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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Rahatsız bulunan Bayındırlık Ba

kanı Ilyas Seçkin'in iyileşerek dönüşüne 
kadûr kendisine, Maliye Bakanı Ferid Me-
len'in vekillik edeceği (3/640) 

— Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tnr-' 
lıan Feyzioğlu'na, dönüsüne ka/dar, Sanayi 

66 

Sayfa 
Bakanı Fethi Çelikbaş'm vekillik edeceği 
(3/653) 334:325 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dö
nüşüne kad-ar kendisine, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turnan Feyzioğlu'-
nun vekillik edeceği (3/647) 176 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adıyaman Milletvekili Mehmet öz-
bay'ın, Besni kazasında cereyan eden kara
kolda dayak atma ve linç olayı ile ilgili de-

'nıeci ve içişleri Bakam Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nm bu konuda açıklaması 214:216 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nuu, Eskişehir ili sınırları içinde yağ-
ınııır ve dolunun meydana getirdiği büyük 
hasar hakkında demeci 324 

— •Uiresun Milletvekili Mustafa Kemal 
(Jilesiz'in, otlak ve çayırlıklarla köy sınır

ları yüzünden yaygın bir şekilde süregelen 
kavga ve ihtilâfların giderilmesi hakkında
ki temennisiyle ilgili demeci ve içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı 275:276 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar, .bağların semavî âfetler ve nebati has
talıklardan yarı yarıya düşen rekolte za
rarını karşılamak üzere müstahsil* âeil 
kredi yardımı yapılmasını temenni de
meci 371:372 

KANUNLAR 

No. Cilt Sarfa 
260 — Tekel (îeııel Müdürlüğü ihti

yaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 4898 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair Kanun 16 266 

16 423 
17 103 
17 435: 

366,490493 
17 513; 

514,560:563 

No. Cilt Sayfa 
11 470 
12 71: 

73,130:138, 
261 — İhracatı geliştirmek amaciyle 

vergilerle ilgili olarak Hükümetçe 
alınacak tedbirlere dair Kanun 7 285 

331 
84 

10 317 
10 49»: 

503^505508 
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10 521, 
550:553 
7 605 
10 470; 

486 
11 55; 

90,96:88 
11 107, 
11 107, 

122:124,125:127 
16 564 

18 569: 
571 

262 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(ıH) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması (hakkında Kanun 15 63 

12 6, 
14:16 

18 477 
18 571: 

572,601:604 

263 — HaÜloğlu Sadık Haııçebay'a 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair Kanun 5 626 

8 83 
1 164 

lfi 599 
12 160 
12 331: 

332 

264 — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
tarafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonoclan 100 000 dolarlık 
kısmının satınahnması hususunda 
Hükümete yetki serilmesine dair 
Kanım 10 389 

12 3 
17 438, 
498:501 
11 419 
12 391 
12 394: 

395,439441 

. ^ | H 

No. CUt Sarf» 
265 — Turfom ve Tanıtma Bakanlığı 

Kanunu 4 421 
5 286 

I ~ 7 43: 
- 66 

7 108 
16 611 
17 69: 

• • * m 

17 118: 
>; ısı 

17 425: 
,**>"" 486,483485 

12 73; 
127 

12 328, 
330,332:335,382:384,385:387,388:390 

18 617 
19 3 
19 80: 

90 
266 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Bandığı Kanununun geçici 84 neü 
•maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair Kanun 5 285 

14 456 
15 100: 

101,106,107,116:119 
15 136, 

164,178:1&1 
10 539 
11 484: 

485 
19 176 
19 335: 

336 
267 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

•cetoellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 17 423 

12 31, 
63:65 

18 154 
19 383: 

İ • 334,360:363 
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KOMİSYON KURULMASI VEYA HAVALELER 

Sayfa 
—• içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nm, Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısının havale edümiş olduğu İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek ikişer üyeden kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesi hak
kında önergesi, (1/451, 4/236) 66:67 

—. istanbul Milletvekili Res.it Ülker'in, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anaya
saya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin, Genel Kumlun 
99 ricu Birleşiminde Danıştay kanun ta
sarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona havalesine dair Adalet Komis
yonu raporu (2/440, 5/23) 67:69 

—- Gündemin birinci görüşülmesi ya
pılacak işler bölümünde bulunan «Kara
suları "Kanunu tasarısının» içişleri Komis
yonuna verilmesinle dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (1/206, 3/655) 372 

— Maliye Bakanı Ferid Melen'in; 
Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer ka
nunlar ile belediyelere verilen payların 
belediye vergi ve resimleri hükmünde ol
duğuna dair kanun tasarısının, havale edil-

Eoiu (Zeki Baltacîoğlu), 
—• Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ku

ruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasa
rısının gündeme alınmasına ve dağıtımın
dan itibaren geçmesi gereken- 48 saat bek
lenmeksizin ve öncelikle görüşülmesine 
dair 4:6 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi (Âli Aksoy 
ve 5 arkadaşı), 

•— 189 sayılı Millî Savunma Bakanlı
ğı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve 
bu Bakanlıkla kullanılan gayrimenkuller-
d<en lüzumu katmıyanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki Kanuna 4 ek 
maada eklenmesine dair kanun teklifinin 
geriverilmcsine dair (4/239) 468 

Sayfa 
miş olduğu Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üyeden kuru
lacak geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi 4 

— Nüfus plânlaması hakkındaki ka
nım tasarısının havale edlmiş olduğu Ada
let, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından seçilecek üçer üyeden mü
teşekkil geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Yusuf Azizoğlu'nun önergesi {1/480, 
4/238) 177 

—> Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumları İle «genleştir
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner Sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun 11 nei maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu ıMaliye, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden müreMeep geçici "bir 
komisyonda görüşülmesine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'
nun Önergesi (1/481. 4/237) 176:177 

içişleri Bakanı (Hıfzı Oğvz Bekata) 
—• Millî istihbarat "Teşkilâtı kanunu 

tasarısının havale edilmiş olduğu içişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek ikişer üyeden kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesi hak
kında (4/236) 66:67 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) 
—> Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer 

kanunlar ile belediyelere verilen payların 
•belediye vergi ve resimleri hükmünde ol
duğuna dair kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üyeden kuru
lacak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair 4 

ÖNERGELER 

http://Res.it
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Hayfa 

— Partiler örüp Başkan ve Başkaıı-
vekilleri, Millet Meclisinin Salı günleri 
do toplanmasına dair 4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı (Yu
suf A&ûoğlu) 

— Nülfus plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının havale edlmiş olduğu Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
larından sekilecek üçer üyeden müteşekkil 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
(4/238) 177 

Rayfn 
— Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlı

ğına bağlı «ağlık kurumları ile esenleştiı•-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 «ayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Um ka
nunun U nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kainin tasarısının havil
le -edlmiş. olduğu Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarından seçile
cek üejer üyeden mürekkep goçiei 'bir ko
misyonda görüşülmesine dair (4/237) 176:177 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 

— Akçaabat'ın Ağaçlı köyü 12 hane 
numarasında nüfusa ücayıtlı Ismailoğlu 
Fatime (Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 
doğumlu Hasan Şentürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/641) 525 

—Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun 'tasarısı hakkında (1/402) 66 

— Belediye Kanununda -değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 'kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu fçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa 'bâzı maddeler eklenmesinle, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masın» ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı 'ka
nunların kaldmlına-sına dair kanun teklifi 
ve Edirne Milletvekili Illınmi Ertem'in 
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 
ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (1/427, 2/191, 
2/336) 94:109,120:143,193: 

207,244:266,276:293 

— Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve 
istikraz akdine dair kanun tasarısı hak-
kında (1/434) 216:217,267:270 

— Idarei Umumîyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
itasarısi ve C. Senatosu içel Üyesi Cavit 

Tövfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarei 
Umuıniyei Vilâyat Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bu Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına, dair 
kamın teklifi hakkında (1/399, 2/340) 94: 

109,120:143,207,294:315,316:319,325:333,58;5 

— istanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
düğünlerde nıen'i israfata dair 55 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun tekli
fi hakkında (2/387) 525 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/439) 213 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun Anaya
saya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair ikamın teklifinin, Genel Kurulun 
99 neu Birleşiminde Danıştay kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesine dair (2/440, 5/23) 67:69 

— işçi ve iş veren sendikaları kanunu 
tasarısına dair (1/382) 213 

— İzmir Milletvekili Şü'krü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî 
güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/289) 273 

— Kaçakçıliğm men /ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 



Sayfa 
değişik 53 ııcü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun -tasamı ile Mardin Millet
vekili Talât Oğuz ve Ağrı Milletvekili Ke
rem Özcan'ın, Kaçakçılığın men ve taki
bine daiı* olan 1918 sayıl) Kamımın 0829 
saydı Kanunla değişik 53 neü maddesinin 
tadiline dair- kanun teklifi hakkında 
(1/295, 2/109) 213 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili bâzı 'kanunların kaldırılma
sına. dair ikamın tasarısı ve <\ Senatosu 
içel Üyesi Cevit Tevfik Okyayuz ve fi ar
kadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı -maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (t/398, 2/339) 94:109,119:108, 

J 78:19! ,217:227 

— ilenir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı 'Kamınım bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler •eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı 'kanunların kaldı
rılmasına, dair kanun tasarısı ve C Se
natosu lecl Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şdıir w ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun Im̂ v 'mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler 
eklenmesine ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 
7164 sayılı kanunların 'kaldırılmasına dair 
kamın teklifi hakkında (1/309, 2/338) 94:109, 

120:143,191:193,227:244 

—. Tekirdağ Milletvekili Hayrı Mum-
euoğlıı'nım, 4 . 4 , 1929 tarih ve t412 sa
yılı Ceza Muhakemeleri lTsulü Kanunu
nun 4. . 6 . 193(1 tarih ve 3006 sayılı Ka
nunla değişen 305 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/4X6) ' 213 

— Tekirdağ Milletvekili Hayn ilinti-
euoğltı'nun, IH . 6 1927 tarih ve 1086 sa
yılı Hukuk Vsıılü Muhakemeleri Kanu
nunun 21 . 12 . 1949 tarih ve 5464 sayılı 
Kanımla değişen S ve 427 nci maddeleriy
le 438 nei maddesinin ilk fıkrasının de-
ğiştirilmosi hakkındaki kanun teklifin*1 da
ir (2/417) 272:273 

Anayasa Komisyonu raporları 
— b/mir Milletvekili Şükrü Akkan ve 

13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî 
güvenlik ve huzuru bozan ıbâ̂ ı filler hak
kında 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kamı
mın yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifine, dair (2/289) 273 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İte 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 29 Temmuz 1961 ta
rihli zirai maddeler audlaşması vo ekleriy
le bu anıtlaşmada yapılan fi töyltil 1961, 
8 Aralık'1961, 3 Ocak 1962, 14 Mart 1962 
ve 21 Haziran 1962 tarihti değişikliklerin 
onaylanmasının uyjfnıı bulunduğuna elan-
kanun tasarısı hakkında (1/281) . 274 

— Zirai maddeler ticaretinin K'elişti-
ritmesi vo yardımlaşma hakkındaki 'muad
del Amerikan Kanunu 'hükümleri gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti Hükkmetİ ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolmum 20 Ocak 1958 tarihli muad
del Anlaşmayı tâdil eden 29 Mart 1&61 
tarihli Amllaşmanııı uygun bulunduğu 
hakkındaki kainin tasarısına dair (t/272) 323 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
lında kalacak kasaha, koy ve arazi hak
kındaki Kanunun yürürlkktcn kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/402) 66 

— Muvazene! lTmuıııiyeye dâhil bâzı 
daİtelerin yapı işleri için jçelecek yıllara 
secici yüklenmelere girişmesi hakkındaki 
kanunun 1 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/376) 175 

— 7026 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinin değiştirilmesi sakkmdaki kanun ta
sarısına dair (1/370) 175 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Ambalajların muvakkat ithaline 
miitaatlîk Oiimrtİk Sözleşmesinin onaylan-
ın'asının uygun bulunmasına dfiir kanun 
tasarısı hakkında (1/95) 420 



—> Arjantin'in fîutm'iık Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabu
lüne mütaaliik beyannamenin onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (.1/97) 370 

— Baraj inşaatı dolayıs-iyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve afazi hak
kındaki Kamımın yürürlükten kaldırıl
masına dair kanım tasarısı 'hakkında 
(1/402) 66 

— «Barış. Gönül Kil eri,» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda 
Türkiye Cuın'lıuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sımla yapılan Andlaşmaya ait teati olu
nan mektupların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(3/428) «70:371 

— 1960 malî yılı içimle sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan me
murlara emsalli olarak ödenmiş bulunan 
aylıklar hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/213) 80,110:113,1]9,109:172 

— Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve 
istikraz akdine dair kanun tasarısı hak
kında (1/434) 216:217,267:270 

— Cumhuriyet ,Scnatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Tiirkiyr 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanumımın 
geçici 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
•Te bu kanuna geçici ıhir madde eklenme
sine dair kanun teklifine dair (2/243) 175, 

33sî :336 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 365i) sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmının, bâzı kadroların eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/495) "»86: 

587 
— Uümriik Tarifeleri ve Ticaret (le

nsi Andlaşmast Âkıd Tarafları ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki münasebetlerle âlgili beyanname
nin onaylanmasının uygun bulunmasmn 
dair kanun tasarısı hakkında (1/98) 370 

— istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşının, 7244 sayılı Kamımın 

Sayfa 
f> nci maddesinin tadıiii hakkında kailim 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapı-

.hııı değinildikler hakkında (2/51) 582 
— işçi ve işveren sendikaları kanun 

tasarısına dair (1/382, 2/286) 213 
— Kamu İktisadi Teşebbüs!erinin 1960 

ve da-ha önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım veı<gi borçlanılın tasfiyesi hakkın
da, kanun tasarısına dair C, Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında. (î/201) 525 

—• Muvazcneı Ümumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı İşleri için gelecek yıllara. 
geçici, yüklenmelere girişmesi hakkındaki 
kaımmın 1 ııei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı 'hakkında 
(1/376) 175 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nıı-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 
sayılı Kanunun M'/ı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kaınına bâzı maddeler ek
lenmesine daîr olan -5652 ve 6854 sayılı 
kanunlara ek kanun teklifine dair (2/245) 323 

— Teşhis ve tedavi maksadiylc sağlık 
kııruınlarmfl ariyet en ve mcccancn tahsis 
edilecek tıbbi-ccrratıi ve lâlboratnıvar mal
zemesinin friimi'ük Resminden muafen mu
vakkat ithaline dair Aııdlaşmanın uygun 
bulunduğu lıakkmdaki kanun tasarısına 
dair (1/279) 370 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve ser-
fifikasyonıı hakkında kamın tasarısı ve 
Oıun'hferiyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (1/247) 117 

— Tunus'un tJümrük Tarifeleri ve Ti
caret Cenel Anlaşmasına 'geçici kabulüne 
mütaaliik Beyannamenin onaylanmasının 
uygun btılnnmasına dair kamın tasarısı 
hakkında (1/96) 370 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve 'Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/180) 3,80:90 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
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Küçük ve .12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve 
Teknik Arattırma Konseyi kanunu teklifi
ne dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/219, 1/230) 213,371 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanıııuuum 6,122 ve 6422 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 39 nen maddesinin (b) 
Fıkrasının son bendinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul Milletve
kili îlhanvi ıSancar vo iki arkadaşının, 5434 
sayılı T. C. lümokli Sandığı Kanununun 
39 nen maddesinin 6122 ve 6422 sayılı ka
nunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının 'kaldırılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (1/268, 2/10) 66 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 33 neü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi re C. Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında (1/345) (S6 

— 7026 sayılı Kanunun 1 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanım tasarı
sına dair (1/370) 175 

Çalınma Komisyonu raporu 

— İşei ve iş veren sendikaları kamın ta
sarısına dair (M. Meclisi 1/382, 2/286) 213 

