo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardım
laşmaya dair Avrupa Audlaşmasıııuı onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına. dair (l/3fil) fiil 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kurulup ve memurları Kanununda ve 48fi2 
sayılı Kanıma bağlı (I) ve (2) sayılı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/404) 120:128 

--Türk Tabipler Birliği Kanununun 
•!0 ilci ve 47 neeî maddelerinin değiştiril-
ııtesine dair kanun tasarısı ile 1stanln.il 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Tabip
leri TÜrÜği Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair katımı 
teklifi hakkında (1/353, 2/457.) 307.590:591 

-•- Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nei maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/358) 307,501 

Sanayi Komisyonu raporu 

— Türkiye Oumhın'iyetî ile TıVderat 
Almanya. Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Andlaşnıanın ve bu 
andlaşnıaya ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında, kanun insansına dair (1/313) 179 

Sayıştay Komisyonu raporları 
— Tekel Ö n e l Müdürlüğünün .1955 

yılı mıitedavil sennaye hesaplarına''müte
allik bÜâııen ile murakıp raporlarının gön
derildiğine dair Haşhakanlık tezkeresi ve 
Türk' Tütün Limitet Şirketinin 1955 yılı 
hilfitıe.osu île murakıp raporunun güııdc-
rildiğine dair l'aşbakanlık tezkeresi ile 
Tekel ftenel Müdürlüğünün 1955 büt<;e 
yılı kesinhesabına ait, uygunluk bildirimi-
nİn sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi ile Tekel-Clene! Müdürlüğü 1955 
malî yılı kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 495 

— Tekel Öne l Müdürlüğünün .1f);>6 
yılı mıitedavil sermaye hesaplarına ınîita-
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aîlik bilân<;o ile nıurakıprapoi'laruuıı su
nulduğunu dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Tekel Ocııcl Müdürlüğünün J956 ınalî yılı 
kcsiııhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Tekel Oenel Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (3 / /1U, 3/469. 1/56) 495 

— Tekel Genel Müdürlüğü 11)57 yıîı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile. 
murakıp raporunun sunulduğuna, dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Oenel Müdür
lüğü .1957 malî yılı kesin hesabın a ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Oenel 
Müdürlüğünün 1957 malî yılı kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında ('î/loSÎ. 3/207, 
1/67) 564 

Tarım Komisyonu raporları 

— (»343 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesiyle 2:1 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkında kanını tasarısına 
dair C Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında (1/250) .107 

- - Devlet memurları ayhklarnım tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nıma bağlı (I) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmadı hakkında, kanun tasarısı
na dair (1/379) 139:150 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve 

sert ifikasy onu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/247) 150:154 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Kamu iktisadi Tcşelfbüsleriııin 190'0 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/201) 151.54.1,542:543/ 

557:560,573,603:606 

— 12 . !) . 1945 tarihli «Türkiye Çıtın-
"lıuriyetiyle îsviçre Konfederasyonu ara
sında Ticari mübadelelere ve tediyelerin 
tanzimine nıiitaallik Anlaşma» nııı feshi 
hakkındaki 8 Ağustos 1962 tarihli nota
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında (1/300) 306,589: 

590 
— « Ağustos 1949 tarihli Türkiye -

Avusturya ödeme Atullasmasııım feshi 
hakkındaki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli no
taların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/265) 266,589 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye 
yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve 
himayesine mütedair Aııdlaşnıaııın ve bu 
Atıdlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mek
tubun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair (1/313) 179 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kamın tasarısı hakkında 
(1/345) 154,161,541:542 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şeıı'in, Dilekçe Karma Komisyonundan is
tifası (4/202) 572:573 

— Erzurum Milletvekili Cevaf Önder'-
iu, Milletvekilliğinden çtikihncsiue dair 
(3/478), (3/562) 573 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepİr'-
in, [çişleri Komisyonuııdatı isi İfası (4/200) 309 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzdanım izin ve
rilmesi (3/543) 

(3/548) 
(3/549) 

(3/556) 
(3/557) 
(3/561) 

125 

225 
308:309 

423 
447 
572 



Sayfa 
f lere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Ka

nunun değişik 1 ncî maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının havale edil
miş, olduğu Gümrük ve Tekel ve Plân ko
misyonlarından seçilecek'üçer üyeden mü
rekkep geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (J/437, 4/201) 423 

Sayfa 
Seçimler ve komisyon kurulması 

— Avrupa Konseyi İsticarı Asamble
sine katılacak üyelerin seçimi. 309:310 

— Edirne Milletvekili İlhamı Ertem 
ve Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ile Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve arkadaşları
nın, emniyet teşkilâtı mensupları yardım
laşma kurumu kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Maliye, Ticaret, İçimleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden mü
rekkep geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (2/408, 2/415, 4/205) 618 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
öztrak'm, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklemnıv 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/418) 611 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'ın yasama dokunulmazlığı (3/463) 6.12 

— Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'iin 
yasama dokunulmazlığı (3/400) 611 

(3/464) 612 
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nııı 

yasama dokunulmazlığı (3/544) 123,564 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

yasama dokunulmazlığı (3/393) 564,6I9;650, 
669:672 

(3/342) 613 
(3/413) 611 
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/423) 612 
(3/559) 449 
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-

ın yasama dokunulmazlığı (3/419) 612 
— Denizli Milletvekili İsmail Hakkı 

Ertan'ın yasama dokunulmazlığı (3/436) 612 
— Erzurum M illet vekil iğinden çekilmiş 

bulunan Cevat önder'in yasama dokunul
mazlığı (3/562) 573 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
gin'in yasama dokunulmazlığı (3/464) 632 

— Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, 
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973. sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/432, 4/196) 4 

— Giresun Milletvekili î . Etem Kılı-
«joğlıı'nun yasama dokunulmazlığı (3/547) 266, 

564 
— Giresun Milletvekili Naiın Tirali'-

tütı yasama dokunulmazlığı (3/442) 612 
— GümüşEine Milletvekili Halis Bay-

ramoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/465) 612 

— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'ııun 
yasama dokunulmazlığı (3/508) 613 

— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığı 
(3/520) 613 

(3/521) 613 

— istanbul Milletvekili Malik Yolaç'm 
yasama dokunulmazlığı (3/500) 612 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, yasama dokunulmazlığı (3/369) 564 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 
yasama dokunulmazlığı (3/464) 612 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'ın yasama dokunulmazlığı (3/435) 612 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığı (3/422) 612 

(3/455) 611 

YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI 
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— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin yasama dokunulmazlığı (3/455) 611 

— Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'-
m yasama doktmumazlığı (3/490) 612 

— Kütahya Milletvekili gadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığı (3/448) 612 

— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/570) 610 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun yasama dokunulmazlığı (3/449) 632 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlızığı (3/466) 612 

Sayfa 
— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-

yarjğlu'muV yasama dokunulmazlığı (3/501) 613 
(3/509) 613 

— Samsun Milletvekili Osman Şahi-
noğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/415) 611 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın yasama dokunulmazlığı (3/464) 612 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ııı 
yasama dokunulmazlığı (3/418) 611 

(3/479) 612 
(3/491) 612 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Gümüşhacıköy ve Oöynüeek ceza 
evlerinin ıslahı veya yeniden inşaası hak
kında ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/589) 378 

t 

içişleri Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi 
olan ve sonradan koy haline getirilen 
Abana*nın, yeniden ilçe haline getirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/593) 563: 

564 

înutr ve iskân Bakanından 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen 
evlerinin hangi tarihte ve ne maksatla ya
pıldığına ve halen bu evlerde oturanlara 
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü so-
rasu (6/590) 378 

Millet Meclisi Başkanından 

— Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'-
in, komisyon çalışmalarının Genel Kurul 
çalışmalarına dâhil olup olmadığına dair 

Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/586) 178 

Milli Eğitim Bakanından 

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyet
te kaç Türk ilkokulu, -ortaokulu ve lisesi 
bulunduğuna ve bu okulların öğretim ve 
öğretmen durumlarımı dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/591) 563 

Tarım Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Celâl ettin 
lîzer'in, tarımsal plânlamaya yarar bir ha
rita veya rapor bulunup bulunmadığına 
ve 5 Yıllık Plâna göre tarıma ayrılan öde
neğin hangi ölçülere göre tarımsal çalış
maya yatırılacağına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/587) 306 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oilesiz'in, ormanların korunması ve orman 
bölgesinde yaşıyaıi vatandaşların geçimle
rinin temini için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/588) 306 

— tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölge
sinde, vatandaşların tapulu arazilerine 
ağaç dikip müdahale etmesinin doğru olup 
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610 
olmadığına dair Tanın Bakanından sözlü 
sorusu (6/5.96) 

— Kastamonu Milletvekili Ali üzdik-
meııli'ııin. Kastamonu Orman işletmesi, 
Teşkilâtında yapılan tâyin ve nakillere da
ir Tanın Bakanından sözlü sorusu (6/592) 563 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'mn, Kastamonu ilinin sahil ilçelerin
de fındık yetiştirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım Ha
kanlarından sözlü sorusu (6/594) 564 

Ticaret Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Ali (izdik 
menlİ'nin, Kastamonu ilinin saıhil ileele 
rinde -fındık yetiştirilmesi Ihususunda ne 
düşün ti !dii güne dair, Tienrett ve Tartın 
Hakanlarından sözlü sorusu (6/594) 864 