Dışişleri Komisyonu raporları ( 

— Ambalajların muvakkat ithaline mü-
taallik Gümrük Közleşmesinin onaylanma
sının uygun bulnnmasıya dair kanun ta
sarısı hakkında (1/95) 420 

— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan Andlaşmaya ait teati olunan 
mektupların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/428) 370:371 

— 1960 malî yılı içinde sürekli görevle 
yabancı memleketlerde bulunan memurlara 
emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkındaki kanun tasarısına dair (f/213) 

'8,110:M3,11,9,169:172 
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşması Âkİd Tarafları ile Polonya 

fin)) fa 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
münasebetlerle ilgili ibeyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/98) 370 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas 
Milletvekili Giincr Sarısözen'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki kanun tek
lifine dair (Ü/270) ;Î71 

— La Haye'de 14 iMayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül
tür mallarının korunmasına dair sözleş
me» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tü
zük, protokol ve kararlara katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta-

ısına dair (1/306) 175 
— Teşhis ve tedavi ınaksadiyle .sağlık 

kurumlarına ariyeteıı ve nıcccanen tahsis 
edilecek tıbhUcerrahi ve lahora t uvar mal
zemesinin tliimrük Resminden mııafen mu
vakkat ithaline dair Andlaşmanın uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/279) 370 

— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genci Anlaşmasına 'geçici kabulüne 
mütaallik Beyannamenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/96) 370 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan 
Ticaret ve Tediye Andlaşmasma ek Proto
kol» İle eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/443) 420 

Geçici komisyonlar raporları 

— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret. Genel Anlaşmasına geçici kabulüne 
nıütaallik beyannamenin on aylanı naşının 
uygun bulunmasına dair kanun lasiirısı 
hakkında (1/97) 370 

— Aydın Mlletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının; 5237 saydı Kanunun 27 nei 
maddesinin (e) bendinin değiştirilmeline 
dair kanun teklifi hakkında (2/522} 583 
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— 52^7 sayılı Belediye (Mirleri Ka
mımı ile diğer kanunlarla belediyelere. ve
rilen payların İlci «fiye Vergi ve resimle
ri hükmünden olduğunu dair katıntı tasa
rı»! hakkında (1/484) 176,207:209,217 

— İ l l i «ayılı Askerlik Kanununa 2 jtv-
cici ınadde eklenmesine dair kainin tasa
rısı ve C, Senatosu Üyesi Sami Küeıik ve 
Ki a ikadasın.! ti, İ l l i sayılı Askerlik Ka
nununun 5 ııci maddesine 5 geçici madde 
eklenmesine dair ve C. Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli 
Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 111.1 sayılı As-
kerli'k Kanununa ek kanun 1 okjvt'i ile Ay
dın Milletvekili M. Şükrü Koç ve İstanbul 
Milletvekili Suphi Baykam'ııı, 1076 sayı
lı Yedek subay ve yedek askerî memurlar ka
nununun 3 neü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna jtöeici maddeler ilâvesi
ne dair 97 «ayılı Kamına bir ek maddi1 vt> 
iki geçici madde eklenmesi hakkındaki ka
mın teklifine dair (1/478, 2/240, 2/2<)4, 
Ü/320) 274 

— Bursa -Milletvekili İbrahim (>ktem 
ve üç arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklil'i ile İşçi ve İs, Ve-ivın Sendikaları ka
mımı tasan;-1 ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkındaki (2/28ti, 
1/382) 4(57,468,469:477 

— Bursa Milletvvkili Sadrettiu (jail
ga ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları 
'kanım teklifimi dair (2/487) 273 

— Damga Vergisi kanunu tasarısı hak
ikimi» (.1/39+) 3 

— Devlet Yatının. Bankası hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/308) 176, 374: 

417,422463 

— Harçlar 'kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolaik ve iki 
arkadaşımın, 5887 sayılı Harçlar Kanıl
ınınım 125 ııoi maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanuna bir fıkra icklonmmnö dair 
ve Artvin Milletvekili Saffet .EıninağaoR-
lu'nıın, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 67-65 sayılı Ka
ininim değiştiril m-ösinıe dair kanun tek
lifleri hakkında (1/395, 2/305, 2/321) 3 

Sayfa 
— iktisadi DovU-'-t Teşekkülleri ve işti

rakleri haıldanda 'kamın tasarısı ve O. Se
natosu Adana Üyesi Melımcl Ünaidı ve 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan ^en'in, 
;î460 sayılı Kamımın tbâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve 23 sayılı Kamımın kal-
dnrılması hakkında kanun Tekli florin e dair 
(1/3.17, -İ/HM, 2/183) 176,374,422:463,501:50ü, 

550:575,587:631 

— İstan) m I Milletvekili Coşkun Kır
ca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakımtx, 
Aydın Miltclvekili Orhan Apaydın ve Er
zincan Milletvekili Sadık i'crinçeık'in, Ka
mu iktisadi Teşebi(üslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/273) 420 

— tstaııbııl Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Millelvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekili Oevad Odyakınaz w Er
zincan Milletvekili Sadık rerineek'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar
ına Komisyonunu ti (seçilmesi ve rai ısına 
usullerinin dütfenl'eıunföi hakkındaki 'ka
nım teklifine dair (2/209) 582:5,83 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili (Vvud Odyakmaz ve Si
vas Milletvekili (Uiner Sarısözen'in Türki
ye, Büyük Millet Meclisinin dış, münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki ka
nım teklifine dair (2/270) 371 

— İstanbul Milletvekili (tesit Ülker*-, 
iıı, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
13 neü maddesinle bir ek fıkra eklenmesi
ne dair kanım teklifi hakkında (2/41)5) 66 

—• Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
vç Trabzon. Milletvekili Sclâhattin (iü-
veıı'İn, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna i'ki ek madde eklenmesine ve bu 'ka
mımın 14 neü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili. 
Şeviket, Asbuzoğlu, Konya M i l k t e k i I i Fa-
kiîı ö/f»kih ve Edirne Milletvekili lllıa-
mi Erteıu'İn, 4 , 2 . 1957 gütı ve 6900 sa
yılı Maluliyet llıtiyarlrk ve ölüm Kanu
ninin 'C,k ve geçici maddeler eklenmesi ne 
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ilah' kanun teklifi hakkımda. (1/462, 
İ/368, 2/413, 2/r>06) 583 

—• Tapulama ikanunu tasamı il o Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'ntın, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 633f> 
sayılı Kanunla muaddel 13 neü maddesi 

(D) bendinin zilyedliğin ıskatından on 
sene evvel tesk edilmiş vergi kaydı araıı-
jnası şartının .'kaldmnlmaaı suretiyle tadili
ne, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve. bu maddenin 
(K) ve (F) beıudlerinin, (K) bendinin, 
(F) ve (F) Ibendinin ((i) olarak değişti
rilmesine IT;.aynı (kanunun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
Vyarin, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 neü maddeleri ile 34 neü 
maddesinin 4 neü takvasının 'değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'ıun, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri hakkında (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) 6:30,50:62 

— Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/873) 407,468:469,477:494 

— Türkiye 'Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında 'kamın 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Vy-isi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, 
Türkiye limî ve Teknik Araştırma Kon
seyi kanunu teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da (1/2H&; 2/220) O13,37J,f>19360 

— TJzman Jandarma kanun tasarısına 
dair (1/479) 117 

—. Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pirin, köylü ve çiftçilerin T, C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi kooperatif!eritv?, 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Kastamonu Millet
vekili Kabri Keskin ve dört arkadaşının 
köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Banka
sına olan bâzı borçlarının taksitlcndiril-
.mesine dalı* kamım .teklifi'hakkında (2/300, 
2/311) 69:79 

Sayfa 
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları 

— Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunması mı dair kamın 
tasarısı hakkında (1/95) 420 

— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabu
lüne mütaallik beyan namenin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/97) 370 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret G-en-el 
Anlaşması Akıd Taraftarı .île Polonya 
ITalk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
münasebetlerle iI'RÜi beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun 
taMnmı hakkımda (1/ÖB) '370 

— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyet en ve meccanen tahsis 
vdileeek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
malzemesinin Gümrük Resminden mııafen 
muvakkat ithaline dair Aııdlaşııınıını 
nygım bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/279) 370 

—• Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasın;» geçici kabulüne 
mütaallik Beyannamesinin onaylanmasının. 
uygun bulunmasına dair kanım tasarısı 
(hakkında (1/96) 570 

tçişleri Komisyonu raporları 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 

Ro1ak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Ka
nunun belediyeler linktik işlerinde çalışan- • 
la IM tatbiki hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/507) 467 

— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Ka
nununa goçİci bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/65) 6:30, 

59 :I62,90 :94 
— Baraj inşaatı dolayısîyle sular al

tında kalacak kasaba, köy ve 'arazi hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair İtamın tasarısı hakkında fl/402) fi6 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ile O. Se
natosu îçel üyesi Cavit Tevfik Okyayun 
ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediy? Ka-



Sayfa 
mınuna bâzı maddeler cklonııu'suıo, bâzı 
maddelerinin "değiştiril mesine, ve kaldı
rılmasına, ve 5669, "6424, 6555, 7363 sayı/lı 
kanunl'arın kaldırıl m asımıa-dair kanun tek
lifi ve •l'MiniH! -MiJletvekiii ll'imıni Er
teni'in 15W0 sayılı Belediye Kamımııu.uı 
76, 8!), 91 ye 92 ncİ maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kamın teklifi (1/427, 
2/191, 2/336) 94:109,120:143,193:207,244: 

266,270:293 

— fhımburiyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Ve.ysi Yardımcı ve 1) arkadaşının, 67S5 sa
yılı İmar Kalıtımımın 42 nui maddesinin 
değiştirilmesine dair kanını -teklifi 'hakkın 
da (2/276) 407 

— 49133 saydı Kanıma ek kamın 'tasa
rısı hakkında '('1/453) 407 

— tdarei Ümtımiyci Vilnyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve <\ Senatosu leel Üyesi Oaıvil 
Tc-vfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarci 
TTmnmiyei Vilâyat Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, ıhu kanunun Ihâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve ilıiîzı maddeleriyle 
bâ"zı kanunların kaldırılmasına dair kamın 
teklifi •hakkında •(•'1/M9, 2/340) 1>4:HW,1'2():143. 

207,294 :3nt5,tf 16:319 325 flttft 

—- İmar ve tskân Bakanlığı kumlusu w 
vazifeleri 'hakkındaki'Kainimin !2 nci mad 
desiııin değiştirilmesine ve llııı kanuna iki 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (T/375) +67 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı 
lıükümler taşıyan 122 \c 123 twîi maddele
rinin değiştirilmesine dair kanını teklifi 
liıakkıııda (2/439) 213,525 

Ka<;a.keılığm men ;ve taki'lVine dair 
19MK sayılı Kamımın ©829 sayılı Kamınla 
değişik i»3 neti maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanını tasarısı île Mardin Millet
vekili Talât Oğuz ve Ağn Milletîvekİli Ke
rem özean'ın, Kaeakeılığın men ve takib-İ-
ne dair olan T918 sayılı Kanunun 682!) sa
yılı Kamınla değişik 53 neü maddesinin 
tadiline dair kamın teklifi hakkında 
(4/295,2/169) 2-13 

Sayfa 
— Köy Kanununda değişiklik yapıl

masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl 
•masına dair kanun tasarısı 've C. Senatosu 
tr,el Üyesi Oa;vit Tejvfik Okyaynz ve 6 ar
kadaşının, 442 saydı Kıiiy Kanununa 'bâzı 
maddeler eklenmesine, Mzı .maddelerinin 
değiştirilmesine, ibazı madderîyle bâzı ka
nunların kaldınlmasına dair kanun teklifi 
(hakkında ('1/398, 2/39») »t:1fl9,1ll#«lfl8,178: 

1ÎH,'217:227 

— Meıvşdhir Milletvekili Alî 'Baran Nıı 
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
bankası ve TTalk sandıkları 'hakkındaki 
2284 sayılı Kaımnun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve İm kanuna bâzı madde
ler eklenmesine daİı* olan 5652 vo 6854 sa
yılı kanunlara ek kamın teklifine dair 
(2/245) 323 

- - Kılınanın* imhası hakkındaki Karın 
mm 1 ııfi maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanım 'tasarısı îhakkımla (1/419) 467 

—- ^tthir ve kasabalarda maılıalle mıılh-
iar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
saydı Kamımın bâzı maddelerinin değişti 
rilmesine, hâzı maddeler eklenmesine ve 
ll>âzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı 
rılmasmn dair kamın tasarısı ve (X ıfVna-
to.su îeel üyesi fnvlt Tevfik Okyayuz ive 
6 arkadaşının, 45+1 sayılı 'Şeilıir ve kasaba
larda mahalle muihtar ve ihtiyar heyetleri 
tenkiline dair Kamımın bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 'bâzı maddeler eklenmesi 
ite ve 5046, 5671, 6010, 6834 <ve 7IS4 sayılı 
kanunların kaldırılmasına- dair kanını tek
lin -hakkında (1/309, 2/338) 94:109,120:143, 

191:193,217:227 
— Tekmlağ Milletvekili Hayrı Mnııı-

cmığln'nıııı, 4 . I . 1921) tarih-ve 1412 sayı 
!ı <Vza Mu'hakemeleri T'sulü Kamınnıuuı 
4 . 6 . 1936 tarih .ve 3006 sayılı Kamınla 
değişen 305 imi maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/416) Elft 

îmar ve İskân Komisyonu raporları 

— lîalıkesîr Milletvekili Mrfbmet Ti
rit »ı-ğlıı >ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 
'Kanununa .f>wici ıbie madde eklenmesi hak
kındaki kamın teklifine dair (2/65) 3090:94 

http://to.su
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— Onraİıuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve Ö arkadaşmıh ; öftifr 
«ayılı İmar Katıuhttmın 4Ü noi maddesinin 
değişti rilm>eshı e dair İtahuii tottlîfi•hakkıiı-
da (İ/276) 4tf7 

— tınar ve İskan (Bakanlığı kuruluş 
ve vazifeleri 'hakkındaki Kanunun 12 iıei 
maddesinin değiştirilmesine ve hu katınım 
İki madde eklenmesine dair kanun tasarı
sı 'hakkında (1/875) 4<Î7 

Kantta Bütçe Komisyonu raporları 

~- 1963 yılı lîiittçe Kanununa 'bağlı cet 
yellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamtn tasarısına dair ('1/468) 3fl3:334 360-:3f>3 

— 19613 yılı Bütçe Kanununa ibağlı cet 
velterde değişiklik yapılması 'hakkındaki 
kamın tasarısına, dair (1/182) 274,334:335,:W4: 

367 
— Millet Meclisi ye Cumlhuriyet Seıı.ı-

fosu idare Âmirlerinin, 15(63 yılı 'Riit^e 
Kanununa İbağlı (A/3) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişikİTİî yapılması 'hakkın
da kanun teklifleri ile Karma Bütçe Ko
misyonu raporunun reddedildiğine dair 
olan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi'hakkında (2/523, 2/533, 2/534) 525,540; 

549,576:579 

Karma Komisyon rapordan 

— Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve 3 arkadaşının, Sendikalar kanunu tek
lifi ile tşçi ve İş veren sendikaları kanu
nu tasarısının, Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen ve Millet Meclisince bcnimseıı-
miyen maddelefi hakkında (1/382, 2/286) 525, 

526,527:535 
— Toplu iş, sözleşmesi, grev ve lokavt 

kanunu tasarısının, Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında (1/273) 525, 

526,527:535 

Maliye Komisyonu raporları 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/402) 66 

Hayfa 
— 19(10 malî yili İçinde sürekli goreV--

It) yaliahcl ıılöiîîleketİerde b-iıhıııan memul'-
İara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylık
lar hakkındaki kamın tasarısına dair 
l l / a i a ) BÜ,fLO:nî],llfl,lftö:IW 

— Muvazene! Umunlİyeye dahil b(Ul 
dairelerin yapı işleri için gelecek yılldrrt 
geçici yüklenmelere girişmesi hakkındaki 
kanunun 1 hcİ maddesine bir fıkra ekk'ii-
ıtiesiile dair kadulı tasarısı hakkında. 
(1/176) ' 175 

— Nevşehir Milletvekili Ali Hjirllti Kll-
matıoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk 
Bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 
2284 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan 5652 ve 6854 sayılı 
kanunlara ek kanun teklifi hakkında 
(2/245) 323 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanun
larla değiştirilen 39 neu maddesinin (1>) 
fıkrasının son bendinin kaldırılması hak
kında kanun tasamı ve İstanbul Milletve
kili İlhamı Saııear ve iki arkadaşının, 54,14 
sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 
39 neu maddesinin 6122 ve 6422 sayılı 
kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (1/268, 2/10) 66 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

— 1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkın
da Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/25) 467,494:50i 

— Türkiye Büyük Millet Meelisi Mu
hasebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs aylan hesabı hakkında Hesaplan in
celeme Komisyonu raporu (5/24) 323 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına dair (1/453) 4.67 

—' İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas 
Milletvekili Oüııçv Sarısöaen'İn, Türkiye. 



Büyük Millet Meclisinin dış nıiinasekelle
cinin düzenlenmesi hakkındaki kamın tek
lifine dair (-2/270) ;J7.I 

— im Haye'de 14 Mayıs 1İI54 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışına- lıalînde 
kültür mallannın korunmasına dair Söz
leşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait 
tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkındaki kamın tasa
rısına dair (J/30«) .1.75 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik A rastı r-
ına ICurıımıı kurulması Hakkındaki kamın 
tasarısı mı dair (1/219) 2I:S 

— 7026 sayılı Kanunun I ııci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/Ü70) 175 

Mîllî Savunma Komisyonu raporları 

—• Eskişehir Milletvekili Seyfi öz türk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ke-
lâhattiu özgür'üıı, 427:1 sayılı Subaylar 
1 [(»yetine mahsus Terli Kanununun 16 neı 
maddesinin 2 ııci fıkrasına bir heıul ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında. (2/;.'..l5) 525 

- - ("iümiîşanu Milletvekili. Nureddin 
Özdemir ve 10 arkadaşının, 427:> sayılı 
Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
nun 5(il1, 0557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel K) ucu maddesine bir fıkra ve bu 
kiinıuta- bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/115) 550 

- - La Ünye'de 14 Mayıs 1954 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür inallarının korunmasına dair Söz
leşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait 
tüzük, protokol ve kararlara katılmamı
zın. uygun bulunduğu hakkındaki kamın 
tasarısına dair (1/:100) 175 

— Ordu Milletvekili h-Vrdn (îüley'in, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850, 
:!!>20, 4092, 5010, 0KÖ7 ve :î0:S saydı kanun
larla değişik :ir» nej maddesine bir (g) fık
rası eklenmesine dair kanını teklifi ve 
Aydın Milletvekili Hilmi Aydıııçer'in, 
Mil sayılı Askerlik ıKanumımııı 3'5 neî 
maddesinin sonuna bir ibeııcl ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/484, 2/472) 3 
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Sayfa Sayfa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
— Teşhis ve tedavi 'îııaksadîyle sağlık 

kurum la rina aıiyeteıı ve meceatıen tahsis 
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
malzemesinin Gümrük Resmînden nıuafen 
muvakkat ithaline dair AncUaşmaımı uy
gun bulunduğu hakkındaki kanım tasarı
sına dair CI/270) «7(1 

Tarım Komisyonu raporu 

— Muvazeııci Uıuumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmesi hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
fI/:!7<;) 175 

Ticaret Komisyonu raporu 

— Arjantin'in (lüuırük Tarifeleri ve 
Ticaret Cfenel Anlaşmasına geçici kabulü
ne ınütaallik beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanım tasa
rısı hakkında. (l./«)7) 370 

•-- Devlet nıeınurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan :>656 sayılı Ka
mına bağlı (I) sayılı cetvelin Ticaret Ha
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkındaki kanun İnsansına dair (i/485) 

— (Jiimrük Tarifeleri ve Tiearet (ieııel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk 
Cumhuriyeti TTîikümeti arasındaki müna
sebetlerle ilgili beyannamenin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kamın ta
sarısı hakkında (.1/38) 370 

- - Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nıı-
mnnuğlıı ve i:î arkadaşının, Türkiye Halk 
Manitası ve Halk sandıkları hakkındaki 
2284 sayılı Kamı mı ti. bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu .kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair olan 5fî52 ve (>854 
sayılı kanunlara ek kanun teklifine dair 
(2/245) 32:1 

— • Tunus'un Oüınrük Tarifeleri ve Ti
earet fienel Anlaşmasına geçici kabulüne 
ınütaallik 'Beyannamenin, onaylanın asının 

580: 
5H7 
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uygun bulunmasına tLtıir kanım insansı 
hakkında (l/9fi) 

— Türkiye Ounıhııriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti 
arasında nkdoluııan 29 Temmuz 1961 1a-
rîlıli zirai maddeler andlaşması ve ekle
riyle İm nndlaşnıada yapılan 6 Kylül 1%I. 
S Aralık :t9(İI, ;i Ocak 1962, 14 Mart 1i)(>2 
ve 21 Haziran IHf>2 tarihli değişi İdi ki o rin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Sayfa 

:I70 
kanun tasarısı hakkında. (J/281) 

— Zirai maddeler ticaretinin geliştiril
mesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kartının hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdoluııatı -0 Ocak 1958 tarihli muad
del Aııdlaşmayı tadil eden 29 Mart .1961 
tarihli And lavman in uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/272) 

Sayfa 
274 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin v<eril-
.mesi (3/#Hî) 118:>M9 

(:t/659) :i72:iî7Ci 

Ödenek 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan (4ümüşane Millet vekili Halis 
İBayramoğlu'mın ödeneği (oyö'58) 373 

Yasama dokunulmazlığı 
— Bingöl (Milletvekili Hal it Rıza Ün

al'ın yasama- dokunu hııatflığı '('•l/$¥i) (>5 
— izmir Milletvekili M A net Ali Ay-

taş'ın yasama dokunulmazlığı (O/fî+S) 175 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bnyar'm 

yasama dokunulmazlığı ('o/<W8) &5 
C*/ftM) 175 
— V'ıan Milletvekili Şükrü 'Kösoreİsoğ-

Ju'nımı yasama dokunulmazlığı (:.t/0:S!)) 05 -M 

SORULAR VE CEVAPLAR 

.1) HÖZLV SOHfLAft VE VKVAPLABl 

Adalet Bakanından 

— 'Bolu Milletvekili Turgut (jtıllıa'-
nııı, '5$80 sayılı Basın Kanunumun 143 .sa
yılı IKIMIuıiılla tahlil edilen 19 ncu maddesi
nin yenideni- tadilinin düşünülüp düşünül
mediğim; dair Adalet Bakanından sözlü 
soruttu <<i/W8) ÜVİÜM 

Başbakandan 

— :Bolu 'Milletvekili' 'Turgut f'ul'ha'ııın, 
Karay«11 aın 'Trafik Tüzüğünün -(Hiıveı mad
desindeki evstufa uymıyan ağır tonajlı va
sıtalara dair [Başbakandım sözlü teyru iiner-
«•esi ((i/648) ' '212 

Bayındırlık Bakanından 

— fVırıim -Milletvekili Muzaffer Diiıtı-
dat'ııı, Çorum ilinde, Devlet Su Işjeaine 
taallûk eden, 'Iıaıtigi yatımnalara ballan
dığına. dair Baymdmlık •Bakanından rfözlü 
soru İin-crgesi (<6/Wîici!) 

ıCHimrük vp Tekel Bakanımdan 

— Bolu Milletvekili Turgut 'f'ulha'nın, 
mavi küf hastalığımın bağlamasından iti-
•baven tütün ekicilerine aıc yardumda bulu
nulduğuna dair Oûınrük ve Tekel 'Baka
nından sözlü sorusu (<!/645) 05 



Sayfd 
sının kurulması lıakkıh'ıîil tits düşünüldüğü
ne dair Sanayi Bakanından *£izlü sorusu 
•(G/651) ' Ü22 

— Gorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp 
artırılatuıyaeağıııa dair Sanayi Bakarın
dan sözlü sorusu (6/658) 524 

— Giresun Milletvekili îbrahjm Etonı 
Kılıçoğhı'nun, kav ilçede Tekel memur
luğu olduğuna 4aiir ıGümrük ve Tekel 'Ba
kamından söalü sorusu (fi/6412) 3 

içimleri Bakanından 

— lüslîişuhiı- 'Mi 11 ot vekili Aziz Zeytin-
oğIııWıı, 'bugünkü halkevlerinin <eski;ha.lk-
evleriyle no fri'bi bir ilgisi ^bulunduğuna 
dair içişleri Bakanından södlü stırıı ün>er-
esl (6/636) 406 

tmar ve Iskan Bakanından 
— İzmir iMiIletvekiJi Mustafa Uyar'ın, 

Ankara'nın Varlık mahallesindeki yöçıuen 
evlerinin durumuna ve Telsizler mevkiin
de yapılmakta olan evlerin göemen evle
rinde oturanlara verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (G/650) 21.3 

Maliye Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gön
derdikleri dövizin hangi kur üzerinden 
Türk parasına çevrildiğine dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/657) 524 

— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertaıı'ın, Hasın İlân Kurumuna alınan 
memurların ücretlerinin tesbitinde hangi 
esaslara ist iııad edildiğine dair Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/655) 4G6 

Millî Savunma Bakanından 

— Giresun •Milletvekili ibrahim Eteni 
Kılıçoğlu'mm, halen kaç ilçed« askerlik şu
besi olmadığına dair Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/643) 3 

Sanayi Bakanından ', 
— Amasya Milletvekili 'Nevzat Şener'

in, Amasya'da ikinci bir şeker fabrİka-

Tarım Bakanından 

— (üresini Milletvekili Mustafa Kemal 
Gîlesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına 
mensup bulunan, 'Giresun merkezi ilçele
rinde în'irevli kaç memurun yerinin değiş
tirildiğine dair Tarım. Balkanından sözlü 
soru önergo-sî (6/646) 175 

Ticaret Bakanından ' 
— Çorum Milletvekili. Muzaffer Dün

dar'ın, ş,eker pancarı fiyatlarının artırılıp 
artırılanııyaenğına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/638) 524 

— 'Giresun 'Milletvekili İbrahim ]3teın 
iKılvçoğlu'nıın, ilçelerdeki fındık "Tarım 
Satış kooperatifleri seçimlerinden kaçının 
iptal edildiğine dair Ticaret Bakanından 
sozl'ü sorusu (6/644) 3 

.— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/649) 213 

Ulaştırma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytin-
oğlu'mın, Eskişehir'den geçen demiryolu 
üzerinde yerüstü veya, yeraltı bir tfcçit 
yapılmasının düşünülüp düşünülnıediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
•(6/653) 466 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu 'nıııı, Üsküdar'dan Kabataş 'a geçen 
kamyonlardan alınan ücretlere dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/654) 466 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Bayındırlık Bakanından 
Sayfa 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydineer'--
in, Kuşadası île Pire Limanı arasında Fe
ribot işletilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne ve Süke-MUSs yolunum asfaltlanma
sı işine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (7/329) 175 

• — Erzurum Milletvekili Nîhat Dilerin, 
Erzurum Hasankale ve Mescitli'den geç
mekte olan yolun Karayazı'ya ve oradan 
da Tutak'a bağlammasının Karayolları 
programına alınıp alınmadığına dair yazılı 
soru Önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/332) 466 

— Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, 
nakil vasıtalarının fabrika tonajlarına gö
re eşya tagunaama mâni olunup olunma
dığına dair Bayındırlık Babanından yazılı 
sorusu (7/333) 466 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Ruf
un, Erigene nehrinin ıslahı için ciddî bir 
çatışma olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (7/326) 65 

Gümrük Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Beşit 'Ülker'
in, bayilerde bulunamıyan av barutları, 
65 milimetrelik 12, 16, 24 kalibre kovanlar 
ve kapsülün teinini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Oıttıan öztrak ile Öanayi 
Saikanı Fethi Çelikbas'ın yazılı cevapları 
(7/316) 55*56 

îçi§])eri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğhı'ımn, bilûmum il ve ilçe beledi
yelerinin 1958 ilâ 1962 yılları bütçe gelir 
ve igideıierine dair soru önergesi ve içiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'aıın yazılı 
cevabı (7/183) 46 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
Triıı, Çorum'da, 5 , 6 . 1963 Çarşamba 
'günü yapılan Harb Komitesi toplantısının 
han-gİ kanun hükmüne göre yapıldığına da-

Sayfa 
ir soru önergesi ve içişleri Bakanı Iîıl'zı 
Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/322) 520:521 

îmar ve İskân Bakanından 

— Aydın Milletvekili liİlıni Aydıuçer'-
in, Uermencil ilçesinin içme suyunun kö
künden halli için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
yazılı sorusu (7/334) 524 

Millî Eğitim Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir üiritlioğ-
lu'nun, İstanbul'da 27 Mart 1963 tarihin
de, 27 Mayıs aleyhinde tertibedilen nüma
yişe geniş çapta iştirak eden Yüksek İs
lâm Enstitüsü ve İmam - Hatip Okulu 
öğrencilerinin bu yola kimin tarafından 
sevk edildiklerine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem'in 
yazılı cevabı (7/293) 47:48 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ '-
lu'nun, 1962 ve 1963 senelerinde fakülte 
•veya yüksek okullarda kaç talebeye ne 
miktar ödüne para verildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İb
rahim öktem'in yazılı cevabı (7/302) 48:51 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan. De-
mirsoy'un, Bakanlar Kurulu kararı ile yur
da girmesi ve satılması yasak edilen veya 
mahkeme kararı ile toplattırılan, satışı ya
sak edilen kitap ve dergilerin bir listesinin 
bulunup .bulunmadığına dair Millî Eğitini 
Bakanından yazılı sorusu (7/328) 175 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
«ıı, Tekirdağ ilinde ilk, orta ve 'teknik Öğ
retim hizmetlerinin ifası için harcanan 
ödenek miktarına dair Millî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/325) 65 

— Zonguldak Milletvekili Mehnret Ali 
Pestilcİ'nin, maden •mühendisi diploması 
almış olanlar İçin maden ihtisas şubesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/317) 56:57 
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Millî Savunma Bakanından 
. i— izmir Milletvekili Necip Mirkel&m-

oğlu'nuu, astsubayların terfi, 'kıdem, taz
minat ve ek görev ücretlerine dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı 1'lhauıİ 
Mancar'm yazılı cevabı (7/303) 52:54 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Konya Milletvekili Faruk Süittin'-

in, Sosyal Yardım Kunu tesisi ve toplanan 
paraların tevzi geleli hakkındaki Yönet
melik 'gereğince, 1962 ve 19(53 yıllarında, 
muhtelif grnpa dâhil derneklere ne •miktar 
yardım yapıldığına daiv Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/33J.) 322 

Sanayi Bakanından 
— »Erzincan Milletvekili Zeynel Uün-

doğdıı'iıun, Erzincan'da beher aileye veri
len Itömur miktarına dair soru önergesi 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş/ın yazılı 
cevabı (7/327) 175,521:522 

— İstanbul Milletvekili licsit Ülker'in, 
bayilerde bulunmıyan av barutları, G5 mİ-
liınctreüU 12, lö, 24 kalibre kovanlar ve 
kapsülün temini hususunda ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve- Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan öztrak ile Sanayi Ba
kam Fethi Çeli'kbas'ın yazılı cevapları 
(7/316) 55:06 