— Ordu Milletvekili Yusuf 'İzzettin 
Ağaoğlu'tıun, 3460 sayılı iKaıuıuun 17 neî 
maddesine 'bir fıkra eklenmesi 'hususunda 

Sayfa 
bir tasarı düzenlenmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret ve Ulaştırma 
'Bakanlarından -olan (sözlü sorusu (6/578) 1Ö5-: 

m 
Ulaştırma Bakanından 

- - Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
ııın, ( 'K\TO Aııdla^masına dâkil incinle 
kelleri kat'kındıınnak maksadiyle inşa edi
lerek Kanişi - Tahran - Ankara arasındaki 
600 ihntlık radyolink şeibckesuım -Güney 
lıöljîesiuden • geeirilmeınesi sebebine dair 
İfla^tırma Bakanından sözlü sorusu 
aî/59r>) ü64 

— Ordu .Milletvekili Yusuf İzzettin 
Ağa'oğlu'ııun. 8460 sayılı Kanunun '17 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi 'hususumla 
bir tasarı düzenlenmesinin drrşünülüp dü
şünülmediğine. dair Tiearet ve . Ulaktı ron'a 
Bakanlarından olan söedii sorusu (6/578) 125: 

•130 

Ti - - VA'/JLİ ÎİORVLMİ VE CEVAPLA UT 

Başbakandan 

•-- Hurdur Milletvekili Mehmet Öz-
'bey'in, Millî Koalisyon kurulması 'huşu 
sunda, ne düşünüldüğüne dair Barbakan
dan yazılı borusu (7/201) 610 

Basm - Yayın ve Turizm Bakanından 

—Afyon Karaıhisar Milletvekili Şov
la Oiiler'in. Turizm Haııkası tarafından 
işletilen ne gi'bi tcNrslor -olduğunu ve Umu
ların nerelerde bulunduğuna dair yazılı 
soru ö n e r i s i ve Hasın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Celâl. Terfik Kurasapaıı'ın yazılı 
•cevabı (7/354) VMAATt 

-—Afyon Karalıisnr Milletvekili Şev
ki füiler'in. Turizm nıaksadiyle (bastırılan. 
illere ait 'broşürlerin 'lıa-zırlanmasıııda ne 
Sîihi prensiplerin göz önünde .bulundurul
duğuna. dair yazılı soru Önergesi ve Hasın 
Yayın ve Turizm -Hakanı Celâl Tevfik TCa-
rasapau'nı yazılı eevatbı ((7/271) '116:117 

Bayındırlık Bakanından 
— Çarıkın Milletvekili Şakini Kes-

kin'in, Çankırı iline ve ürelerine, '1JMS> yı
lı programına göre, yapılacak yatırımla- , 
ı-ııı neler olduğuna dair Hayındırhk baka
nından yazılı sorusu (7/2#6) 22*4 

— Malatya .Milletvekili Hal it Ziya 
Özkan'ın. Elbistan ile Darende ilkeleri 
arasında lıulıınnıı .ve wk dar -olan yolun 
196Î1 yılında, yapılmasının düişüuülüıp dît-
(jüııiilmediğİııe dair yazdı soru öneı^esi 
ve Uaymdırlık Bakanı tlyns'Se<:kİn'in ya
zılı eevaüu (7/2f*7) 115:116 

— Zonguldak 'Milleitıvekili Mehmet Ali 
l'estilei'nin, Kozlu - Kandilli demiryolu 
pı*o.je$siııhı tatbiki hususunda bîr •yatırım 
programı olup 'olmadığına dair yazılı 
s'oru önergesi ve Haıynıdırlık Bakanı tlyas 
SMuıı ' in yazdı eeıvaftıı (7/2-17) 113 
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Dışişleri Bakanından 

— Burdur Milletvekili 'Möhtııet Oz-
ıbey'in, Suriye, Irak -ve Mısır'ın kurtlu
ğu Federasyon Devletiyle münasebetlerimi
zin düzeltilmesi ve takviyesi için ne düşü
nüldüğüne ve Mısır'la aramızdaki deniz 
seferlerinin durumuna dair Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanlarından yazılı sorusu 
{7/2912) .. 610 

— -Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'ın, Ksir Milletler Haftasının 
memleketimizde de ilâmımı düşünülüp 
düşünülmediğine dair- yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakam Feridun Co*nuıl 
Erkin'in yazılı cevabı (7/272) «SfiflfSR 

içişleri Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Şaban Kes-

Idn'in, SiUiftıtarağa. Elektrik Fabrikasın
dan sabotaj ve sair sıvelarla görevlerinden 
uzaklaştırılarak ınıaüıkemeye verilenlerden 
mahkûm altınlarla -beraet edenlere dair 
yazıl t soru önergesi ve 'teinleri üakant 
Hıfzı Oğuz rleknla'mıı yazdı cevaibı 
(7/266) 6fl3r865 

— Konya Milletvekili Kadimin Kaf-
lı'ııın Konya'nın Yumak îk;esi belediyesin
de 'fazla memur <;alıştırılma.sı selbeibiriiıı 
araştırılıp araştırılmadığına ve [belediye 
muhasibi (hakkındaki şikâyetlere niçin 
son verilmediğine dair İçişleri Bakanından 
yazıtı sorusu -(7/286) 348 

imar ve iskân Bakanından 
— Malatya Milletvekili Alhmet Fı

rat'ın, Hekİm'han'ııı Ziyelli köyünün, top
rak kayması dolayısiyle, ibaşka bir yere 
iskân edilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair ya2ih soru önergesi >ve İmar 
ve Tskân Bakanı Fahrettin Kerimi fKİkay'-
ın yaiılı cevabı (7/274) V17 ^.1« 

Maliye Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Rize'nin Pazar ilçesi Maliye Vez
nedarının Kalkandere İlçesine nakledil
mesi sebebine dair yazılı soru önergesi 

Sayfa 
ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı 
cevafln (7/276) r>53:654 

—' Konya Milletvekili Kadimin Kaf-
lı'mıı, Konya'nın Yunak ilkesi Malmüdü
rü hakkında "bir ihbar ve şikâyette Ibuhı 
nulup 'bulunulmadığına dair yazılı soru 
önergesi w Maliye Bakanı Ferid Melen' 
İti yazılı cevabı (7/289) J(48.6r>8:fifif 

Millî Eğitim Bakanından 

— îstaıfbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
llıüyiik. Türk düşünürü Ziya G«ktılp'ııı, 
Ibütün eserlerinin derlenerek yayınlaııma-
sırnıı düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitini Hakanından yazılı sorusu 
(7/287) 2S4 

— KVmya Milletvekili Kadimin Kaf- • 
lı'ııın, Haziran 19R1 «onunda rektörlük sü
resini tamamladığı Ihalde göıwine fır/uleıı 
devam eden tstanlbul Üniversitesi lîektö-
i'ii hakkında bir ski rüşt unu a yapıl tp yapd-
madığına dair Millî Eğitirin 'Hakanından 
yazılı sorusu. (7/200) 348 

Mîllî Savunma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili ttlırahim re
ni alçılar'in, Eskişehir'de • M ursa şosesi 
üzerinde Ibulunarı ve askerî depo -olarak 
kullanılan arsanın, yeni bütçe çıkmadan 
önce, Millî Eğitim "Hakanlığına devrinin 
mümkün olup olmıyacağına dair yazılı 
soru önergesi -ve 'Millî iSaıvunuıa Tiakanı 
tlhaıni Ranear'm yazılı cevabı (7/245) 113:114 

Tarım Bakanından 

— .Aydın Milletvekili Reşat özarda '-
nın, 100 bin metreküp tomruk taşıma işi
nin, seı'best rekabete riayet edilmeksizin 
ve açık eksiltmeye konu lmaks ın resmî 
'bir şirkete tereihau 'hangi şartlarla 'veril
miş 'olduğuna ve ne kadar ücret ödendiği
ne dair yazılı soru önergesi <ve Tarım !Ra-
kanı Mehmet Izmen'in yazılı cevabı (7/278) 118: 

119 
— Malatya Milletvekili Afomet Fı

rat'ın, sulama ücret tarifesinde yapılan 
adaletsiz tatbikatın düzeltilmesinin dügü-

(Mlllet -Meclisi : 16) 
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ıriilüp düşünülmediğine dair yazılı som 
Önergesi, ve Tarım Bakanı Mehmet ta-
men'in yazılı cevabı (7/279) G54 

Ticaret Bakanından 

— izmir Milletvekili Arif 'Ertunıga'-
nııı, 1M2 yılı Eylül ayından itibaren yağ 
ınevzuurmn nasıl mütalâa edildiğin»; «ve 
margarjncilerin ihtiyacına «avap verilmiş 
ohrp olmadığına dair yazılı soru -önergesi 

ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
cevabı (7/258) 

Sayfa 
-yazılı 

• 654:657 

mastırına Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Suriye, İrak ve Mısır'ın kurduğu Fede
rasyon Devletiyle ımünasefbetleriıniziıı dü
zeltilmesi ve takviyesi için ne düşünüldü
ğüne ve Mısır'la aramızdaki dcnix sefer
lerinin durumuna dair D i k l e r i 've Ulaş
tırma Bakanlarından yazılı soııısu (7/292) 610 