Tarım Bakanmdan 
— Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı '-

nın, Adıyaman Orman İşletmesi Müdürlü
ğü Bakım Memurunun hangi sebeple göre
vinden çıkarıldığına dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet Izmcn'in yazılı 
cevabı (7/820) 57:58 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
üıı, Antalya ili Serik üyesi ve köylerinde 

Sayfa 

vukubltlaıı dolu âfetinden zarar görenlere 
ne gitn yardımlar düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İz-
nıeu'iıı yazılı cevabı (7/307) 54-M 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydıncer'-
in gerek incir fiyatlarının yükseltilmesi ve 
gerekse müstahsilin incir tarımına teşviki 
için ne giıbi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/y:5U) 175 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, '.LYkirdağ il merkez ve ilçelerinde, .UHKİ 
ekim yılında, kullanılan 'kimyevi gübrenin 
çeşit ve tutarının ne olduğuna davı* Tarım 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/324) (İ5 

Ticaret Bakanmdan 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydıuçcr'-
iu, gerek incir fiyatlarının yükselmesi ve 
gerekse müstahsilin incir tanınma teşviki 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanmdan yazılı soru önergesi 
(7/330) 175 

Turizm ve tanıtma Bakanından 

— Aydın Millet vekili Hilmi Aydınçct''-
in, Kuşadası ile Pire Limanı arasında Fe
ribot isletilmesi kim usunda ne düşünüldü
ğüne ve Söke Milas yolunun asfalttannıası 
işine dair Basın - Ytıym ve Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi (7/329) 175 

Ulaştırma Bakanından 
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-

in, Kuşadası ile Pire Limanı arasında Fe
ribot işletilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne ve Söke Milas yolunun asfaltlanması 
işine dair Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/329) 175 
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— Ambalajların. muvakkat İthaline 
mütaaUitk Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun 'bulunduğuna dair (1/95) 420 

— Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
tevekkülü olan Export-Imp0rt Bank ile 
Hükümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü 
arasında akdedilen 4 milyon dolarlık istik
raz Andlaşmasımn tadiline dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/249) 274 

— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulü
ne mütaallik beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair (1/97) 370 

— Baraj inşaatı dolayısiyle sular altın
da kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair (1/402) 66 

— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan Andlaşmaya ait teati olunan 
mektupların onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/428) 370:371 

— Belediye Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair (1/427) 94:109,120:143,193: 

207,276:293 

— Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkın
da (1/490) 1T5 

— 5237 sayıh Belediye Gelirleri Ka
nunu ile diğer kanunlarla belediyelere ve
rilecek payların Belediye "Vergi VB resim
leri hükmünden olduğuna dair (1/484) 4,176, 

207:209,217 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Eıııeklİ Sandığı Kanununa ek kanun ta
sarısı (1/505) 524:525 

— 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 
sayılı kanunlarla değiştirilen 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasının birinci bsndiajn de
ğiştirilmesi hakkında (1/504) 524 

S«tffû 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 

geçici madde eklenmesine dair (1/478) 274, 
336:349 

— 1960 malî yılı içinde sürekli görevle 
yabancı memleketlerde bulunan memurlara 
•emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkımda (1/218) 80illO;113,H19,169 flT2 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/497) 370 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/489) 175 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/501) 467 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/182) 274,334:335,364:367 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/468) 033:334,360:363 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/494) 323 

— 1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/498) 370 

— 1963 ,yıh Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hatkkında 
(1/509) 582 

— Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçi«i yüklenmelere girişilmesi ve 
İstikra akdine dair (1/434) 216:217,267 m 

— Damga Vergisi kanunu tasarısı 
(1/394) 3 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Gerttl Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/499) 467 

— Devlet memurları aylıklarınım tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında (1/485) * 117,588:587 
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— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
.1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/500) 467 

— Devlet Yatının Bankası hakkında 
(1/308) 176,349 £59,374:417 

— 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı (1/453) 

— Genel Muhasebe kanunu tasarısı 
(1/486) 

— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
(1/507) 

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının uygun İmlimin asın a dair (1/98) 

— Gündemin birinci görüşülmesi yapı
lacak işler bölümünde bulunan «Karasu
ları kanunu tasarısının» Dışişleri Komis
yonuna verilmesine dair (î/206) 

— Harçlar kanun tasarısı (1/395) 
— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İs

tikrazı» ndan doğan İngiliz alacakları ar
tıklarının tesviyesi ,için Hükümetimizle 
Birleşik Kırallık Hükümeti arasında yapı
lan Andlaşmaya ait teati edilen 27 Aralık 
1962 tarihli mektupların onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/455) 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu 
olan Export - tmport Bank of Washington 
arasında imzalanan istikraz Andlaşması-
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/373) 

— Hükümetimizle Milletlerarası Kal
kınma İdaresi arasında imzalanan İkraz 
Andlaşmasmııı onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/381) 

— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair (1/399) 

109,120:143,207,294 .-315,316:31S,329 

467 

117 

525 

370 

372 
3 

274 

274 

274 

94: 
:333 

— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/492) 272 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında (1/317) 349,374,422,501: 

509,550:575,587:631 

Sayfa 
— İmar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 

vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci 
maddesinin d eğiş tiril meşine ve im kanuna 
iki madde eklenmesine dair (1/375) 467 

— ttısım menşeli tedavi cdiei maddele
rin karşılıktı verilmesine dair Avrupa 
Andlaşıııası ve Eki Protokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/506) 525 

—- istanbul il t, Eyüp ilcesine bağlı 
flok tepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle 
bîr ilçe kurulması hakkında (1/511) 582 

— İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında (1/502) 467 

—• İşçi ve işveren sendikaları kanunu 
tasarısı (1/382) 213,467,525,526,527:535 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
.19.1.8 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kamınla 
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/295) 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kı
sım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında 
(1/201) 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/495) 

— Konut kanunu tasarısı (1/493) 
— Koy Kanununda değişiklik yapılma

sına. ve ilgili bâzı kanunların kaldırılması
na dair (1/398) 94,109,119:168,178:191 

— La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kül
tür mallarının korunmasına dair Sözleş
me» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tü
zük, protokol ve kararlara katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkında (1/306) 175 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
teinin olunan Kalkınma Kredisi Andlaş-
ınasımn onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/383) 274 

— Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile 
Hükümetimiz arasında imzalanan İkraz 
An di aşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında (1/384) 274 

— Milletlerarası Telekomünikasyon 
Anlaşmasına ekli {1958 Cenevre revizyo-

213 

525 

370 
272 
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mı) telgraf ve telefon tüzüklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/362) 274 

— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarın (1/451) 66:07 

— Muva^enei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
geeieİ yüklenmelere girişmesi hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/376) 175 

— Nüfus plânlaması hakkında (1/480) 177 
— Ordu ikramiyesi Kanununa bir mad

de eklenmesi hakkında (1/487) 117 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına bağlı sağlık kurumları ile esenlcştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verileeek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun 11 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair (1/481) 176:177 

— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/419) 467 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair (1/309) 94:109,120:143,191 :193 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1961 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/508) 525 

— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis 
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
malzemesinin Gümrük Resminden muafen 
muvakkat ithaline dair Andlaşmanm uy
gun bulunduğu hakkında (1/279) -370 

— Ticarette tağşişin m en'i ve ihracatın 
murakabesi ve korunması hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/510) 582 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve 
- sertifiHasyonu hakkında (1/247) 117 

— Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
kanunu tasarısı (1/217) 467,525,526:527, 

535:540 
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti

caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne 

Sayfa 
mütaallik Beyannamenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair (1/96) 370 

—. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı (1/180) ' 3,4:6,80:90 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında 
(1/219) 213,371,549:550 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasının son bendinin kaldırılması 
hakkında 66 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 29 Temmuz 1961 ta
rihli zirai maddeler andlaşması ve ekleriy
le bu andlaşmada yapılan 6 Eylül 1961, 
8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 14 Mart 1962 
ve 21 Haziran 1962 tarihli değişikliklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/281) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 
1955 tarihli Ticaret ve ödeme Antlaşma
sına ek Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında (1/441) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 
1949 tarihli Ticaret Andlaşmasına ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında (1/442) 274 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti arasında Ticaret 
Anlaşması» ile eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/190) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya. Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da miînakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret 
Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/298) 223 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
teati olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektup
ların tatbikatı ile ilgili olarak iki Hükü
met arasında imzalanan zabıtnamenin ve 
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teati olunan ek mektupların onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/422) 274 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 
Mart 1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına 
Ek Protokol ilo eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında (1/460) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti .Hükümeti ara
sında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan 
Ticaret ve Tediye Andlasmasına ek Proto
kol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/443) 420 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret, ve 
Tediye AmUaşmnsma ek protokole ilişik 
olarak 1 1 . 9 . 1962 tarihinde teati olu
nan «fjanj Garantisi mektupları» mu onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/863) 374 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza, edilen «Türkiye ile Polonya 
arasındaki 18 Temmuz 1948 tarihli Tica
ret ve Tediye Anlaşmalarına ek Protokol» 
ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bu
lunması hakkında (1/186) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasında 5 Nisan 1954 
tarihli Ticaret Andlasmasına Ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/447) 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında
ki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına Ek Dördüncü Protokol» ilo 
eklerinin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında (1/459) 323 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında münakit 31 Aralık 
1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/445) 274 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 33 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair (1/215) 66 

— «Türkiye ile Polonya arasında 18 

8ayfa 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Te
diye Andlasmasına Ek Protokol» ile ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/444). 274 

— Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmım tayin eden Meriç nehri 
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(1/488) 117 

— Uzman Jandarma kanun tasarısı 
(1/479) ' 117 

— 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin te
cili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/491) 175 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
Sayılı. Maliye Bakanlığı Kuruluş, ve görev
leri hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına. ve bu kanuna bâzı maddeler (dilen
mesine dair (1/496) 370 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında. (1/503) 467 

- - 7026 sayılı Kanunun I nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/370) 175 

— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İn
giltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye -
Federal Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 
29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Holânda 
ve Türkiye - italya. 17 Aralık 1958 tarih
li Türkiye - İsveç ve Türkiye - Danimarka, 
18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 
19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç,, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - tsviçre ve 
29 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya 
kredi andlaşmalarınm onaylanmasının uy
gun bulunması hakkında (1/124) 274 

— Ziraî maddeler ficaretinin -geliştiril
mesi ve yardımlaşma 'hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu 'hükümleri »gereğince1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amer» 
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 20 Ocak 1958 tarihli Muaddel 
Anla^ınayı 'tadil «den 29 Mart 1961 tarîlhli 
Andlaşmanın uygun bulunduğu 'hakkında 
Ol/BÎÖ) 3J23 



TEKLİFLER 

Sayfa 
Adana (Kemal Sanİbrahimoğlu) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad 
desi (D) 'bendinin zilyedliğin ıskatından 
on sene awel tesis edilmiş veı*gi kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, 'bu maddeye ('E) 'bendinin ballığı 
ile yeni bir bendin ilavesine 've ıbn madde
nin ('E) ive (T*1) ıbendlerinin, (E) Bıendi-
nin, (F) -ve (V) bendinin (O) olarak de
ğiştirilmesine ve aynı kanunun 3ö nci mad
desine iki fıkra ilâvesine 've -birinci fıkra
nın tadili ile üçüncü fıkra olarak değişti 
rilmesine dair C2/35), 6:30,59:62 

Ankara (İbrahim Sıtkı flatipoğlu ve i 
arkadaşı) 

— Subaylar Iheyptiııe mahsus 42T̂ Î sn-
yıh Terfi 'Kanununa ek kamın teklifi 
f2/8fi») 4»l 

Artvin (Saffet Eminağaoffhı) 
— 5887 sayılı Harçlar' Kanununun 

1 ilci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nunim değiştirilmeşine dair ("2/305) 3 

Aydın (Hilmi Aydınçer) 
— J'lUl sayılı Askerlik Kanununun 

35 nci maddesinin sonuna bir bend ve bir 
geçici madde eklenmesine dair (2/472) 3 
(Suphi Baykam) 

— 1076 sayılı Yedek sıtfbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ııc.ii maddesi- • 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair $7 sayılı Kamına 
'bir ek madde ve iki geçici madde eklen
mesi 'hakkında (2/320) 274.336340 

Ayiim (Reşat uzarda) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/123) 6:00.59:62 

Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve ili 
arkadaşı) 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 
nci maddesini değiştiren 6785 sayılı Kamı
na Ihfr fıkra eklenmesine dair (2/305) 3 

Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve 15 
arkadaşı) 

.— 138!) sayılı Kamumu 'belediyeler bn-

Sayfa 
İttik işlerinde çalışanlara tatbiki (hakkında 
(2/507) " 467 

Balıkesir (Mehmet Tîritoğlu ve yedi av-
kadarı) 

— 6785 sayılı tmar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi (hakkında (â/Ö5) 30 00:94 

Bursa (İbrahim öktem ve S arkadaşı) 
— 'Sendikalar kanunu'teklifi (2/286) 2Û3, 

*67,525;52)6â27,535 

Bııi"sa (Sadrettin (Janga ve. 106 arka
daşı) 

— Bölge tiyatroları kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu C2/4>37) 274 

C. Senatosu Adana üyesi (Mehmet 
(\atdı) 

— 5434 sayılı Türkiye Oıtm'ÎHiriypfi 
lOitieklİ Sandığı 'Kanunumu) -j»w;ici K4 ncii 
maddesinin değiştirilmesine ve 'bu kamına 
geçici bir madde eklenmesin* dair (2/248-) 175, 

335:396 

0. Senatosu Adana Üyesi (Mehmet 
Onatdı) ve Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 

— 3460 sayılı Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair (Eyîlfflfi) 17-6,îl49,G0f: 

513,550:575.5*7:631 

O. Senatosu Adana Üyesi (Mehmet 
Ünaldı) ve Diyarbakır Milletvekili (Alp 
Doğan Şen) 

— 23 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kında (2/1S3) 176,501 âl9,S&0:5T5,5S7 SS1 

(J. S. Ağrı Üyesi (Veysi Yardımcı ve 9 
arkadaşı) 

— 6785 sayılı imar Kanununun, 42 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/276) 467 

C. S. Bolu üyesi (Sırrı Uzunhasanoght 
vö 5 arkadaşı) 

— Tanm Bakanlığına bağlı mütedavil 
sermaye bütçesiyle mülhak bütçelerden maaş 
vo ücret alan Orman Umum Müdürlüğü 
merkez ve taşra teşkilâtına dâhil bilûmum 
memur ve hizmetlilere muhasipliklere öde
nen elbise ve ayakkabı bedellerinden müte
vellit flayıştayca çıkarılan zimmetlerin kal
dırılmasına dair (2/547) 3 



— 34 — 
Sayfa 

C. S. Çanakkale Üyesi (Âli Aksoy), 
Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Haeıyahya 
mafhallesi 92/5 hanede mukim Mustafaoğlu 
1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında 
(2/557) 525 

— • tataribv.il - Fatih Eski Alipaşa sokağı 
52/1 de mukim Timuroğlu AH Demir'* va
tanî hizmet tertibinden maag bağlanması 
hakkında (2/558) 525 

0. S. Çanakkale Üyesi (ÂU Aksoy ve 5 
arkadaşı) 

— 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı 
iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası v« bu 
Bakanlıkça kullanılan gayrimenkuHerden 
lüzumu "kalmıy anların satılmasına salâhi
yet verilmesi hakkındaki Kanuna 4 ek mad
de eklenmesine dair (2/235) 468 

C. S. içel üyesi (Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşı) 

— 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6555, 7363 sayılı Kanunların kaldırıl
masına dair (2/191), 94:109,120:143,193:207,244: 

266,275:276 

— 442 sayılı Köy Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeleriyle bâzı kanunla-. 
rın kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
İbişleri ve Adalet, komisyonları raporları 
(1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) 94:109,119: 