SUNTJKLAB VE TELGRAFLAR 

— Genelkurmay Başkanlığının, Mil 
let Meclisi üyelerinin, 'Millelt 'Meclisi "Baş, 
kanlığının da Türk Silâhlı Kuivfvetlerîniiı 
Kurban Bayramları?! ı telbrik eden karşı
lıklı telgrafları «17 

— Mücahide Yzlı. Ayşe Teker'in, Mec
lisin 43 ncü açılış yıldönümünün Mec
lise, millete 'hayırlı ve- Atatürk 'ün ııvhu-
nun şadolnnısım diliyen telgrafı 402 

— Tümgeneral Arı*o, H. Luenhmaıı'm, 
Millî Hakimiyet Bayramının 43 ne'ü yıl
dönümü münasebetiyle; salası ve *S ııieı 
Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı su'bay ve erkrinitı Ibüfcün Millet 
Meclisi .mensuplarına ve Itemsil ettikleri 
Türk Milletine en iyi temenni ve •te'brikle-
rini sunan mesajı 447 

TASARILAR 

— 6095 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilm-asi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/448) 610 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin 
'kaldırılması toakkında (1/250) 307 

— Amme hükmi şahısları veya mües
seseleri tarafından fiilen âmme hizmetle
rinin tahsis edilmiş gayrâmenkuller hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (1/286) 618 

— Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenme
sine dair (1/446) 494 

— Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve üç arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklifi, tşe-i ve iş veren sendikaları kanunu 

tasarısı (1/383) 0,180:216,225:264,268:304, 
310:346,355:368,534 341,553:556 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yaılması hak
kında (1/449) 610 

— 5 . 1 , 1961 teri'hli ve 237 »ayılı Ta
şıt Kanununa p-k kanun tasarısı (1/167) .'î 

348 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa bir geçici 
madde eklenmesine dair (1/100) 599:602 

—. Birinci Dünya ve İstiklâl savaş
larına iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecdihi 
Hürkus'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (1/254) 597 

— Cezaevleri inşaası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesine ve 
istikraz akdine dair (1/434) 266 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-
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tınını bağlı (1) sayılı eetv>?liıı Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması . 
hakkında (1/282) 138:139 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3666 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/379) 130:150 

— IXwlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/450) 610 

—- Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında (î/892) 355 

— 97 Sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrin-
do öğretmen olarak yapanların ilkokul öğ
retmenliğine tâyinleri hakkında (1/232) 754, 

542,575:588 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
715 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 
48 nei maddelerinin tadiline dair (1/257) 306 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(1/268) 598:599 

— Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'ın, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları iein gelecek yılla m geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı 
Kanunun değişik 1 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/437) 423 

— Haljloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 

dair (1/226) 599 
— Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 

milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve-
istimalini tehdit ve tanzimine dair Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında (1/403) 352,495:497,545:1548 

— Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki 154 sayılı Kanuna ^k kanun 
tasarısı (1/168) 594:596 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik-
razıp ndan doğan İngiliz alacakları ba
kiyesinin tesviyesi için Birleşik Kıratlıkla 
T\iridye arasında mektup teatisi suretiyle 
yapılan 98 Haziran 1962 tarihli Andlaş-

Sayfa 
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/348) 306,309 

—- İslahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik H5 ııci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine daiı* 7454 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında (1/435) 266 

— İhracatı geliştirmek amacı İle ver
dilerle ilgili olarak Hükümetçe alına
cak tedbirlere dair (1/303) 564 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 
bütçe yılı Uesinhesap kanunu tasarısı 
(1/438 ) 266 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1960 ve daha önceki bütçe yılrarına ait 
bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hak
kında (1/201) 154,541.542:543,557:560,573, 

603:606 
~ Kan gruplarının tâyinine yarıyan 

reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlagması ve Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/349) 611 

— Karasuları kanunu tasarısı (1/206) 564 
— Maden Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu ka
nıma bası maddeler eklenmesi hakkında 
(1/295) 179,594 

— «Maliye Bakanlığı teşkilât kanunu 
tasarısı» (1/496) 354 

— Mehmet Oelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/260) 596:597 

— Meslekî malzemenin geçici ithaline 
mütedair Gümrük Sözleşmesi ile eklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da 0/436) 266 

— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı (1/451) 610 

— Nakdî Tazminat Kanununun 6535 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nei maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna, bir 
madde eklenmesine dair (1/440) 379 

— 1 2 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasın
da Ticari mübadelelere ve tediyelerin tan
zimine mütaallİk Anlaşma» nın feshi hak
kındaki 8 Ağustos 1962 tarihli notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/300) 306,589:590 
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— Ordu ve jandarmaya mensup subay
larla orlonu ve diğer binek hayvanı hakkı 
olanların kendi malt bineklerinin ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerince alınan halk tasıma 
araklarının karşılıklarının, ödenmesi hak
kında (1/439) 306 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klİmatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaş
maya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(1/361) 611 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 nen 
maddesinin değiştirilmesinc daiı* fi/426) 307, 

591:592 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kui'ulnş ve memurları Kanununda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde değişiklik! er yapılmasına dair 
(1/404) 126.128 

—Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, 
Sanayi Bakanlığı kuruluş, ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 «ayılı Kanunun bâzı mad
delerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına, dair (1/432) 4 

— 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Aııdlaşmasınm feshi 
hakkındaki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli no
taların onaylanması run uygun bulunduğu
na dair (1/265) 266,589 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Haddue Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair (1/229) 597:598 

•— Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemİyeıı bir kısım Hazine ablakları
nın silinmesi hakkında (1/433) 123 

— Tekel Oenel Müdürlüğü ihtiyaçları 
iein gelecek yıllara geeiei yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 
defrişik 1 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair 0/437) 266 

— Tekel Gene! Müdürlüğü 1955 malî 
yılı kesinhosap kanunu tasarısı (1/49) 495 

— Tekel flenel Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/56) 495 

— Tekel Cienel Müdürlüğünün 1957 
malî yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/67) 564 

Sayfa 
— Televizyon filimleri vasıtasiyle prog

ramların mübadelesine, dair Avrupa And-
laşnıasıııın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (î/319) 6.11 

— Tohumlukların tescil, koutrol ve 
sertifikasyonu hakkında (1/247). 150:154 

— Toplu Sözleşme, Cîrcv ve Lokavt ka
nunu tasarısı (1/273) 123,368:374,382:419, 

424:441,447:4D2,497:534,549:552 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı (1/180) 611 

— Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/358) 307,591 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında (1/219) 128: 

138,176:178 
— Türk Tabipleri Birliği Kanununun 

40 neı ve 47 nei maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/353) 307,590:591 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 
1955 tarihli Ticaret ve ödeme Andlaşması-
na ek Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında (1/441) 444 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 
1949 tarihli Ticaret Andlaşınasına ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/442) 444 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye ya
tırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve hi
mayesine mütedair Andlaşmanın ve bu 
Andlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mektu
bun onayl amasın in uygun bulunduğu hak
kında (1/313) 179 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Macar 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde Akdolunan Tica-
ret ve Tediye Andlaşmasma ek Protokob 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu lıakkında (1/443) 444 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 
1954 tarihli Ticaret Andlaşmasma ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/447) 494 
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— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Fedaratif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Münakit 31 Aralık 
1959 tarihli Ticaret Andlaşmasına efe Proto
kol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/445) 444 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/345) 154,161,541:542 

— Türkiye ile Afganistan arasında ak-

Sayja 
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında (1/236) 611 

— Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında (1/228) Gİl 

— «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de Akdolunan Tieaı*et ve 
Tediye Andlasmalarma ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/444) 444 

TEKLİFLER 

Afyon Karahisar (Basim Hanaoğlv, 
«6'. Senatosu Üyesin) ile Kastamonu (İsmail 
Hakkı YümUoğhı) 

— Tittaüet Vekâletti Teşkilât v« va
zifelerine dair 3614 sayılı Kamuna ek 
21 . 6 . 1943 taıriöı ve 4442 sayılı Kanu
num 3 ncü maddedimîn taldüine, ımezkûi' 
Kanumıa dört makide ve bîr geçici madde 
eMentmesluıe ıdlalir İkamın 'teklifi (2/479) 444 

Aydın (Hilmi Aydıncer) 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

35 îieİ maddesinin (C) 'fikrasınuı sonuna 
bir bend ve bir geçici madde eklenmesine 
dair banım teklifi (2/473) 179 

— Ordıa Dahilî Hizmet Kanununum 
33 nıcü maddesi donuna bîr fıkra efelenme
sine dair (2/435) 422 

Aydın (İskender Cenap Ege «.V. Sena
tom Üyeri*) ile Aydın (îsmet Sezgin) 

— Telsiz Kanununun 7133 sayılı Ka-
nurala değinen 5 nci mınlddesme «bir frkra 
dkammesî hakkınlda kanun UakiliÖ (3/476) 348 

Aydın (M. Şükrü Kot;), Aydın (Nedim 
M ur en) 

— Erkek Teknik Yüksek öğretmen 
Okulu kuruluş kanunu teklifi (2/487) CIO 

Aydın Osman Snim Sarıgöllü *C. Sena
tosu Üyesi* ve iki arkadaşı) 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra ne
zaret altına alınanların haklarının iadesine 
dair (2/34) 306 

Aydın (Osman Saim SangÖUü «(?. Sena
tosu Üyesi» ve üç arkadaşı,) 

— Didim »tfıj evleri sitesinin Aydın-özel 

İdaresi tarafından idaresi hakkında kanun 
teklifi (2/474) 179 

Balıkesir (Mehmet Tiritoğln ve yedi ar
kadaşı) 

— 6785 sayılı imar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/65) 564 

Bolu (Kâmil tnal ve onbeş arkadaşı) 
— 3238 sayılı Koy Eğitmenleri Kanu

nunun 5 nci maddesinde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/07) 379,594 

Bursa (İbrahim öktem ite üç arkadaşı) 
— Sendikalar Kanunu hakkında (2/286) 3, 

225,264,268,304,310,346,355,368,534,541,553, 
556 

Çankırı (Rahmi İnceler) 
— T. C. Ziraat Bankası memur ve müs

tahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
(2/478) 352 

Diyarbakır (Adnan Aral) 
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'-

m, Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde-
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi (2/471) 3 

Diyarbakır (Alp Doğan Sen ve 9 arka
daşı) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/77) 379 

Edirne (llhami Ertem ve 3 arkadaşı) 
— Emniyet Teşkilâtı mensupları Yar

dımlaşma Kurumu Kanunu hakkında 
(2/408) 618 
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Erzurum (Rahmi Sanalan «6', Senato
su Üyesi») ve Bingöl (Sabrı Topeuoğlu «O. 
Senatosu Üyesi» 

— 262 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında (2/486) 564 

İçel (Mazhar Artkan ve 22 arkadaşı) 
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra gö

revlerinden uzaklaştırılan memurlar hak
kında (2/309) 306 

istanbul (Coşkun Kırca), Shas (Güner 
Sansösen), Sivas (Cevad Odyakmaz) ve Sa
k a r y a l ı m Boyar) 

— Milletlerarası ^ndlaşmaların yapıl
ması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmalann yapılması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkında (2/419) 154:161 

istanbul (Reşit Ülker) 
— Avukatlık Kanununun 7 nci madde

sinin kaldırılması ve 114 neü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/385) 3 

— Beden Terbiyesi Kanununun 4 neü 
ve 13 neü maddesinin kaldırılmasına dair 
(2/386) 3 

— ingiliz Kemal namı ile maruf Niza-
nıettin'o vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (2/193) 589 

— Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair (2/457) 357,590:591 

— Üniversiteleı Kanununun Anayasa
ya aykın hükümlerinin kaldırılmasına dair 
(2/444) 306 

istanbul (Rifat Öztürkçine «0 Sena
tosu Üyesin ve iki arkadaşı), 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da 4598 sayılı Kamunun 4 neü maddesinin 
tadili hakkında (2/223) 611 

İstanbul (Suphi Baykam ve 69 arka
daşı) 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma hastanelerinde çalışanlara tazminat 
verilmesi hakkında , (2/52) 179 

Sayfa 
istanbul (Suphi Baykam ve 70 arka

daşı) 
— ÇeşitH lcadüt ve teşkilât kanunla-

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
üeret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/51) 588:589 

izmir (Arif Ertunfla ve bes arkada-
dost) 

—- Arazi sınırlandırma ve arazi kul
lanma kabiliyet haritaları yapılıncaya ka
dar mevcut orman ihtilâflarının duracağı
na, Orman tahdit komisyonlarının («alış
malarına ve bünyesine dair (2/472) 3 

izmir (Mustafa Uyar) 
— 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 494, 499 ncu maddeleri
nin yürürlükten kaldırılmasına dair (2/75) 379 

izmir (Şinasi Orma) 
— Ticaret Bakanlığı teşkilâtı ve vazi

felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçi
ci madde eklenmesine dair (2/483) 494 

Kars (Sırrı Atalay «O. Senatosu Üye
si» ve, 51 arkadaşı) 

— Türkiye Sut Endüstrisi Kurumu ku
rulmasına dair (2/317) 161:172,179:180 

218:221 
Kastamonu (Fethi Doğançay) 
— Genelkurmay Başkanı ile kuvvet, or

du, kolordu ve tümen komutanlarına, ge
neral ve amirallerle, general ve amiral 
makamım işgal edenlere tahsis edilecek loj
manlar hakkında (2/470) 4 

Kastamonu (ismail Hakkı Yılanlıoğlu) 
—. Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı. maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin ta
dili hakkında (2/201) 611 

Kastamonu (Sabri Keskin ve 4 arka-
daşı) 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril
mesine dair (2/311) 610 

Kayseri (Mehmet Sağlam ve i arkadaşı) 
—• Ticaret Bakanlığının vazife ve teş-
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kilâtına clair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 
sayılı Kanunun 3 neü maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair (2/488) 610 

Konya (Faruk Sükan ve S arkadaşı) 
—Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi halikında (2/111) 588:589 

Konya (thsan Kabadayı ve 4 arkadaşı) 
— Sümerbank camiasında yevmiyeli 

ve saat ücretli olarak çalışıp, bilâhara 
Emekli Sandığına tabi kadrolara geçmiş 
kimselerin yevmiye ve saat ücretinde ge
çen hizmetlerinin emeklilik hizmet süre
sine ilâve edilmesi hakkında (2/475) 224 

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

larının tanınmasına dair (2/26) -170,594 

Konya (thsan Kabadayı ve 14 arkadan) 
— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar

dımlaşma Kurumu kanunu hakkında 
(2/415) 618 

Konya (Selçuk Aytan ve 10 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair (2/98) 353:354 

Manisa (Ferit Alpiskender «r, Senato
su Üyesi* ve 4 arkadaşının) 

— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se
çimine dair 304 sayılı Kanunun 4 neü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/337) 564, 

573:575 
Mardin (Talât Oğuz) 
— Maliye Vekâleti kuruluş ve görev

leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve hu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 3656 
sayılı Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde tadilât yapan 6991 .sayılı Kanu
nun 4 neü maddesinin tadili ile bir madde 
ilâvesi hakkında (2/358) 354 

Ordu (Ferda Üüley) 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

2850, 3920, 4092, 5010, 6867 ve 303 sayılı 

Sayfa 
kanunlarla değişik 35 nci maddesine bir 
(g) fıkrası eklenmesine dair (2/484) 494 

— 7258 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/302) 592:594, 

650:653 
Ordu (Refet Aksoy) 
— Mütehassıs emekli doktorların Dev

let sağlık müesseselerinde fahrî olarak hiz
met görebileceklerine dair (2/468) 380:381 

Samsun (îlyas Kıhç) ile Konya (thsan 
Kabadayı) 

— 5802 sayılı Astsubay Kanununa bir 
ek ve bir de geçici madde eklenmesine dair 
(2/480) 444 

Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşı) 

— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (2/83) 379,594 

Sivas (Sebati Hastaoğlv.) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
(1/485) 494 

Tabiî Üye (Mucip Ataklı «C. Senatosu 
Üyesi» ve & arkadaşı) 

— Erkek Teknik Yüksek öğretmen 
Okulu kuruluş kanunu hakkında (2/481) 494 

Tabiî Üye (Sami Küçük «(?• Senatosu 
Üyesi» ve 13 arkadaşı) 

— Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi hakkında (2/220) 176 

Tokat (AH Dizman)* 
— Kanunu Medeninin sureti meriyet 

ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Ka
nunun 16 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/291) 3 

Tunceli (M. Ali Demir) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
(2/482) 494 

Tunceli (M. Ali Demir ve 5 arkadaşı) 
— Maden Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi vo bu kanuna .bâzı mad
deler eklenmesine dair (2/282) 179,594 

Yozgat (Mustafa Kepir) 
— Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Ban

kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksîtlendirilmesı hakkında 
(2/300) 611 
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ZonguMak (Kenan E&engİn) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 

—• Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kaiminin Anayasaya aykırı 
bulunduğundan habisle Mersin Sulh Hu
kuk Mahkemesinin yaptığı mnrac-iat üze
rine konunun incelendiğine ve adı geçen 
kamımın 2 ve 3 rıeü maddelerinin. Anaya
saya aykırılıkları sebebiyle iptaline ve ip
tal hiîkımîniin karat* gününden başlıyarak 
altı a,y sonra yürürlüğe girmesine ve anı
lan kanunun 7 nci maddesinin (e) bendi
nin Anayasaya aykırı olmadığına 
2li. 3 . 1963 gününde karar verildiğine 
dair (3/554) 355 

— 3008 sayılı îş Kanununun 72 nei 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğun
dan bahisle iptali hususunda Zeytinburnu 
Asliye Ceza Mahkemesinin yaptığı müra
caat ÜKetîııe kanunun incelendiğine ve 
işbu maddenin grevi yasaklıyan hükmü
nün. Anayasaya aykırı görülerek iptaline 
ve iptal hükmünün karar tarihinden baş-
hyarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine 
6 . 3 . 1963 gününde karar verildiğine dair 
(3/555) 355 