168,178:191,217:227 

— 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı ka
nunların kaldırılmasına daİ£ kanun tek
lifi ve içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/309, 2/338) (S. Sayısı : 283) 

94:109,120:143,191:193,227:244 

—> İdarei tTmumiyei Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu
nun hîm maddelerinin değiştirilmesine ve 
•bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve içişleri ve 

Sayfa 
Adalet komisyonları raporları (1/399, 
2/340) (S. Sayısı : 285) 94:109,120:143,207, 

294:315,316:319,325:333 
O.S. istanbul Üyesi (Rİfat öztürkçine) 
— 206 sayılı Arazi ve Bina vergileri

nin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkında Kammun 3 ncü maddesinin ta-
dilino dair (2/550) 213 

C. S. Samsun Üyesi (Fethi Tevetoğlu 
v<> 21 arkadaşı) 

— Esir Milletler Haftası kanun teklifi 
(2/553) 272 

C. S. Tabiî Üyesi (Sami Küçük ve 
16 arkadaşı) 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 5nci 
maddesine 5 geeiei madde eklenmesine 
dair (2/240) 274,336:349 

C. S. Tabiî Üyesi (Sami Küçük ve 13 
arkadaş) 

— Türkiye ilmî ve Teknik araştırma 
Konseyi kanunu teklifi (2/220) 371,549:550 

C. S. Tunceli Üyesi (Mehmet Ali De
mir) 

— Millî eğitimi kalkınma kanunu tek
lifi (2/218) 584:588 

C. S. Tunceli Üyesi (Mehmet Ali De
mir ve 3 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telg
raf ve Telefon İşletmesi kuruluşuna dair 
6145 sayılı Kanıma bir madde eklenmesi 
hakkında (2/559) 525 

C. S. Tunceli üyesi (Ahmet Naci Arı) 
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 

kanun teklifi (2/294) 274,336:349 
— Cumhuriyet Senatosu ve Mİlet 

Meclisi idare Âmirlerinin, 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkımda kanun 
teklifi (2/556) 525 

Çanakkale (Şefik İnan) ve Çorum (Hil
mi İncesulu) 

— Memur ve hikmetlilerden yıllık mal ve 
«elir beyannamesi alınması hakkında 
(2/560) 582 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 
kanını teklifi (2/561) 582 
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Sayfa 

Çorum (Faruk Küreli) 
— Orman Genel Müdürlüğü ve döner 

sermaye bütçelerinden memur ve hizmetli
lere verilen giyim eşyası bedellerinden mü
tevellit, Sayıştay tazmin kararlarının kaldı
rılması hakkında (2/549) 117 

Edirne (Hhamİ Ertem) 
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 

89, 91 ve 92 nei maddelerinin değiştirilme
si hakkında (2/336) 94:109,120:143,193:207,244: 

266 

Gümüşane (Nureddin özdemir ve 10 
arkadaş*) 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sa
yılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair (2/115) r>50 

istanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Orhan 
Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve Si
vas (Gimer Sansözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/270) 371 

istanbul (Coşkun Kırca), Sivas (Cevad 
Odyakmaz), Aydın (Orhan Apaydın) ve 
Erzincan (Sadık Perınçek) 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenme
sinin düzenlenmesi hakkında kamın teklifi 
(2/273) 420 

istanbul (Mukiddin Güven ve 4 arkada
şı) • 

— Güzel Sanatlar akademileri kanunu 
teklifi (2/555) 420 

istanbul (Reşit Ülker) 
— Düğünlerde men'i israfata dair 55 

sayılı Kanunim kaldırılmalına dair (2/387) 525 

— Hâkimler Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümler taşıyan 122 ve 123 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair kamım teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/439) 213 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifinin Genel Kurulun 
99 ncu Birleşimde Danıştay kanun tasarısı-

Sayfa 
nı görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair Adalet Komisyonu ra
poru (2/440, 5/23) 67:60 

— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 
ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/495) 66 

tzmir (Mustafa Uyar) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair (2/76) 6:30,59:62 

tzmir (Şükrü Akkan t>'e İS arkadaşı) 
— Anayasa nizamını millî güvenlik ve 

huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/289) 274 

Kastamonu (Sabri Keskin ve dört arka
daşı) 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair (2/311) 30:46,69:79 

Kırklareli (Abdurrahman Altuğ) ile 
Cumhuriyet Senatosu Kırklareli üyesi (A. 
Nati Arı) . 

— 2 Temmuz 1941 gün ve 4081 sayılı 
Oifteİ mallarının korunması hakkındaki Ka
nunun 7 nei maddesinin 5 nei ve 26 ncı mad
desinin 1 nei fıkrasının değiştirilmesine da
ir (2/554) 272 

— 7 Nisan 1340 tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 16 nei maddesinin değiştirilme
sine dair {2/551) 215 

— Millet Meclisi ve Cumhuriyet 'Se
natosu idare Âmirlerinin, 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/523, 2/533, 2/534) 525, 

540:549,576:570 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 13 
arkadaşı) 

— Türkiye Halk Bankası ve Halk san
dıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna Imzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara efe ka
nun teklifi (2/245) 323 



26 — 
Ümjfa 

Ne-vşehİr (Ali Hararı Numanoğiu ve-
109 arkadaşı) 

Millî Kğitim Vergisi kanunu teklifi 
(2/246) 584:586 

Nevşehir (Ramazan Demirsoy) 
— Birme.t Dünya ve İstiklâl Savaşla

rına iştirak edim Şakiroğhı Ifcii'at Kaan'a 
vatani hizmet tertibimi™ ayltk havlan
masına dair (2/548) 65 

Ondu. (Ferda Güley) 
— İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 

2850, 3920, 4092, 5010, 6867 ve 303 sayılı 
kanunlarla değişik 35 nci maddesine bir (JJ) 
fıkrası eklenmesine dair (2/484) 3 

Tekirdağ (Uayri Mumcuoğlu) 
— 4 , 4 . 1929 tarih ve 1412 Havili ( V 

ftm/fa 
v.\\ Muhakemeleri Usulü Kanununun 
4 . fi . 1936 farili ve 3006 sayılı, Kanunla 
değişen 305 nei maddesinin d,eği§t irilmesi 
hakkında (2/416) 213 

— 18 . (i . 1927 tarih ve 1086 saydı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
21 . 12 . 1949 tarih ve 5+64 »ayılı Kanun
in değişen 8 ve 427 nei maddeleriyle 
438 nei maddesinin ilk iî'krasınm değişti
rilmeni hakkında (2/417) 272:273 

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

Bankası ve 'Tanm Kredi kooperatifleri no 
olan borçlarının taksit lendrrilmesi hak
kında (2/300) 30:46,69:79 

TEZKERELER 

Anayaıaa Komisyonu Başkanlığı terifceresi 

— 55Ö0 sayılı Kamunun 30 .ncıı madde
sinin (b) bendinin 2 numaralı fıkrasın
daki hüküm ile 7(5 nei maddesine 6SÖ3 
sayılı (Kanunla eklemen hükmün iptaline 
dair (3/661) (583*584 

Anayasa Mahkemem Başkanlığı teıflcereleri 

— 15-80 sayılı Belediye KamuiHinun 66 
neü maddesinin 6 numarath 'bendinde ye-r 
alam ve Bakanlar Kuruluma, fesîh yetkisi 
vw«n hükmün i;rytalin<e dair (3/649) 216 

— 1631 sayılı Askeri Muhakeme. Usulü 
Kanununun 165 nei maKİdosraıî-n 2 mınnaıralı 
•bendinin -iıptnllirıo dair (3/6+3) 118 

— 2559 sayılı Polis vazife ve salâhi
yet tKamınuınun 12 nei •maddesinin (IB) 
bendinin 'bir hükmünün JVnayasaya aykı
rı olması sebebiyfte iptaline dair (3/657) 481 

Başbatoaııflik taEkereüera 

töer*vwme( datekleri] 

— Umumi' Hııfzıssııhha Kamınnnun 
lt52 <nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun ıtasansıtnın fleriverilmesi hakkında 
08/M3) aüfl 

[Öliiaı «ezaları] 

— Akçaıaıbaf'ın Ağaçlı köyü 12 ham* 
numarasında nüfusa 'kayıtlı Ismaile-ğılır 
Katime '(Fa'tma) dan doğma ü6 . 8 , 1936 
doğumlu Hasan Şeıntüıık'ün öliiıu «ezasına 
çarptınlıımsı 'hakkında .(3/6+'.l) J'II7,'5'25 

— Vezirköprü ilçesinin •Datıa'baş, kiiyii 
hane 2J, eilt 23 ve sayfa 6+ nıımaırasıınida 
nüfusa, kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 
3.4.':I93Û doğumlu 'Mehmet 'Kül fGiil) ün 
ölüm i'e»asıııa çarptın tın HM hakkında 
(3/6611) r>82 

;[Yasamaı dokunulmaalıikları] 

— liin'ğöl Milletvekilli 'lliiIH Rı/.n Ün
al'ın yabama dokunulmazlığının k-ıı İd inl
in ası hakkında (3/637) 65 

—• İzmir -Milletvekili Mehmet Ali Ay-
las'uu yasama dokuıınlmaütlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/(Mt'S) 175 

— Sakarya- Millet vekili ıVııri liayar'ın 
yasama (lokiinulmaziligiiii.ii kaldırılması 
hakkında («/flB8) 65 

(3/644) 175 
— Vm\ Milletvekili Şükrü Kiiseırcis-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hafckımrla (3/613A) , 65^66 
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Sayfa 

— Tohumlukların tescil, kontrol ve ser-
tifikasyonu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında 117 

— Toplu iç Sözleşmesi, ve Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısının, Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen ve Millet Meclisince be-
nimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporuna dair 525,526:527,535:540 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısı hakkında 3,80:90 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkada
şının, Türkiye İlmî ve Teknik araştırma 
Konseyi kanunu teklifine dair Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında 540:550 

— Türkiye Cumhuriyeti Kinıat Bankası 
Kanununun 33 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında 66 

tfmjfa 
Ûuttthwtoa$İaaııb#ı teskereleri 

— Rahatsız buHu-nam (Bayındırlık Ba
kamı ılyas .Seckin'in iyileşerek dönüşüne 
kadar kendisine, Maliye Bakanı Farid 
Melcn'in vekillik edeceğine dair (3/640) 66 

— Vazife ile yurt dışnıa- kgklen Deflet 
'Bakanı ve Barbakan Yardımcısı Turhan 
Foyzioğlulna, dönüşüne kadar. Sanayi 
Bakanı Fotin Çelikıbaş'ın velcilllik edeceğine 
dair (3/86») 004:326 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakam Feridun Cemal Erkrn'in dönü
şüme kadar 'ken-dismıc, Devlet Kakanı ve • 
(Başbakan Yardımcısı Turhan Fcyzioğhı'-
nun vekillik cdeceğLne rfcıir (3/Ö47) 176 

C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) isaiTtli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kamın tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair 583 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair 27,334:335,364:307 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-
]wruna dair 333:334,360:363 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 84 neü maddesinin değiştiril msin e 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifine dair 175,335:336 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair 349:359 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun 
tasarısına dair 525 

— Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ile Karma Bütçe Ko
misyonu raporunun reddedildiğine dair 540: 

549,576:579 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Amerikan Birleşik Devletlerinin bir 
teşekkülü olan Export - İmport Bank ile 
Hükümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü 
arasında akdedilen 4 milyon dolarlık istik
raz aııdlaşmasının tadiline dair aııdlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair 274 

— Gündemin birinci görüşülmesi yapı
lacak işler bölümünde bulunan «Karasula
rı kanunu tasarısının» Dışişleri Komisyo
nuna verilnıefiinc dair (3/654) 372 

— Gündemin birinci görüşülmesi yapı
lacak iğler bölümünde bulunan «Karasu
ları kanunu tasarısının» içişleri Komisyo
nuna verilmesine dair (3/655) 372 

— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artık
larının tesviyesi için Hükümetimizle Bir
leşik Kırallık Hükümeti arasında yapılan 
Andlaşmaya ait teati edilen 27 Aralık 1962 
tarihli mektupların onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısına da
ir 273 
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— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu 
olan Export - tmport Bank of Washington 
arasında' imzalanan İstikraz Antlaşmasını 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı lıaikkında 273 

— Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma idaresi arasında imzalanan İkraz And-
laşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında 274 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan Kalkınma Kredisi Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun • bulunduğu 
hakkında kanun tasarısına dair 274 

— Milletlerarası kalkınma İdaresi ile 
Hükümetimiz arasında imzalanan İkraz 
Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısına da
ir 274 

— Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) 
telgraf ve telefon tüzüklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı Üalrikııılda 274 

— «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar 
Halk Cumhuriyeti arasında 23 Şubat 1955 
tarihli Ticaret ve ödeme Andlaşmasma 
ek .Protokol» ile. eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta-
saınsına daiir 273 

—«Türkiye Cumhuriyeti ile Çtekoslo-
valkiya Oumlhuriıyteiti arasındaki 9 Temmuz 
1949 tarihli Ticaret Andlaşmasma ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
dair 273 

.— Tliirikıilye Cu-mflıuriıyöt'i Hü'kümielf» ile 
Endonezya Cumflıuriyet Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyet 
ile Endonezya Cumhuriyeti arasında Ti
caret Anlaşması» ile efelerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısına dair 273 

— «Tütfki(ye Cumhuriyeti Hülbülmdti Me 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Tica
ret Andlaşmasma ek Prokokol» ile ekleri-
uin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair 323 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti Hukâinıertâ ile 

Fansa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
teati olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektup
ların tatbikatı ile ilıgili olarak iki Hükümet 
arasında imzalanan zaıbıtnamenin ve teati 
olunan ek mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğu halkkmdaki kanun tasarısı
na dair (1/422) 273 

• — Türkiye Cumthuriryeti HülcümseHâ ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasma Ek 
Protokol ile eklerinin onaylanmasının, uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun teklifine 
dair 273 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında ki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasma ek protokole ilişik 
olarak 11 . f) . 1962 tarihinde teati olunan 
«Şanj GaraıHtİlsl ;mökfbupları.»nm lonaıylan-
masmm mygun (bulunduğu JıaMtmidaOd 
ikamın tasarısına dair 2(73 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye ile Polanya 
arasındaki 18 Temmuz 1948 tarihli Tica
ret ve Tediye Andlasmalarına ek protokol» 
ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısına dair 

278 
— «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 

Halk Cumhuriyeti arasında 5 Nisan 1954 
tarihli Tİearet Andlaşmasma Ek Proto
kol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
daiv (1/447) 273 

— «Türkiye Cumhuriyeti İle Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 
8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşmasına Ek Dördüncü Protokol» ile ek
lerinin- onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısına dair 323 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında münakit 31 Aralık 
1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına 
dair 273 
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— «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Te-
diyte AndlagmaBina Ek PiiotoSsol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair 273 

— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - in
giltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fe
deral Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Tür
kiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Ka
sım 1958 tarihli Türkiye - Holânda v« 
Türkiye - italya, 17 Aralık 1958 tarihli 
Türkiye - isveç ve Türkiye - Danimarka 18 
Aralık 1958 tarihli Türlüye - Portekiz, 22 
Aralık 1958 tarihli Türkiye-Norveç, 22 Ara
lık 1958 tarihli Tüıfciye - isviçre ve 29 Oeak 
1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalannın onaylanmasının uygun 
bulunması hakkındaki kanun tasarısına 
dair 274 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde değigik-
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütk*e Komisyonu raporuna dair 583 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yanılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuma dair 333:334,360:363 

— ,1903 yılı Bütçe Kanunıına bağlı 
cetvellerde değişiktUk yapılması hakkın
da kanun, tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair 274,334:3Q5,364:367 

Meclis Başkanlığı tezkereleri 

— Bir toplantı yılmda iki aydan 
fazla lata alan <Jümüşame Milletvekili Ha-
'lis Bayratnoğlu'na ödeneğin verilebilmesi 
hakkında (3/658) 373 

— Sayın üyelerden bâ .'darına izin ve-

Sayfa 
rrlıüesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/646) 118:119 
(3/660) 872 

Mîllî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet iSetiato.su Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitimi 
kalkındırma kanunu teM'ifi ile Nevşehir 
Milletvekili Ali 'Baranı Nuımanoğlu ve 
169 arkadaşının, Millî Eğittim Vergisi 
kaimim teklifinin havale edilmiş odduğu 
Milılî (Eğitim, öümriik ve 'Tekel, Ticaret, 
içişleri, Ulaştırma, 'Sanayi Basın - Ya
yın ve Turizm, .Maliye ve Plan 'komisyon
larından seçilecek 2 şer üyeden müteşek
kil geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair (3/662) 584:506) 

MÜH Savunma KomSiByomı Başkanlığı 
teabereai 

—- Amkara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Haıtipoğlu ve 4 arkadaşının, subaylar he
yetine 'mahsus. 4Ö73 sayılı Terfi 'Kanu
nuna ek kanun teklifinin Hükümetçe ha
zırlanmakta olan ıSıvbay terfi kanunu ta
sarısı ile müzakere edilmek üzere tehirine 
dair (3/656) 421 

'Sayıştay Başkanlığı teskereleri 

— Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü
nüm 1960 Bütçe yüı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildirimin sunulduğuna dair 
(3/6*8) 213 

— Devlet Su -işleri Oenel Müdürlüğü
nün 1960 'bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/650) • 272 

— Karayolları Oenel Müdürlüğünün 
••W60 bütçe yılı •kesinihesaflbına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/661) 272 

— Orman Genel Müdürlü günün '1960 
•bütçe yılı kesinnesabına ait u>guüluk .bil
diriminin sunulduğuna dair ('3/662) i2f72 
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Geçen tutanak öMtleri 

Sayfa 
28 . 6 . 1963 tarihli 104 ncü Birleşin, 

tutanak özeti 3 
1 . 7 . 1963 tarihli 105 nci Birledin 

tutanak özeti 65 
2 . 7 . 1963 tarihli 106 neı Birleşim 

tutanak özeti '116:117 
3 . 7 . 1963 tarihli 107 .ııei Krizim 

Sayfa 
H . 7 . 1983 tarihli -1H0 ncu (Birledim 

tutanak Özeti 322 
9 . 7 . 1963 tarihli 'İHI nof ©irleşitu 

tutanak özeıti 370 
10 . 7 . 1963 tarihli 1112 ıtri 'Birledin 

tutanak özeti' 420 
11 . 7 . J!)ö;î turi'hli 113 neü Birimim 

tutanak özeti 1 7 4 :• 17T> [ tuitanak özeti 466 
4 . 7 . 1963 tarihli 108 ııoi Birleşim 1.2 . 7 . I>%3 tarfhli 114 neti Biricim ' 

tutanak Özeti 21*2:213 i tutanak özeti 524 
5 . 7 . 1963 -tarihli 109 ncu Biricim 1'"> . 7 . 1963 tarihli 115 nwi Birleşim 

tutanak özeti 272 I lırtanak özeti 4 582 

YOKLAMALAR 

Sayfa ; 4,65,11:8,176,2:14,275,324,071,421.468, 
536,5fl8 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Nuri Ahiflkahoğlu (Çorum) - iktisadi 
DevM Teşekkülleri ve iştirakleri 'hakkın
daki kanını tasarısı ve 34A0 sayılı Kının 
nün bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
&! sayılı Kamımın kaldırılımust llıakkmda-
ki kamın teklifleri ve lGe$ci Komisyon ra
poru ve Devlet Yatırıra Bankası tıakkın-
daki kanun tasarısı ve Geeiei Komisyon ra
poru münasebetiyle 444 

Fikret Aka (Nevşehir) - Şdhir ve ka
sabalarda mahalle nuıîhtar rve İhtiyar Hm 
yelleri teşkiline dair 4'5-H sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, Mzı 
maddeler eklenmesine ve -bâzı maddele . 
riyle-bâzı kanunların kaldırılmasına, iKily 
Kanununda değişiklik yapılmasına, tdarei 
ITmuıııiyi'İ Vİlâyat Kanununda değişiklik-
lei' ya-pılmasına \'e Belediye Kanununda 
değişiklik yapılmasına' dair kanun tasa 
nları münasebetiyle 1IH,147.24H,2e>« 

Şükrü Akkan (îzmtr) - Belediye Kamı-
mnıda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle '28Ü 

— Köy Kanununda değişiklik yapılına 
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle. lfS(),lX4, 

— 'Hdhir ve kasabalarda m allı ali e ııııııh-
t.ar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kamınım 'bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle -bâzı kanunların kaldı 
rı]inanılın, K"oy 'Kanununda değişiklik ya
pılmasına, tdarei 'Umumiyei Vilâyat Ka 
ruınıııula değişiklikler yapılmasına 've 
Belediye Kanununda değişiklik yapılına-
sına dair kanım taşanları 'münasebetiyle 102 

Refet Akaoy (Ordu) - -Şenir ve kasaba
larda maiıalle mulhtar ve ihtiyar -heyetleri 

Sayfa 
tenkiline dair 4541 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, bfrzı mad
deler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına, Koy Ka-
nımumla değişiklik yapılmasına, İdareİ 
Ün\ıınıîyei Vilâyet 'Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve Belediye Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
ları münasebetiyle 96,302 

— i l l i sayılı Askerlik Kanununa iki 
treeiei madde eklenmesine dair 'kanun ta
sarısı ve aynı kanunun beşim:! maddesine 
'beş geçici madde eklenmesine ve lOTfi sa
yılı 'Kamumu 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 97 sayılı Kanuna 'İm* ek ve iki 
•freeıei madde eklenmesi Uıakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçini Komisyon raporu mü 
nasebcitiyle 343 

— Şeifı'ir ve kasa'ba la ı-da mahalle ıııu'lı-
1ar ve İhtiyar •heyetleri tenkiline d&İr 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değoş-
tirifıııesiuc, Mzı maddeler eklenmesine ve 
ıb'âzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına da'ir kanım ıtasamı münaseibe-
tiyle 242 

Lâtif Aküzüra (Kars) - İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki ka
nun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kamın 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 558 

Mahmut Alicanoğdlı (Sinop) • Beledi
ye Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı münasebetiyle 96,199,258, 

280,310,314 
— Köy Kanununda değişiklik yapılma

sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 159 
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— Şehir ve kasabalarda mahalle ve 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kal
dırılmasına, 

Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, ve 

İdai'ei Umumiyeİ Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanım ta
şanları münasebetiyle 96 

— Tapulama kaimim tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanımla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on se
ne evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranma
sı şartının kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye (13) bendinin bağlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F1) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(P) bendinin (G) olarak değiştirilmesini 
ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair 
îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 
ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 6,9,13, 

14,16 
Ziya Altuıoğlu (istanbul) - Belediye 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 196 

Orhan Apaydın (Aydın) - iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki 
kanun tasansı ve 3460 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu ve 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 387,443,351,501,508,550,601 

Kânm Arar (Canlan) • İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki 
kanun tasansı ve 3460 sayılı Kanunun bâ-

&ay}a 
zı maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon rapvıru ve 
Devlet Yatırını Bankası hakkındaki kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 422 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Nu
rettin Ardiçoğhl (Elâzığ) • Bolu Millet
vekili üeki Baltacı o ğlu'nun, Turizm ve 
Tanıtına Bakanlığı kuruluş, ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının gündeme 
alınmasına ve dağıtımından itibaren geç
mesi gereken 48 saat beklenmeksizin ve 
Öncelikle göriişülmesine dair önergesi mü
nasebetiyle 5 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun Ana
yasaya aykırı hükümlerinin kaldınlması-
na dair kanun teklifinin. Genel Kurulun 
99 ncu Birleşiminde Danıştay kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesine dair Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 68 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru münasebetiyle 88 

Şevket Asbnzoğlu (Eskişehir) • Köy 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 185,219 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına, 

Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına, ve 

Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarıları münasebe
tiyle 204 

İhsan Ataöv (Antalya) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 281 
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— İUJ sayılı Askerlik Kanununa iki 
Kedici modele eklenmesine dair kamın ta
sarısı ve aynı kamınım beşinci maddesine 
beş seçici madde eklenmesine ve 1076 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin değiştiril
mesine ve K7 sayılı Kanuna. bîr ek ve iki 
seçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle :!36 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısı ve 9460 saydı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 2:> 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru ve Devlet Yatının Bankası hakkın
daki kamın tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 442 

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu ve Devlet Yatırım 
Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 376, 

608,615 

Kemal Bağeıoğlu (Maraş) - Köy Ka-
mmunde değişiklik yapılmasına dair ka
nını tasarısı ••münasebetiyle. 154,226 

— Şehir w kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kaiminin bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeler ite bâzı 'kanunların kaldırılması
na, Koy Kanununda değişiklik yapılması
na İdarei Umuunvei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına, ve Belediye Ka
mında değişiklik yapılmasına dair 'kamın 

- tasarıları münasebetiyle. , i)7 
Maliye Bakanlığı Amortisman ve Kredi 

Sandığı Genel Müdürü Sadık BaMacıoğlu 
İktisadı Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kanım tasarısı ve 3460 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş-

Hay fa 
Esat Kemal Aybar (Mardin) - Belediye 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle, 256 

Devlet Bakanı Raif Aybar (Ankara) -
Tapulama kanunu tasarısı ite Adana Mil
le! vekili Kemal SarıilbrahtmoğUı'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 neii maddesi (D) 
bendinin zİlyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi 'kaydı aranması şar
tının kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine vo bu maddenin (E) ve 
(V) bendlerinin, (E) bendinin (F) ve 
(K) bendinin (ti) olarak değiştirilmesini 
ve ayn'ı kanunun 35 nei maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 vo 
33 neii maddeleriyle 34 neü fıkrasının 
4 neü fıkrasının değiştirilmesine dair ve 
Aydın Milletvekili Kesat özarda'nm, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 52 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 26,30 

tirilnıesi ve 23 sayılı Kanunun 'kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu vo Devlet Yatırım Ban
kası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 448 

Ali İhsan Balım (İsparta) • Belediye 
Kanununda değişildik yapılmasına dair 
kanını tasarısı münasebetiyle. 292 

— 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki 
geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve aynı taunumu 5 nci maddesine 
(5) geçici maddü eklenmesine va 1076 sa
yılı Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve 97 «ayılı Kanuna bir ek vo 
iki geçici madde eklenmesi hakkındaki ka
nım teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 342 

B 
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Sayfa 

Mehmet Başaran (Samsun) • Yozgat 
Milletvekili Mustafa Kepi r ' in , köylü ve 
çiftçilerin T O. Zi raa t Bankası ve Tar ım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksi ti endirilınesi hakkında kanun tekli
fi ile Kas tamonu Milletvekili fialbri Kes
k in ve dör t arkadaşının köylü ve çiftçile
r in T. C. Zi raa t Bankasına olan bâzı borç
lar ının taksit lendiri lmesine dai r kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 44 

Hilmi Baydur (Muğla) - Belediye Ka
n u n u n d a değişiklik yapı lmasına dai r ka
n u n tasarısı münasebetiyle. 2195 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata (O. 
Senatosu Ankara ü y e s i ) - A d ı y a m a n Mil
letvekili Mehmet öabay 'm , Besni kabasın
da cereyan eden karakolda dayak a tma ve 
linç etme olayı ile ilgili demeci münasebe
tiyle. 215 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in otlak ve çayırlarda köy sınırla
rı yüzünden yaygın bir halde «üre gelen 
kavga ve ihtilâfların giderilmesi hakkın
daki temennisi ile ilgili demeci münase
betiyle. 276 

—* ldarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı 'münasebetiyle. 332 

—> Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
«ayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeler ile bâzı kanunların kaldırılması
na, Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına, ve Belediye Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarıları münasebetiyle 138 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 195,305,308,314 

Sayfa 
—- tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun

da değişiklik yapılmasına dai r kanun ta
s a m ı münasebetiyle. 327 

— İkt isadi Devlet Teşekkülleri ve i§-
tiraikl'eri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 
sayılı K a n u n u n bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 23 sayılı K a n u n u n kaldır ı l 
ması hakkındaki kanun teklifleri ve -Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 600 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 144,14'J 

152 

—• Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu İdare Amirlerinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanını tıikliti ile Karma Bütçe Komisyo
nu raporunun reddedildiğine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Karına Bütçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 542,546 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - 1111 
sayılı Askerlik Kanununa iki " geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve aynı kanunun 5 nei maddesine (5) ge
çici madde eklenmesine ve 1076 sayılı Ka
nununun 3 neü maddesinin değiştirilmesi
ne ve ft7 sayılı Kanuna bir dk ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 344 

— İktisadî Devlet 'Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki k a n u n tasarısı ve 3460 
t ayılı K a n u n u n bâzı maddeler inin değ i ş 
tirilmesi ve 23 sayılı K a n u n u n kaldırı lma
dı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu ve Devlet Ya t ı r ım Ban
kası hakkındaki k a n u n tasarısı ve -Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 442,443,450, 

513,562,'5ti6,602,616,620 
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Sayfa 
Ali OÜoeoğlu (Giresun) - Belediye Ka

nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 133,206,260,277 

— idarei Umumiyeİ Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 3-25,328,329,331 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiy
le 144,180,187,227 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri tenkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bası maddeler eklenmesine ve bâzı 

Sayfa 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 193,232,240 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri tenkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâ2i maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı, 

Koy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı, 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarıla
rı münasebetiyle 133 

Süleyman Çağlar (Manisa) - Manisa 
Milletvekili Süleyman Çağlar'm, bağların 
semavî âfetler ve marazı hastalıklardan ya-
rıyarıya düşen rekolte zararının önlen
mesi için müstahsıla âcil kredi yardımı 
yapılmasını temenni eden demeci münase
betiyle 371 

Sanayi Bakam Fethi ÇeKkbaş (Burdur) 
- İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkındaki kanun tasarısı ve 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 23 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkındaki kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu ve Devlet Yatı
rım Bankası hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 423,428,429,625 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 258,277 

— Otlak ve çayırlarda köy sınırlan yü
zünden yaygın bir halde süre gelen kavga 
ve ihtilâfların giderilmesi hakkındaki te
mennisi ile ilgili demeci 275 

— Koy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiy
le 158,178 

Turgut Çulha (Bolu) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 266,301 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 328 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 238 

Yahya Dermana (içel) • 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa iki geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve aynı ka
nunun 5 nci maddesine (5) geçici madde 
eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı 

Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu müııasefbetiyle 337 

Devlet Bakam ve Başbakan. Yaratma
sı Basan Dinçer (Afyon Karahisar) -
5237 sayıh Belediye Gelirleri Kanunu ile, 



Sayfa 
diğer kanunlarla belediyelere verilen pay
latın belediye vergi ve resimleri hükmün
den olduğuna dair kamın tasarısı ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 208 

H. Ali Diaraaa (Tokat) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nım tasarısı münasebetiyle 196 

Muraffer Döşemeci (tzmir) - Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu idare 
Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ile Karma Bütçe Komisyonu raporunun 
reddedildiğine dair Cumhuriyet Senatosu 

Sayfa 
Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütge Ko
misyonu raporu münasebetiyle 544 

Cevat Dursttiıoğlu (Brmram) -
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılma
sına, 

Köy Kamımmda değişiklik yapılmasına, 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 

değişiklikler yapılmasına, ve 
Belediye Kanunda değişiklik yapılması

na dair kanun tasarıları münasebetiyle 96 

Hükümet adına Çalışma Bakanı Bülent 
Bcevit (Ankara,) - iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı 
ve 3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 23 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkındaki kanun teklifleri ve 
Geeiei Komisyon raporu ve Devlet Yatı
rım Bankası hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 453,504,569 