Başbakanlık tezkereleri 

Çeşitli 

— Tekel Gen-eÜ Müdürlüğünüm 1955 
yıflı nıü-tedavdıl sernıaıye hesaplarına nıü-
tealflik bilâııçio ile munalkıp rapo'r'larınm 
gönderildiğin* dair (3/98) 495 

— Türk Tütün Limıi'ted Şirketinin 1955 
yılı bilançosu A'le ımuırakıp raporumun gön
derildiğine daîr (3/99) 495 

— Tekel Genel Müdüı-nığünün 1956 
yılı mütedavSİ sermaye hesaplarına mii-

Buyfa 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (2/477) 348 

t'-alllrk ıbiÜâu<jo ile murakıp raporlarının 
sunulduğuna dair (3/111) 495 

— Tekel Geıuel Müdürlüğü 1957 yılı 
döner sermaye hesaplaı-ına ait bİSâtıça ile 
•rnuıitalup raporumun sunulduğuna ıdaîr 
(3/132) 564 

Cteriverme istekleri 

— Amme ihülküııd şahısları veya mües
seseleri taraffmdan fdİleıı ânı;me hizmetle
rinin tahsis edilirni-ş geyrimemfkuller hak
kındaki Kaiminim 4 ncü maddesin.* bir 
f-Jkı-a eklenmesine dair kamum tasarısının 
g«riveı*ilnHesi ha-klkında (1/286,3/563) 618 

— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve ^görevleri halkkındaki kanun tasarısının 
goriveifihncanıc dair (3/553) 355 

ölüm cezaları 
— Çııma-a'UMI, Alibeyhüyüğü köyü, 

hane 398, eült 3 ve sayfa 4 sayısmda nü-
fuisa kayıtlı, Gebze 15 - Mot. Top. Tb. da 
er Athınetoğlu, Emiıne'den doğuna .1.1.1.932 
doğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesi
nin Karapürçek köyü, hane 2, eiM 19, saytfa 
(>2 de nüfusa kayıtlı >ve aynı Mrlükte er 
Hüseyinoğlu, Zelıiha'dan doğma 12 Nilsan 
1932 doğumlu AÛi İlgaz'ın, <Hüm eczasına 
earptınlm'aîarı hakkımda (3/545) 123,444 

— Havza ilçesinin, 'Çakıralam köyü ha
ne 8, eiJt 19 ve sayfa 241 sayısında müfıu&a 
kayıtlı Mehmeltoğlu, Mevlüdc'den doğma, 
1 . 1 . 1939 doğumdu Bayraım Kalpaklı'nuı 
iHüın eezasrnia. 'jaırırtınl-maısı hîMkmda 
(3/560) 449 

— Karacabey ilçesi Saırıbey İslâm köyü 
•hane 88, cjillt 32 ve sayfa 187 'iıüfuısu-tıa ka
yıt! ı Ahnnjtoğîu, Sabriye 'den. doğm£ 
19 . İÜ . 1331 doğumlu Kerim Ctekan ille 

TEZKERELER 
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Karacabey ilçemi Yonisarıbey köyü nüfusu
nun hane 5, •eilt 25 ve saytfa 1Ü1 sayışımla 
kayıtlı ŞevketoğUı, Naaıniy* *deıı doğma 
1926 doğumdu Hasan Günoy'inı ölüm ce
zasına çarptı mlmatarı hakkında (J/56») 010 

— Nallıhan iieeödri'hı Beydili nahiyesi
nin Çive köyü hane 5, cilt 3 w. say£a 100 
sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hnıiııi' 
oğlu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu Bur-
iiıuış (Jeti ntk aya'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/414)" 306 

— Sarıgöl i'lç.ewıniu Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ahmeituğlu Hatice'den doğma 10 .1,1933 
Alaşehir doğuuulu yüleynıan Bozkurt 'un 
ölüm cezasına ça'rpfurd.maısı hakkında 
(J/569) ölü 

Yasama dokunıılmazhkları 

— Adaıra fttüietvek'îli Ali Boadoğanoğ-
iu ve Urfa MSİlelt vekili K a d r i E roğan ' ı n 
yasama dokunulmazl ıklar ın m kaildi njhrrası 
ha'kkında (3/418) (»11 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'ın yasama «lokııuulbnıa&lığının kaldırıl
ması hakkında (3/463) 612 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün yabama dukmıuılruazlığnnın kaldı i'*luıa«ı 
hrikkınıda (3/400) 611 

— Antalya Milletvekilli Ilısa.tı Ataöv, 
Ezuıunı MiülötvokiM Turhan Bilgin, izmir 
Milletvekili ^İııaali Osuna ve Skıup Millet-
vdküli Muştala Kaptau'm, yasama doku
nulmazlıklarımın kaldırılması hakkında 
(3/464) 012 

— Artvin MUktvdkilıi Nihat Ata'uıu 
yasama doluiMUİmazHığıııın >fcaldıırılma»ı 
haskkmda (3/544) 123,51)4 

— Aydm Milletvekili Kesat Özarda'-
ııııı, yafeama dokunulmazlığının kaidınl-
ııuas hakkında (3/393) (1)9:050,609:672 
(3/342) 613 
(3/413) 61.1 

— Balukıesulr MjUetvekil'i Gökhan Evli-
yaoğ lu 'nun yasarcra tlofcuntflmazlığtnı» kal-
dırıllmıosına dalir (3/559) 4i)4 
(3/421) 6*12 

Sayfa 
— Bursa MtJlletvelkili Muatai'a Tayyar*-

ın, yasani'a ddkumılnaaBilığttiın kaldırılması 
hakkında (3/439) 612 

— BenizH Milletvekilli İsmail Hakkı 
Ertaıı'ını, yaaaimu dokunulmazlığının kaildi-
ı-flması hakkında (J/430) 612 

— Erzurum Mületvejkîlliginden çekil
miş bulunan Cevat önder 'hı yasama dolku-
nu'Umiazîığmın 'kalldırıliınası hakIbmdaM 
Başbakanlık Itezkerashfıaı Başbakanlığa ge-
ıîi gönderilmesine da>ilr (3/478) (3/562) 573 

— Güretsun Milletvekili i. Etem Kılıç-
oğlu'muı, yasaıına dxtkuıutl'mazbğiının ıkal-
dırdmasr hakkında (3/547) 266,564 

— Giresun Milletvekili Nafcaı TiraiM'nin 
yasama dokunulmazlığınım -kaldırılması 
hakkında (3/442) 612 

— Gürııüşane MüIletveMli Halis Bay-
ramoğln'nun, yasan »MI d'oku'iıulim.'aalıığmnı 
•kaldırılması bakkamda (3/465) 612 

— Hatay MHietvetitiG Saki Çorlu'nun 
yalsaima dokuaıuılma-Klığnıın kaldırılması 
Irakkında (3/508) 613 

— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunul in azlığının 
kaldırılması hakkında (3/520) 613 

(3/521) 613 
— istanbul Milletvekili Malik Yoîaç'ııı 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/50) 612 

— izmir Milletvekili Arif Ertunfça'-
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/369) 564 

— Kastamonu Milletvekili Fethi I>o-
ğançay'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/435) 612 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/422) 612 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zekî 
Oktay iie Sabri Keskinin yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
(3/455) 611 

— Konya Milletvekili H. Cahit Yıl-
maz'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/490) 612 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
hi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/448) 612 
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— Manisa Milletvekili Neriman Ağa-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/570) * 610 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
mın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/449) 61.2 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/466) 612 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/501) 613 

(3/509) 613 
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-

hı'nım yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/415) 611 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/479) 612 

(3/491) 612 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İs
tikrazı» ndan doğan İngiliz alacakları 
bakiyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye 
arasında mektup teatisi suretiyle yapılan 
23 Haziran 1962 tarihli Andlaçmanın onay
lanmasının uygun bulunup bulunmadığı 
hakkındaki kanun tasarısının, Bütve ve 
Plân Komisyonunda da görüşülmesine da
ir, (1/348) 309 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkinin, 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
hı'nun, vekillik edeceğine dair (3/564) 618 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete?nin, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, vekillik 
edeceğine dair (3/565) 618 

Cumhuriyet Senotasu Başkanlığı tezkereleri 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesiyle 23 neü maddesine 
bir fıkra eklenmesi ve 43 neü maddesinin 

Say/a 
kaldırılması hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında (1/250) 307 

— 5 . ] . 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik hakkında (1/167) 348 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/337) 564,573:575 

Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

[Anayasa ve Adalet] 

— Erzurum Milletvekilliğinden çe
kilmiş bulunan Cevat önder in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
ki Başbakanlık tezkeresinin Başbakanlığa 
geri gönderilmesine dair (3/478), (3/562) 573 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/543) 125 

(3/548) 225 
(3/549) 308:309 
(3/556) . 423 
(3/557) 447 
(3/561) 572 
— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir

liği Yüksek Şûrası Birlik Konseyi ve Mil
liyetler Konseyinin dâvetine katılmak üze
re parti gruplarınca tesbit edilen millet
vekillerinin isimlerini bildiren Başkanlık 
tezkeresi 268 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesİnhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/558) 494 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Ke
sİnhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/566) 610 
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— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/567) 

— istanbul Teknik Üniversitesinin 1960 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk hildi-
limitlin sunulduğuna dair (3/546) 

— Tekel Genel Mîidürlüğiiiîiin 1955 

Sayfa 

610 

179 

Sayfa 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/103) 495 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 ma
lî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/469) 495 

— Tekel (fenci Müdürlüğü 1957 malî yı
lı Kesin Hesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/207) 564 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

3 , 4 . 1963 tarihli Altmışaltı ncı 
Birleşime ait 2:3 

5 . 4 . 1963 tarihli Altmısyedinci 
Birleşime ait 122 

8 . 4 . 1963 tarihli Altmışsekizin-
ei Birleşime ait 178 

10 , 4 . 1963 tarihli Altmışdoku-
zuneu Birleşime ait 224 

11 . 4 . 1963 t a r i h t i Yetmişinci 
Birleşime ait 266 

12 . 4 . 1963 tarihli Yetmişbirİnci 
Birleşime ait 306 

15 , 4 . 1963 tarihli Yetmişikinci 
Birleşime ait 348 

16 . 4 . 1963 tarihli Yetmİ^iieün-
Birlcşime ait 352 

17 

18 

1!) 

24 

26 

29 

13 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

. 5 

1963 tarihli Yetmişdör-
düncü Birleşime ait 

1963 tarihli Yetnıijbeşin-
ci Birleşime ait 

1963 tarihli YetmişJtıncı 
Birleşime ait 

1963 tarihli Yetmişyedin-
eî Birleşime ait 

1963 tarihli Yetmişsckiziıı-
ei Birleşime ait 

1963 tarihli Yetmİşdoku-
zuncu Birleşime ait 

1963 tarihti Sekseninci Bir
leşime ait Cilt 17 

378 

422 

444 

494 

562:564 

608:610 

3:4 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 4,123,179,255,267,307.349,353,374,379, 
423,445,492,495,565,613. 

DÜZELTtŞLSR 

Sayfa : 216:217,304,349,374:375,544 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Saffet Emin&gaoğ-lu (Artvin) - 97 
sayılı Kanuna göre askerlik hizmetle
rini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde Öğret
men olarak yapanların ilkokul öğretmenli
ğine tâyinleri hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 587 

Erol Yılmaz Akçal (Riae) - Toplu Söz
leşme, G-rev ve Lokavt kanunu tasarısı, 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 517,524 

Şükrü Akkan (înnir) - Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 619,620 

Refet Aksoy (Ordu) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na bir geçici madde eklenmesine dair ka
mın tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 600 

— Bursa Milletvekili İbraJıîm öktem 
ve üç arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, 
İşçi ve İşveren Sendikaları kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 214,278,311,357 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna, bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
likler yapılması hakkında kamın tasarısı 
ve Tarım ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 144 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani (hiz
met tertibinden aylık Ibağlanmasma dair 
kanun 'tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları mün&seıgetiyle 598 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Sivas 'Milletvekili Güner Sarısözen, 
Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz, Sa
karya Milletvekili Nuri tBayar'ın, Millet
lerarası Andlaşmalarm yapılması, yürür
lüğü ve yayınlanması île 'bâzı andlaşmnla-
rnı yapılması için Bakanlar Kuruluna yet
ki verilmesi 'hakkındaki kanun (teklifi m-ü-
nesethetiyle "D59 

— Toplu iSezleşıne, tGrsv ve Lokavt Ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonu raporları münaselbetiyle 453.457,46i 

Orhan Apaydın (Aydın) - Bursa Mil-
vetvekili İbrahim öktem ve üe arkadaşı • 
nın .Sendikalar kanun teklifi,.Iş^i ve itşve-
ren sendikaları kanun tasarısı ve "Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 183,273,277,381,)287,IS68 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 447,405, 

4S5,ft06 
Kazım Arar (Çanları) - Bursa Mit-

vetvckili'lhraMm öktem ve üç arkadaşı
nın Sendikalar kanun teklifi, İşçi ve İşve
ren sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 102 

Burhan Arat (Çanakkale) - Bursa Mil
letvekili Ibralıim öktem ve üç arkadaşı
nın Sendikalar kanun teklifi, îşıçi ve işve
ren sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 180 

— Devlet memurları aylıklarının ftev-
fhvt ve teadülüne dair olan 3fi06 sayılı Ka 
muin 'bağlı (1) sayılı cetvel ile ta-dil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklikler yapılması 'hakkında kanun tasa-



— » — 
Sayfa 

m ı ve Tarım ve Plân komisyonları raptor-
lan münasetoettyle J47 

İhsan AtaÖv (Antalya) - Bursa Mil-
vetvekili fbranim Öktem ve üç arkadaşı-
nm Sendikalar kanun teklifi, işçi ive İşve
ren sendikaları kanun tasarısı ve "Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 315,321 

— 97 sayılı Kamına ıgöre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen 'olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun tasa
rısı ve- Millî Eğitim, Maliye ve Plân fco-

Kemal Bağtaoğta (Maraş) - Aydm Mil
letvekili Reşat öazrda'nın yasama doku
nulma sîhğınm kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezekresi ve Anayasa vs Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle. 637 

— Müzakerelerin ertesi güne bırakıl
masını istiyen takrirlerin aleyhi ide. 93 

Şeref Bakşık (tzınir) • Bursa Millet
vekili İbrahim öktem ve üç arkadaşının 
Sendikalar kanun teklifi; işçi ve İşveren 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon vo 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle. 276,280 

Hıfzı Oğuz Bekata (İçimleri Bakanı) -
Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakıhç'm 
«Yurtta sulh, cihanda "sulh» insanlık ve 
medeniyet görüşü w Anayasa rejimi kar
şısında memleketin iç politikası üzerinde 
bir getael görüşme açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle. 11,88 

Suphi Bayfeam (irtanbul) - Uşak Mil
letvekili Ahmet Tahtakıhe'un «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» insaınlft vt «medeniyet gö
rücü ve Anayasa rejimi karşısında mettı-
leketin iç politikası üzerinde (bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle, 78,100 

Turhan Bilgin (Erzurum) • Aydm Mil
letvekili Reşat Özarda'nm yasama doku-
mımazlığının kaldırılması hakkında Bas-

Sayfa 
misyonları raporları münasebetiyle 575,085,587 

— Toplu 'Sözleşme, Orev ve Lokavt Ka
nunu 'tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonları raporları münase'betiyîe 53.1 

— Türkiye Cumihuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 38 ncii maddesinin değişti 
riJmes'Jne dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları •ınünasefl)c-
tiyle 543 

Cevdet Aydın (Siirt) - Toplu Söyleş
ine, Grev ve Lolakvt kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân JComisjrtıtıItırı 
raporları münasebetiyle 417 

bakanlık tafkeııesi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından .mürekkep Karma Ko
misyon rapora münasebetiyle 632 

- • Bursa Mill<et vekili İbrahim öktem 
vu üç arkada«mm Sendikalar ikamın tek
lifi İşçi ve İşveren- Sendikaları kanun ta
sarısı ve (ieıçİci Komisyon ve Plân Ko
misyonu raporalrı 'münasebetiyle. 342 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ve (îeçici Komisyon ve 
Plân komisyonları raporları ıminasebetiy* 
le. 456,461,521 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Bur
sa Milletvekili İbrahim öktem ve üç arkada
şının, Sendikalar kanun teklifi İşçi ve İşve-
ıvn Sendikaları kamun tasamı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle. 208,210,227,229,230,232,235,236, 

243 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt. 
kanunu tasarlısı ve Geçici ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 424,478 

Osman Bölukbagr (Ankara) - Aydm 
Mültevekili Reşat Özarda^nın yasama doku-
numazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık t«wkeııesi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekfcep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle. 648 

— (Jşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
Uç'ın, «Yurtta sulh, cihnada sulh» insan-

B 
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Ivk ve medeniyet görüşü ve Anayasa reji
mi karşısında meittiİHaketin iç politikası 

Sayfa 
üzerinde bîr genel görüşme 
dair önergesi münasebetiyle. 

açılmalıma 
34,74 

Sadrettİn ganga (Bursa) - Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm yasanıa doku
num azlığını n kaldırılması halkkında Baş

bakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komîsyoıdarmdan münektoep Karma Ko
misyon raporu ırünaıscibetiyle. 629 

Tahsin Demiray (tstanbul) - Uşafc Mil
letvekili Ahmet Talıtakılıç'ııı «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» İnsanlık vt 'medeniyet gö
rüşü ve Anayasa rejimi karşısMida nıelıı-
lelartiıı iç politikası ÜKeriııde bir genel gö-
rüşmıe açılmasına dair önergesi ra!imatw)be-
tiyk>, 50 

Yahya Derraancı (içel) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülün! 
dair olan !I656 saydı Kanama bağlı (1) 
sayılı eetvel ile tadil ve eklerinin Tanın 
Bakanlığı 'kısmında değisiklflcleır yanılma
sı hakkında kamm tasarısı ve Tarımı ve 
Plân komisyonları raporları fliünasabetiy-
le. 149 