— Toplu İş Sözleşmesi ve Orev ve Lo
kavt kanunu tasarısının Cumhuriyet Sena
tosunca ve Millet Meclisince benimscnmiycn 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri münase
betiyle 539 

Atandan Erdemir (Kırşehir) - ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkındaki kanun tasarısı ve 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve 23 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkındaki kanun teklifleri ve 
G-eçici Komisyon raporu ve Devlet Yatı
rım Bankası hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 382,388,434,439,444,446,448,451,459,503,510, 

552,555,560,569,570,588,590,595 
— 'Millet Meclîsi ve Cumhuriyet Se

natosu ıJtdare Âmirîermm 1-963 yılı Bütçe 

Kanuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun te-kllifi Me Karma (Bütçe Ko
misyonu raporunun .reddedildiğine dair 
Cu'irihuriyet (Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyomı mporu müna
sebetiyle. 544 

Kubat Erim (Kocaeli) - Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı kanun tasamı hakkıııdıa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke-
kcresİ ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Hân Komisyonu raporu mıünajsebe-' 
tiyle. 87,89 

Nisaımıettdm Kı tam (Ottusım) - Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanımı- tasarısı münasebetiyle. 295 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle. 167,179 

Nisamıettan Erfemen (Giresun) - Şehir 
ve tkasaibalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı ımaddeleriniı değişti
rilmesine, bâzı kanunların 'kaldırılma
sına ; 

Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına, 
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Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasın?, 
ve, 

Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masınla dair kamın taşanları -münasebe
tiyle. fl9AÖ2,231,233,,2flfl 

Kadri Eroğıan (Urfa) • Köy Kanunum
da değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ımüjKasebetiyle. 161,168 

tUhatmi Ertem (Edirne) - Selhir ve ka
sabalarda mahalle .muhtar ve ihtiyar he
yetleri tenkiline dair 4541 sayılı Karnı
mın 'bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı mad
deleriyle bâzı kı&nunlarnı kaldırılma-

Mehmet Geçioğlu (Adana) - Belediye 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasansı münasebetiyle 258 

Fevzi Oeveci (Samsun) - Yoagat Mil
letvekili Mustafa Kepİr'in, köylü ve çift
çilerin T, O. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan, >1/orçlarınm 
taksitlendirilmesi hakkında kanım teklrfi 
ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftlilerin 
T, C. Ziraat Bankasına olan bâzı (borçları
nın taksitiendirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 37 

Fahir Oiritlioğlu (Edime) - Belediye 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasansı münasebetiyle ffîi>'Zll,M%$X% 

— 1 sayılı Kanunun tatbikattı 'hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
rapora münasebetiyle 496 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştir 
rakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 
sayılı Kamımın bâzı maddelerinin değisti-
ttrilmesi >ve 23 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçiei 
Komisyon raporu münasebetiyle 3â%$$z 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dan* kanun tasansı münasebetiyle 144, 

159 
Ali ihsan OÖğüs (OatianUp) - Millet 

Meclisi v* Cumlhuriyet Senatosu İdare 

Sayfa 
sına, 

Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına, 

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
ve Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasalıları .münasebe
tiyle. ,108,lM)a83,,184,i](92,230,S49^80) 

288,289 
Arif Eflttmga (tamir) - Devlet memur

ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3856 sayılı Kanuna- bağlı (1) sayîlı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların cMemmesİ hakkında kanuni 
tasarısı ve Ticaret ve "Plân komisyonları 
raporu münasebetiyle. 587 

Âmirlerinin 1960 yılı Bütçe Kanununa 
«bağlı {A/l) "ve (A/2) işaretli cettvellerde 
değişiklik yapılması «hakkında kanun tek
lifi ile Karma 'Bütçe Komisyonu rapora-
nun reddedildiğine dair. Cumchuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu münasebetiyle İMİ 

Ferda Güley (Ordu) - Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 1*8,205,250,301,304 

— İ l l i sayılı Askerlik Kanununa iki 
gemici madde eklenmesine dair kamın tasa 
m ı ve aynı kanunun'beşinci maddesine beş 
geçici madde eklenmesine ve 1076 sayılı -
Konunun 3 neü maddesinin değiştirilmesi
ne ve 97 sayılı Kanuna «bir ek ve iki geçi
ci madde eklenmesi "hakkındaki kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 33ö;348 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 2£J4 

— Millet Meclisi ve Cumlhuriyet Sena
tosu İdare Âmirlerinin 1983 yılı Bütçe Ka 
nununa «bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması «hakkında 
kanun teklifi ile Karma Bütçe Komisyonu 
raporunun reddedildiğine dair Oum'huri-
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 546 

G 
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— Şeihir ve kasabalarda mahalle mu!h-
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunim ;bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 'vo 
M-sii maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına, K'İiy Kanununda değişiklik ya 
pılmasına, îdarei TJmumiıyei Vilâyat Ka
nununda değişiklikler yapılmasına ve Be
lediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun taşanları münasebetiyle 95,230,232 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - İkt'isa 
di 'Devlet Teşekkülleri -ve iştirakleri (hak
kındaki kanım tasarısı ve 3460 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
23 sayılı Kamınım kaldırılması (hakkındaki 
kanun teklifleri <vo Geçici Komtisyon rapo
ru ve Devlet Yatırım Bankası 'hakkındaki 
kanun tasarısı ve Ge*çiei Komisyon raporu 
ımiııase'betiyle 388 

Arif Hikmet Güner (Rize) - iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanıı-

Sayfa 
mm bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında
ki kamın teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu ve Devlet Yatırım Bankası hakkın
daki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 395 

Naci Güray (Elâzığ) - Köy Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
salısı münasebetiyle 186 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kamı
mın bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve hâzt mad
deleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına, 

Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, 

Idarei Umıımiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve, 

Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarıları münasebe
tiyle 131 

İbrahim Imirzakoğlu (Ankara) - Ba
lıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
yedi arkadaşının, 6785 sayılı tmar Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanım teklifi ve İçişleri ve imar ve is
kân komisyonları raporları münasebetiyle 92 

Şefik İnan (Çanakkale) • 1 sayılı Ka
nunun tatbikatı hakkında Meclis Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporu münase
betiyle 4!)6 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 148, 

160,224,226 
— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkındaki kanım tasarısı ve 
8460 saydı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldı
rılması hakkındaki kanım teklifleri ve Ge
çici Komisyon rapora ve Devlet Yatırım 
Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 392, 

601,602,619 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına, 

Köy Kanununda değişiklik yapılması-
nn, 

Idarei Unramiyei Vilâyat Kanununda, 
değişiklikler yapılmasına ve, 

Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarıları münasebe
tiyle 123,247,265 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'- • 
iıı, köylü ve çiftçilerin T, C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında. 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve dört arkadaşının köylü 
ve çiftçilerin T, O. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
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Sayfa 

kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 34 

Rahmi İnceler (Çankırı) - 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa iki geçici madde ek-
lenmesine dair kanun tasarısı ve aynı ka
nunun 5 nei maddesine {5) geçici madde 
eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı 
Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 344 

ihsan Kabadayı (Konya) . '11111i] sayılı 
Askerlik Kanununa iki geçici madde ek 
lenmesine dair kanun tasarısı ve aynı kâ  
nunun beşinci maddesine beg geçici madde 
eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine ve 97 saydı 
Kanuna bir ek ve iki getçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri ive Ge
çici Komdsyon rapora münasebetiyle ŝ f» 

Sabrî Keskin (Kastamonu) - Y-oagat 
Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve 
$fttjilerin T. C. Ziraat Bankası ive Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
•taksitlendiritmesî 'hakkında kanun teklifi 
ile Kastamonu Milletvekili Salbri Keskin 
ve dürt arkadaşının köylü ve çiftçilerin 
T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı 'borçla
rının taksitlendİrilmesine dair kamın tekli
fi ve Geçici "Komisyon raporu münasebe
tiyle ' 44,73 

IlyaB Kılıç (Samsun) - Tapulama kanu
nu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıîbralhimoğlu'nun 5603 sayılı Tapulama 
Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 
13 neü maddesi (D) 'bendinin zilyedliğin 
ıskatında on sene evıvel tesis edilmiş ver#i 
kaydı aranması şartının kaldırılması sure
tiyle tadiline bu maddeye (E) bendinin 
.bağlığı ile yeni bir -bendin ilâvesine ve bu 
maddenin (E) ve (F) •bendleriniıı, (-F) 
bendinin, '(F) ve (F) bendinin (G) olarak 
değiştirilmesine <ve aynı kanunun 35 nci 
•maddesine iki fıkra ilâivesine ve birinci 
fıkranın tadili İle üçüncü fıkra 'olarak de-

Sayfa 
Fenni îsUmyeli (Balıkesir) - iktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında
ki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru ve Devlet Yatırım Bankası hakkın
daki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 374,462,512,561,602, 

624,628 

ğişjfcirîlmesine dair izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ive 33 neü maddeleri ile 
34 neü maddesinin 4 neü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair <ve Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama 
'Kanununun '52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 7,14 

ibrahim Etem Kılıçoğlu (Gdreaun) -
'Şeflıir ve kasabalarda malhalle muhtar ve 
ihtiyar lıeyetleri teşkiline 'dair'4541 sa
yılı Kanunun Ibâzı maddelerinin değiştiril -
'meşine, 'bâzı maddeler eklenmesine ve Mzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldmlması 
na, Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına tve (Belediye Ka
nununda değişiklik .yapılmasına dair ka
nun tasarıları münasebetiyle 143,159,206,219,245, 

34T,354.278,333 
Coşkun Kırca (istanbul) - İktisadi 

DeVİeJt Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanu
nun toıâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
#3 sayılı Kanunun -kaldırılması (hakkında
ki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu ve Devlet Yatırım Bankası hak
kındaki kanun tasarısı ve -Geçici-(Komisyon 
raporu münasebetiyle 353,386,434,437,436.444, 

449,458,511,566;568,593,'594,599,604^112,618,629 
— Toplu 'İş sözleşmesi, grev ve lokavt 

kanunu tasarısının Cum'huriyet Senato
sunca ve Millet Meclisince ıbenimsenmiyen •' 

K 
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Hurrem Kubat (Manisa) - Millet Mee-
li'si ve Cumhuriyet Senatosu tdare Âmir
lerinin 19613 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/.1) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişildik yapülması hakkında kamın tek
lifi ile Karma Jîütçe Komisyonu raporu
nun reddedildiğine dair Cunulıuriyet Se
natosu IBaşkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle. 547 

Turban Küt (Tekirdağ') - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmalına dair ka
nım tasarısı münasebetiyle. 248,255 

— Koy Kanununda değişiklik yapıl
masına. dair kanun tasarısı münasebc-
•tiyle. İfiO 

Faruk Küreli (Çorum) - Belediye Ka
nıt nuııda. değişildik yapı İra asıma dair ka
nını tasamı münasebetiyle. 20(î 

—• Şehir ve kasabalarda nıaihallc raııh-
lar ve ihtiyat- beycileri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenme
sine ve bâzı maddeileiHyel 'bâzı kanunla-
rm kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle. 2:17 

Sayfa 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru İle Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena 
fasıı rve 'Karma Komisyon metinleri müna
sebetiyle 5'39 

— Şehir ve kasabalarda mahalle mıı'lı-
tar ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair 
454)1 sayılı Kanunun MKI maddelerin in de
ğişti Hl'm esi ne, bâzı maddeler eklenmesine 
ve bazı maddeleriyle bâzı kanunların kal
dırılmasına, Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına, tdarei ıTmumiyei Yihlyat 
'Kanununda değişiklikler yapılmasına 've 
'Belediye Ranuııımda. değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 134,250. 

2G+,2ÖC 

Şükrü Koç (Aydın) - lil.ll sayılı As
kerlik Kanununa iki jreeiei madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve ayın ka
nunun 'beşine.i 'maddesine beş gemici mad
de eklenmesine ve ]OW sayılı Kanunun 
3 neü maddesinin değiştirilmesine ve 97 
sayılı Kanuna bir ek ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kaımtı teklifleri -ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle :13!> 

Maliye Bakanı FerM Mslen - Mil sa
yılı Askerlik 'Kamutııma iki preçiei mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve ay
nı itaımnun 5 ııeî .maddesine (5) .gevu-i 
madde eklenmesine ve 107(> sayılı Kanu
nun 3 neü maddesinin değİştiriVmesine 
ve 97 sayılı. Kamınto bir ek ve iki geçici 
matlde eklenmesi hakkındaki kanun -tek
lifleri ve (leeiei Komisyon maporıı müna
sebetiyle. îî«J),34(i;341 

—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mefvmet Ali Demİr'hı Millî TCğitîmi kal
kındırma kanunu teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Ali Baran Nuınanoğlu ve lifif) 
arkadaşının Millî liğîtiııı vergisi kanun 
t ok lifinin havale -edilmiş olduğu Millî 
Eğitim, Gümrük .ve Tekel, Ticaret, İçiş
leri, Ulaştırma, (Sanayi, Basın - Yayın ve 
Turizm, Maliye ve Blân Jcomisyonla.rın-
dam seçilecek ikişer üyeden m üt eşek kil 

geç.h-i bir komisyonda görüşülmesine dair 
MİMİ Kğîtım .Komisyonu raporu münase
betiyle. 584 

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kamın tasarısı ve d4fi0 
«ayılı Kanunun bâzı maddelerinin değİş-
tiriıl-m'esi ve 23 sayılı Kaiiurnnn. katdınl-
mıısı hakkındaki kanun teklifleri ve Oe-
eİei Komisyon raporu münasebetiyle. 554, 

'558,567,573,589,594,595 

— Millet Mcelİsi ve Cumhuriyet Se
natosu idare Âmirlerinin .1963 yılı Rü'U;e 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapıJması hakkında 
kanun teklifi ile Karına Bütçe Komisyonu 
raporunun reddedildiğine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve tCar-
tna liülee Komisyonu nıponı münasebe
tiyle . 545 

M 

http://lil.ll
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Sadık Tekin Müftüağlu (Zonguldak) -
Bolu Milletvekili Zeki Baltaeıoğlu'mm Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanım tasarısının 
gündeme alınmasına ve dağıtımından itiba-

(Cevad Odyakmaz (Sivas) - Köy Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 182 

— Şehir ve kasabalarda intihalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 454.1. 
sayılı Karnımın bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle banı katıntıları» kal
dırılmasına, 

fCöy Kanununda değişiklik yapılması
na, 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve Belediye Ka
nununda değişiktik yapılmasına darı- ka
nun tasarıları münasebetiyle 97 

Talât Oğuz (Mardin) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 308 

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkındaki kanun tasansı ve 3460 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifleri ve (reeiei Ko
misyon raporu münasebetiyle 553 

Sayfa 
ren geemosi gereken 48 sfcat beklenmeksi
zin ve öncelikle görüşülmesine dair öner
gesi münasebetiyle. 5 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair -fcamuı tasarısı münasebetiyle. ]53 

Millî Eğitim Komisyonu raporu münasebe
tiyle. 584 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak

leri hakkındaki kanun tasarısı ve 34GÜ 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 23 sayılı Kamındır kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 350 

— Köy Kanununda değişiklik japıl-
mfisına dair kanun tasarısı münasebetiyle. .147 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasansı münasebetiyle 178,180, 

185 
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı mailde!eriyle bâzı kanunların kal
dırılmasına. dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 192 

—i Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 neti maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline hu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni 
bir bendin ilâvesine ve hu maddenin (E) 
ve (P) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendinin (O) olarak değiştirilmesini 
ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile ' 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair 