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Uşak 
Milletvekili Ahmet Tahtakılıe'ın «Yurt
ta sulh, cihanda sulh* insanlık ve me
deniyet görüşü ve Anayasa rejimi kalcı
sında memleketin iç politikası üzerinde 

bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si münasebetiyle 96 

Ali Dizman (Tokat) - Cumhuriyet 
Senatosu Kars "Üyesi Sırrı Atalay ve 
51 arkada§mın Türkiye Süt Endüstrisi 
Kuruma kurulmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 169 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarıın Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Tarım ve Plân komisyonları raporları 
ınünaset) etiyle 141 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ile O. Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük ve 12 arkadaşının Türkiye 
İlmî ve Teknik Araştırma Konseyi kanu
nu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 128,135 

Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı • 
— Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 

üç arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, 
îşçi ve İşveren Sendikaları kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 274,287,297,333,343,393 

— Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 395,456,457,458,470,480,481,482,504, 

510,522,533 

Ali Naili Erdem (Ismir) • Bur
sa Milletvekili İbrahim ökteııı ve 
iie arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, 
îşci ve işveren Sendikaları kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 357 

Hasan Erdoğan (Kars) - Ordu Millet
vekili Ferda Güley'in 7258 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 651 
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Asım Eren (Niğde) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 600 

— Bursa Milletvekili İbrahim Oktan ve 
üç arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, 
işçi ve işveren Sendikaları kamın tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 241,250,254,256,259, 

279,289,298,539 

—- Tohumlukların tescil, kontrol ve 
sortifikasyonu hakkında kanun tasarısı 
ve Tarım, Adalet ve Plân komisyonları ra-
porlan münasebetiyle 153 

— Toplu Sözleşme Grev ve T/okavt 
kamın tasarısı ve Geçici Komisyon ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 522,528 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük ve 12 arkadaşının Türkiye 
îlmî ve Teknik Araştırma Konseyi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 137 

Mehmet Alaattin Eri; (Kırklareli) -
Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın «Yurt 
ta sulh, cihanda sulh» insanlık ve me
deniyet görüşü ve Anayasa rejimi karşı
sında memleketin iç politikası üzerinde 
bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si münasebetiyle 57 

Sayfû 
Feridun Oemal Erkin (Dışişleri Baka

nı) • Memleketimizi ilgilendiren son olayt 
lar hakkında 613 

Muammer Erten (Manisa) • Bur
na Milletvekili ibrahim öktern ve 
üç arkadaşının Sendikalar kanun teklifi, 
'işçi ve işveren Sendikaları kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 244 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Mil
let Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri saat 14 - 19 ara
sında yapılması hakkındaki kendi ve ar
kadaşının önergesi münasebetiyle 381 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) • Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
33 ııeii maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları .münasebetiyle 541 

Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) • Uşak ' 
Milletvekili Ahmet Talhtakılîç'm «Yurt
ta sulh, »ihamda suth» insanlık ve> medeni
yet 'görüşü ve Anayasa rejimi karşısında 
memleketin iç politikası üzerinde 'bir ge
nel görüşme anılmasına dair önengesi mü
nasebetiyle 62,98 

Kararan Evliyaoğ'lu (Samsun) • Uşak 
Milletvekili Ahmet Tathtakılıç'ın, «Yurtta 
sulh, amanda. sttîh» insanlık ve medeniyet 
ıgöriişü ve iAnaya&a regiımi karşısında 'bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 100 

Turhan Feysnglu (Derlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı) - Bursa Milletve
kili İbrahim öktern ve üç arkadaşının, 
Sendikalar kanun teklifi, işçi ve işveren 
sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 640 

— Türkiye İBiliınsel „ve Teknik Araş* 
tırma Kurumu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ile C Senatosu Tabiî Üyesi 
Sami Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye 
İlmî ve Teknik Araştırma Konseyi kanun 
teklifi rve Geçici Komisyon ra/poru müna
sebetiyle ise 
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Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Devlet 
mamurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne (.lak olan '3056 sayılı 'Kanuna bağlı (1) 
'sayılı «et'vcl ile tadil ve eklerinin Tarım 
bakanlığı 'kısmında değişiklik yapAnası 
hakkında kanını tasamı ve Tarım ve Plân 
komisyonlar! raporları mikıaısee'btiyle 140 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen ıdarak yapanların ilkokul öğ
retmenliğine tâyinleri hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 577 

Şevki Güler (Afyon Karahisar) • 'Bur
sa 'Milletvekili Ibranim Oktem ve ü\* ar
kadaşının, Sendikalar kanun teklifi, î^ei 

Kâmil inal (Bolu) - Kursa Milletve
kili ibrahim öklem ve üt; arfoıda'şnııın, 
Sendikalar kanun teklifi, |'şçi ve işveren 
sendikaları kanun tasarımı ve Geçici Ko
misyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle '203,214 l,2Tfi,îtö4 

— 97 sayılı 'Kanuna yöre askerlik İVİK-
metlerİBİ Millî Eğitim (Bakanlığı emrinde 
öğretmen -olarak yapanların ilkokul öğ
retmenliğine tâyinleri 'hai-cltmda kanun ta
sarısı ve 'Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları tnîinase'Iıetiyle f>78 

— Toplu Sözleşme, (irev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ve Oeeiei Komisyon ve 
Plân komisyonları faipo.fl.ari münasebe
tiyle 392 

Rahmi înnceler (Çanları) - Cumhuri
yet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay -ve 
51 arkadaşının, Türkiye :Süt Endüstrisi 
kurul masın a- dair konun teklifi ve Oeeici 
Komisyon raporu mtüı a sene tiyi e J'67 

— Devlet menmrlan aylıklarının teıv-

Sayf* 
ve îş/veren sendikaları kanun tasarısı ve 
Ciofjİei Komisyon ve Plân komisyonları 
•raporları unünaselbetiyle 345 

Zeynel Oündoğdu (Erzincan) • Bursa. 
Milletvekili ibrahim öktem ve üe. arkada
şının; Sendikalar* kanun teklifi, işçi ve 
İşveren sendikaları kanun tasarısı ve 
(leeiei 'Kîomisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 201 

Muslibittin Giirer (Sakarya) - Müza
kerelerin kifayeti aleyhinde 3T.1 

Komal Güven (Kars) - Cumhuriyet 
Senatosu Kara Üyesi Sırrı Atalay ve 01 
arkadaşının, 'Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu kurulmasına dair kanun teklifi ve 
<!ee>i Komisyon raporu münasebetiyle 163 

hit ve teadülüne dair olan 3*65(6 sayılı 
Kamına, bağlı (1) sayılı 'cetvel ile tadil 
ve eklerinin 'Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması 'hakkında, kanun ta
sarısı -ve Tarım ve Plân komisyonları ra-
ıporları münasebetiyle 142 

ismet înönü (Başbakan) - Konya Mil-
letvekili Faruk Sükan'ııı, askerî ve siyasi 
görülmelerde mııhaJefet partilerinin de 
fikirleriniıı alımmasına dair konuşmasına 
eevaıln 570 

— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
liç'm, «Yurtta. sulh, «Uranda sulh> insan
lık ve medeniyet görüşü ve Anayasa reji
mi karşısında 'bir genel görüşme anılma
sına dair Önergesi münasebetiyle 103 

Recai Iskenderoğlu (Diyarbakır) - Ay
dın Milletvekili Reşat özarda'nın yasama 
ctokıınulmaslığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ive Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu münaselbetiyle 685 

I 

http://faipo.fl.ari


— 33 — 
K 

Sayfa 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Türki

ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile 
0, Senatosu Talbiî Üyesi Sami Küçük ve 
12 arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik 
Araştırma Konseyi kanun teklifi ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 113,135 

Saim Kaygan (İzmir) — Bursa Millet
vekili ibrahim öktem ve 'üç arkadaşının 
Sendikalar kanun teklifi, Işjçi ve işveren 
sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 190,280,285,286,299,335,337,338, 

340,360 
— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 've 
Plân Komisyonu raporları münasebetiyle 882, 

'504 507,532 
Mehmet Kazova (Tokat) - Cumılhuriyeit 

Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 
arkadaşının Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu kurulmasına dair kanun teklM rve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 1C7 

Mustafa Kepir (Yozgat) - Uşak Millet
vekili A'hmet Talhtakılıç'in, «Yurtta suDh, 
cihanda suîh> insanlık ve medeniyet gö
rüşü ve Anayasa rejimi karşısında mem
leketin iç politikası üzerinde ibir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle 50 

Coşkun Kırca (istanbul) • Aydm Mil
letvekili Reşat özarda'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 619,623,641 

— Bursa Milletvekili ibrahim öktem 
ve üç arkadaşının sendikalar kanun teklifi 
i§çi ve işveren sendikaları kanun 'tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle 197,210,211,230,231, 

232,233,237,241,245,249,250,253,254,257,259, 
261,262,270,271,277,283,284,289,290,293,295, 
299,303,3 II, 314,316,317,318,319,321,325,329, 
332,333,335,337,338,339,341,345,358,361,362, 

364,367, 

Sayfa 
— Milletlerarası Andlaşmaların yapıl

ması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
Andlaşmaların yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 156,159 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 403,406, 

415,429,433,435,436,440,448,452,458,462,464, 
468,471,474,475,484,491,498,500,501,505,507, 
509,513,517,518,519,521,524,527,529,531,532, 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Buma 
Milletvekili ibrahim öktem ve üç arkada
şının Sendikalar kanun teklifi işçi ve iş
veren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 213,256,257,261,262,263,293 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
sSırrı Atalay ve 51 arkadaşının Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasına dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 170 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (Jl) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
likler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tarım ve Plân Komisyonları raporları mü
nasebetiyle 148 

— Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonu raporları münasebetiyle 427,432 

Mustafa Şükrü Koç (Aydın) • Bursa 
Milletvekili ibrahim öktem ve üç arkada
şının, Sendikalar kanun teklifi işçi ve iş
verenler Sendikaları kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon ve Plân Komisyonları rapor
ları münasehetiyle 205 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân Komis
yonları raporları münasebetiyle 579 

Şükrü Kösereisoğ-lu (Van) - Van ili ve 
kazalarında vukubulan seylâp yüzünden ' 
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«arar gören vatandaşlara Hükümetin âcil 
yardımda bulunması baklanda 308 

Turhan Kut (Tekirdağ) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 36S6 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
ydı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak-

8ayfa 
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 139 

Faruk Küreli (Çorum) - Bursa Millet
vekili ibrahim öktem ve üç arkadaşının 
Sendikalar kanun teklifi işçi ve işveren 
Sendikaları kamun tasarısı ve Geçici Ko
misyon ve Plân Komisyonu raporları mü
nasebetiyle , 290,342 

Sadık Tekin Müftüoğhı (Zonguldak) -
Barsa Milletvekili ibrahim öktem ve üç 
arkadaşının, Sendikalar kanun teklifi, işçi 
ve işveren Sendikaları kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân Komisyonları ra-

M 
porları münasebetiyle 215 

— Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonları münasebetiyle 477,479,481,508,510 

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Bursa Mil«-
letvekili Ibraihim öktem ve üç arkadaşının 
Sendikalar kanun teklifi, işçi ve işveren
ler Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 

— Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçioi Komisyon ve Plân 
Komisyonları raporlan münasebetiyle 

Ahmet Oğuz (İstanbul) - Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakandık tezkeresi ve Anayasa Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 

Talât Oğuz (Mardin) - Yemi Tapula
ma Kanunu çıkmadan, son ıgünlerde toprak 
tevzi komisyonlarının bâzı illerde faaliyete 
geçmelerinin doğru olmadığı hakkında 

Kemal Okyay (Kars) - Cumhuriyet Se
natosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 arka
daşının, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 

187 

384 

m 

379 

•kurulmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 162 

Arif Hikmet Onat (Ordu) - Bursa Mil
letvekili ibrahim Öktem ve üç arkadaşı
nın, Sendikalar kanun teklifi, işçi ve işve
ren sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 331 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanların İlkokul öğ
retmenliğine tâyinleri hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonları münasebetiyle 583' 

— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları münasebetiyle 598 

Oğuz Oran (istanbul) - Kıbrıs hakkın
da açıklaması 566 

Şinasi Osma (izmir) - Zaptı sabık hak
kında 124 

ibrahim öktem (Bursa) - Uşak Mil
letvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» insanlık ve medeniyet 
görüşü ve Anayasa rejimi karşısında mem
leketin iç politikası üzerinde bir genel gö

rüşme açılması münasebetiyle 
Kecmi ökten (Devlet Bakanı) • Ordu 

Milletvekili Ferda Güley'in 7258 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis-

42 



! 

35 
Sayfo 

yon raporu münasebetiyle 650 
Bü|ttl özal (Konya) - Yayınlanacağı 

bildirilen ve memleketi ilgilendiren Reya 
Kasti adlı dergi hakkında 267 

Başat ozanla (Aydın) - Yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 644 

Kadri özek (izmir) • Toplu Sözleşme, 
Grev ye Lokavt kanunu tasarısı ve Ge
çici ve Plân komisyonları raporları müna-

Sayfa 
sebetiyle 461,405 

Halil özmen (Kırşehir) - 97 sayılı Ka
nuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eği
tim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 560 

Sami özturk (Muş) - Muş ili ve lise
lerinde vukua gelen su baskınları yüzün
den zarar gören vatandaşlara Hükümetin 
yardım elini uzatması hakkında 353 

Sadi Feblivanoğlu (Ordu) - Bursa Mil
letvekili İbrahim öktem ve üç rakadaşı-
nm, Sendikalar kanun teklifi, işçi ve işve
ren sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 278,341,342 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve 

Plân Komisyonu raporları münasebetiyle 393, 
413 

—r Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, «Yurtta sulh, cihanda sulh» insan
lık ve medeniyet görüşü ve Anayasa reji
mi karşısında memleketin iç politikası 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 99 

* Mehmet Sağlam (Kayseri) - Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 389 

tlhami Sancar (Millî Savunma Baka
nı) - Son günlerde kamu oyunu işgal eden 
beyanname dağıtılması bâzı tevkifler ve 
Kayseri olayları ile NATO'nun savunma 
gücünün kuvvetlendirilmek üzere yapılan 
çeşitli çalışmalar hakkında 565 

— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, «Yurtta sulh, cihanda sulh» insan
lık medeniyet görüşü ve Anayasa rejimi 
karşısında memleketin iç politikası üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 29 

ismail Sarıgöz (Amasya) - 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 600 

Sabahattin Savaa (ftümüsane) - Bur

sa Milletvekili ibrahim öktem ve üç ar
kadaşının, Sendikalar kanun teklifi, İşçi 
ve işveren sendikaları kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 226 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Tarım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 142 

Ahmet Sarrutt (Adana) - 97 sayılı Ka
nuna göre askerlik hizmetlerim Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yapanların ilkokul öğretmenliğine 
tâyinleri hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 583 

Bubi Soyer (Niğde) • İç Anadolu'mun 
ihtiyaçları hakkında 571 

Faruk Sükan (Konya) - Siyasi ve aske
rî görüşmelerde muhalefet partilerinin de 
fikrinin alınması hakkında 568 



— 36 — 

Sayfa 
Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Bursa 

Milletvekili İbrahim öktem ve üç arkada-
gının Sendikalar kanun teklifi, işçi ve !§-
veren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları' raporları 
münasebetiyle 258,259,260,270,271,275,310,313, 

315,320,332,356,363 
—. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka

nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
komisyonları raporlan münasebetiyle 469,490, 

520 
Ahmet Şener (Trabzon) - Cumhuriyet 

Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 
arkadaşmn Türkiye Süt Endüstıisi Ku
rumu kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 165 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek-

8oyfa 
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tanm ve Plân komısyonlan raporlan mü-
maselbetiyl'e 145 

— Hükümetin Hacca gideceklere pasa
port ve diğer muameleler hususunda kolay
lık göstermesi hakkında 124 

Nevzat Şener (Amasya) - Aydm Mil
letvekili Reşat özarda'nın yasama dokunul
mazlığının kaldmlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-
misyonlanndan mürekkep Karma Komis
yon raporu münasebetiyle 621 

Adnan Şenynrt (Erzurum) - Bursa Mil
letvekili İbrahim öktem ve üç arkadaşı
nın Sendikalar kanun teklifi, işçi ve iş
veren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle - 358 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» insanlık ve medeni
yet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında 
memleketin iç politikası üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 

İBRAHİM TEKİN (Adana) - Bursa 
Milletvekili ibrahim öktem ve üç arkada
şının, Sendikalar kanun teklifi; işçi ve I§-
veren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçi

ci Komisyon ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 207 

Ata Topaloğlu (Ordu) - Hükümetin 
Hacca gideceklere pasaport ve diğer mua
meleler hususunda kolaylık göstermesi hak-
kınds 123 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavt Kanunu ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporla
rı münasebetiyle 476,483 

u 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle .147 

— Hacı namzetlerinden bâzılarının Ür
dün'de son olaylar dolayısiyie normal seya

hatlerine devam edemedikleri, sefil vo pe
rişan düştükleri hakkında 572 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun ta
sarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük ve 12 arkadaşının Türkiye İlmî ve Tek
nik Araştırırın. Konseyi kanun teklifi vo 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 132 

(Millet Meclisi : 16) 
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Sagit Ülker (İstanbul) • Bursa Millet
vekili ibrahim öktem ve üç arkadaşının, 
Sendikalar kanunu teklifi, isçi ve İşveren 
Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 245,286,290,325,367 

— 97 sayılı Kanuna göre askerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
öğretmen olarak yapanlann ilkokul öğret
menliğine tâyinleri hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 579 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 410,432,487 

— Üyelerin muntazaman Meclise deva
mı için Başkanlık Divanının İçtüzüğün 
emrettiği vazifeyi yerine getirmesini isti-

Sayfa 
yen, ve Baskanvekili Nurettin Ok*un Baş
kanlık Divanının sayın üyelerin devamını 
çok yalandan kontrol etmekte olduğunu ve 
İçtüzük hükümlerinin tatbiki hususunda 
kararlı bulunduğunu bildiren konuşması 445 

Fethi tĴ kü (Tunceli) - 97 sayılı Kanu
na göre askerlik hizmetlerini Milli Eğitim 
Bakanlığı emrinde Öğretmen olarak yapan
ların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 581,586 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında kanun 
tasarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük Ve 12 arkadaşının Türkiye tlmî ve 
Teknik Araştırma Konseyi kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 129 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklikler yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân 

Komisyonları raporları münasebetiyle 142 
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 168,170,171 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba

kanlığı kısmında değişiklikler yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 144 

(Millet Meclîsi : 16) 