Ali Boran Kumanoğln (Nevşehir) -
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Dcmir'İn Millî Eğitimi kalkındırma 
kanunu teklifi ile Nevşehir Milletvekili Alı 
Baran Niımanoğlu ve 16*9 a rkaclaşı-
um Millî Eğitini vergisi kanun 
teklifinin havale edilmiş olduğu Millî 
'Eğitim, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
îeişleri, Ulaştırma, Sanayi, Basın - Yayın 
ve Turizm, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek ikişer üyeden müteşekkil 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
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İzmir Milletveldli Mustafa Uyar'ın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 
ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 

Sayfa 

8,16, 
17,25 

Ticaret Bakanı Ahmet Oğnz( İs
tanbul) - Yozgat Milletvekili Mustafa, Ke-
pir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanım teklifi ile Kastamonu Milletveki
li Sabri Keskin ve dört arkadaşının köylü 
ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesi ne dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapmıı 
münasebetiyle 40 

Hilmi Okçu {Manisa) - Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet-

Sayfa 
teri te§kiline dair 4541 sayılı Kanunun 
İbâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 239 

Hüdai Ora! (Denisli) - 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanunu ile, diğer kanunlar
la belediyelere verilen payların belediye 
vergi ve resimleri hükmünden olduğuna 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 207 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı 'kanunların kaldı
rılmasına, 

Koy Kanununda değişilik yapılmasına., 
İdarei Umıımiyei Vilâya,t Kanununda 

değişiklikler yapılmasına ve Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun taşanları münasebetiyle 120,152,155,162, 

163,183,221 

Naci Öktem (İstanbul) - Tapulama ka
nunu tasarısı ile Adana milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla, 
uadd-el 13 ncü maddesi (D) Jbendİnin zil-
yedliğin ıskatında on sene evvel tesis «dil-
•miş vergi kaydı aranması şartının kaldı
rtması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) 
bendinin başlığı İle yeni ibir bendin ilâve
sine ve bu maddenin (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine 
ve aynı 'kanunun 35 neî maddesine 
i'ki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın ta
dili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilme
sine dair İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 5602 sayrtı Tapulama Kanununun Sİ, 
32 ve 33 neü maddeleriyle 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nei 
maddesinin değiştirilmesine dair ikanun 

teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 8,16 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim Oktem 
(Bursa) - lifli sayılı Askerlik Kanununa iki 
geçici madde eklenmesine dair îkanun ta
sarısı ve aynı kanunun 5 nci maddesine 
(5) geçici madde eklenmesine ve 1076 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 97 sayılı Kanuna bir eük ve iki 
geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu uııü-
nasebetiyle 341,346,348 

Rüştü özal (Konya) - Yozgat Milletve-
'kilİ Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin 
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksit
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. C. 
Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve 
Geçitei Komisyon raporu münaselbetiyle 74,77 
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Vahyi Özarar (istanbul) - Balıkesir 
Milletvekili Mehmet Tİritoğlu ve yedi ar
kadaşının, 6785 sayılı tmar Kanununu ge
çici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve içişleri ve İmar ve fckân 
komisyonları raporları münasebetiyle 94 

Mehmet özbay (Adıyaman) - Besni ka
zasında cereyan eden karakolda dayak 
atma ve linç etme olayı ile ilgili demeci 
ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-kata'nan 
bu konuda açıklaması münasebetiyle 214 

Kadri özek (İzmir) - Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 203 

— Koy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 149,187 

FakSt öden (Konya) • Yozgat Müftett-
vekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçile
rin T. C. Ziraat Bankası ve 'Darım Kredi 
Kooperatiflerine olan boralarının tajksitlen-
dirilmesi hakkında -kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 
arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. C, Zi
raat Bankasına olan bâzı borçlarının tak
siti endirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 38 

Halil Özmen (Kırşehir) - Köy Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 166 

— Tapulama Kanunu tasarısı ile Ada-

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - ik
tisadi Devlet Teşekkülleri .ve İştirakleri hak
kındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında
ki kanun teklifleri ve .Geçici Komisyon ra
poru ve Devlet Yatırını Bankası hakkında
ki kanun tasarısı ve Gemici Komisyon ra
poru münasebetiyle 428 

— Tapulama Kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibra/himoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 

Sayfa 
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) 
•bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması sar
imin kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye (E) .bendinin başlığı İle yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin <(E) ben
dinin (P) ve (F) bendinin (O) olarak de
ğiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nei mad
desine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkra
nın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiş
tirilmesine dair îzmir Milletvekili Musta
fa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ve 33 neü maddeleriyle i34 neü 
maddesinin 4 neü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
52 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
•münasebetiyle 84'2f29 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'
in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası -ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında ka
nun taklîfi dile Kastamonu MöMletveikili Sab-
ri Keskin ve dört arkadaşının köylü ve çift
çilerin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı 
•borçlarının taksiti endirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 74,79 

S 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line bu maddeye (>E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve Ibu maddenin 
(E) bendinin, (F) ve (F) bendinin (G) 
olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 
35 nei maddesine iki fıkra ilâvesine ive bi
rinci fıkranın .tadili ile üçüncü fıkra olarak 
değiştirilmesine dair îzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 31, 32 ve 33 neü maddeleriyle 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Ka-
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mınunun 52 nei maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon rapora münasebetiyle 10 

Sabahattin Savacı (Gümügane) - Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 200,260,263 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ive iştirak
leri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ive 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
daki kanun teklifleri ve Geçİei Komisyon 
raporu ve 'Devlet Yatırım Bankası hakkın
daki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 429,436,603 

— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı raıünasebetiyle 144,147,188 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
•borçlarının taksitlendmlmesi hakkında ka
mın teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sab-
ri Keskin ve dört arkadaşının köylü ve 
çiftçilerin T. C. Ziraat ıBankasına olan bâzı 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Koy Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka-

Âhmet TahtaJalıç (Uşak) • İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakler hakkın
daki kanun tasarısı ve 0460 sayılı Kaini
nim bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
daki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 349,398,557,862 

ismail Hakla Tekinel (İstanbul) - Ta
pulama kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 neü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye CE) bendinin başlığı ile yeni bir 

Sayfa 
borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 39 

İsmet Sezgin (Aydın) - İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki ka
nım tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu ve 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 379,429,447,450,508,556,557, 

559,621,624,626,627 
Ruhi Soyer (Niğde) - Yozgat Milletve

kili Mustafa Kepirin, köylü ve çiftçilerin 
T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borçlarının taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 
arkadaşının, koylu ve çiftçilerin T. C. Zi
raat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilm esine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 42 

nun tasarısı münasebetiyle 154 

bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(I<\) bencilerinin, (E) bendinin (F) ve (P) 
bendinin (G) olarak .değiştirilmesini ve 
aynı kanunun 35 nei maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 
neii maddeleriyle 34 neü maddelerinin 4 neü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda'nm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 24 

Naim Tirali (Giresun) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka-

S 
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nun tasarısı münasebetiyle 296 
Ahmet Topatoğlu (Adana) - Şehir 

ve kasabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri tenkiline dair 4541 sa
yılı Kanunim bâzı maddelerinin değiştiril-
me.Jİn«, bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddeler ile bâzı kanunların kaldırılması
na, Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, İdarei Gnıumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına, ve Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair -ka
nun tasarıları münasebetiyle. 140 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
iktisadi Devlet Tevekkülleri ve »ştirakla-
rî hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Ko
misyon raporu ve Devlet Yatırım Banka
sı hakkındaki kanun tasarısı ve 'Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle. 403,574,508 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Ke-
pir'in, köylü ve çiftçilerin T. C, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının taiksitlendirilmesi hakkın-* 
da kanun teklifi ile Kastamonu Milletveki-

Sayfa 
1İ Sabri Keskin ve dört arkadaşının köylü 
ve çiftçilerin T. -C. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlcndirilmesinc dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 44 

Ahmet Tiurkel (Bursa) - İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakler hakkındaki 
kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun 
İKIZI maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkındaki ka
lımı teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 616 

Oğuzdemir Tuzun (Niğde) - Köy Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 16i 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bâzı maddeler Eklenmesine ve bâ2i 
maddeler ile bâzı kanunların kaldırılması
na, Köy Kanununda değişiklik yapılması
na, Idarei Umuıniyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına, ve 'Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair -ka
nun tasarıları münasebetiyle. 136 

u 
Mustafa Uyar (İzmir) - Belediye Ka

nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle. 286 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na 'Milletvekili Kemal •Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 
sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D)'bettdİnİn zilyedliğin ıskatında on sene 
evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir • 
bendin ilâvesine ve bu başlığı (ü) bendi
nin (P) ve (F) bendinin (G) olarak değiş
tirilmesinle ve aynı kanunun 35 nei mad
desine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkra
nın tadili ile üçüncü fıkra olarak değişti
rilmesine dair izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 

maddesinin i ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nei maddesinin değişti rilmesino 
dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle. 1.1,15 

Veli Uyar (Yozgat) - 1111 sayılı As
kerlik Kanununa iki geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve aynı kanu
nun 5 nei maddesine (5) geçici madde ek
lenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve "97 sayılı 
Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
meni hakkındaki kanun teklifleri ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle. 339,342 

— Cumlmciyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitimi kal
kındırma kanunu teklifi ile Nevşehir 'Mil
letvekili Ali Baran Numanoğiu ve 16$ ıar-



Sayfa 
kadaşııun, 'MİM 'Eğitim Vergisi kamın 
teklifimin, 'havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitini, Gümrük ve Tekel, Ticaret, içiş
leri, Ulaştırma, (Sanayi, Basın - Yayım ve 
Turizm, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek ikişer üyeden müteşekkil gegkr 
'bir komisyonda görüşülmesine dair Millî 
Eğitim Komisyonu raporu mümase'betiyle 585 

— Millet Meclisi ve Cıımtoriyet Sena
tosu İdare Âmirlerinin, 1ÎW>3 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/J) >ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

»eğit Ülker (îstanlbul) - 'Bülediyc Ka
nununda değişiklik yapılma sına dair ka
inini tasarısı münasebetiyle 193,244,1260, 

079,886,297 
— Köy Kan un unda değişiklik yapılma

sına dair kamım tasarısı münasebetiyle 179, 
181,183,190 

— Sağlık ve ftosyal Yandım Bakaullığı^ 
ııa bağlı sağlık kurumlar iyi e osenlestirme 
(Rehabilitasyon) tesislerine verilecek dö
ner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna 
'bfı»ı maddeler eklenmesine bu kanuınıın 
11 nel maddesinin kaildin imasın a diiir'ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Mahiye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep geeiei bir (komisyonda görüşül
mesine dair Sağılık. Ba'kanı Yusuf Azizoğ-
lu'nun önergesi 'münasebetiyle 177 

— Şehir ve fcasa'bailarda mahalle nıuîı-
tar ve ihrtiyıaır heyetleri teşkiline dair 4641 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı .maddeler eklemımesine ve 
bâzı maddeleriyle blâzı kanunlann kaldı
rılmasına dair kamum tasarısı, 

Koy Kanununda değişiklik yaprtnua-
sma, 

tdat'ei Utmi'iniyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapıd'masına 

Ve Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kamun .taşanları münase
betiyle 95,229,335 

Sayfa 
kamum teklifi ile Karma Bütçe Komisyo
nu raporunun reddedildiğine dair CumTıu-. 
riyet Senatosu Başkanlığı teakeresi ve 
Kaırma Bütçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle '547 

Oel&löttiaı Uaer (EökifBMr) • Balıkesir 
Milletvekili Mehmet Tirdıtoğlu ve yedi ar
kadaşımın, 6785 sayılı İmar Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi 'hakkında 'ka
nun -teklifi ve İçişkıri ve İmar ve îskân 
komisyon İram raporları 'münasebetiyle 91,93 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada-
ııa 'Milletvekili Kemal Sanibrallim oğlu'-
ııınıı, '5600 sayılı Tapulamta. Kanununun 
'63315 sayılı Kanunla muaddel 13 neü 

,'maddesi (D) 'bendinin zilyedliğin ıskatın
da on seme evvel tesis edilmiş vergi kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) trendinin bağ
lığı ile yeni bir beındin ilâvesine ve ta 
•maddenin (E) bendinin (P) ve (-F) 'bendi
nin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı 
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ve 
•birinci fıkramın tadili il« öçüecü fıkra 
olarak değiştirilmesine dair İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'ım, &60Ö sayılı Tapu
lama Kanununum 31, 32 ve 38 neü madde
leriyle 34 neü 'maddenin 4 neü fıkrasının 
değiştirilmesine dair ve Aydın M-iIletve-
.kili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Tapu
lama Kam umun un '52 nci . .maddesinin dV-
ğiışıtirilmesiııe dair :kanun 'teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 14,17 

Fethi Ülkü (Tunceli) - 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa iki geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve aynı kanu
nun 5 nci maddesine (5) geçici madde ek
lenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı 
Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 338,341,343,346 
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—' Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in Millî Eğitimi kalkın
dırma kanunun teklifi İle Nevşehir Millet
vekili Ali Baran Numanoğhı ve 169 arka
daşının Millî Eğitim Vergisi kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret, İçişleri, Ulaş
tırma, Sanayi, Basın Yayın ve Turizm, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
ikişer üyeden müteşekkil Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair Millî Eğitim 
Komisyonu raporu münasebetiyle 4)85 

— Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su idare Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında karnın 
teklifi ile Karma Bütçe Komisyonu rapo
runun reddedildiğine dair Cumhuriyet Se-

Nadİr Yavuzkan (Burdur) - iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak
kındaki kanun tasarısı ve 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu ve Devlet Yatırım Ban
kası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 349,408,441, 

443,445,447,551,553,554,556,557,607, 
623,624,625,630 

ismail Hakkı Yılanhoğlu (Kastamo
nu) - Belediye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 257,302,310 

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti-

Stvyfa 
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu münasebetiyle 542 ^ 

Ahmet Üstün (Ankara) - Balıkesir 
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve yedi ar
kadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve imar ve iskân 
komisyonları raporları münasebetiyle 90 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında ka
nun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sab-
ri Keskin ve dört arkadaşının köylü ve çift
çilerin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı 
borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 30,69 

rilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 558 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 237 

ismail Yılmaz (Borsa) - Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmalına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 204,245,288,290 

Ziya Yücebilgin (Zonguldak) - iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak
kındaki kanun tasarısı ve 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 

V 
Mahmut Vural (Sivas) - İktisadi sı hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici 

Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak- Komisyon raporu ve Devlet Yatırım Ban-
kuıdaki kanun tasarısı ve 3460 sayı- kası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici 
lı Kanunun bâzı maddelerinin değişti- Komisyon raporu münasebetiyle 445 
rilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılma-

Y 
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Komisyon raporu münasebetiyle 511 
Mehmet Yüceler (Kayseri) - Koy Ka

nununda değişiklik yapıl masına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle İM 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
în, köylü ve eift etlerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine oları 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Belediye 
Kanununda değişiktik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle '.IDT.'îSJvî;̂ "» 

— Eskişehir ili sınırları İeinde yağııtur 
ve dolunun meydana getirdiği driiyük (ha
sar hakkında demeei münastıbetiyle #24 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da. d e l i k l i k l e r yapılmasına dair kanun 
tasarısı mütıase'betiyle 327 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ÎS546 sayılı Panışştay Kanununun Anaya
saya aylan 'hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin, •Genel .Kurulun 
90 neu Birleşimimle Danıştay kanun (tasa
rısını görüşmek üzere kurulan Gceleİ Ko
misyona 'havalesine <lnir Adalet IComisyo-
mı raporu münasebetiyle (W 

— Köy Kanununda değişildik ya-pılnıa-
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 144,179, 

182#M 
— Şehir ve kasabalarda ma'halle mullı 

tar ve ihtiyar 'heyetleri teşkiline dair 4541' 
sayılı Kanunun İKIZI maddelerinin değiş 
tirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 

borçlarının taksi tlendirilmesi hakkında ka
nım teklifi ile Kastamonu Milletvekili 8al>-
ri Keskin ve dört arkadaşının köylü v<j çift-
çilerin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı 
borçlarının taksitlcndirilmesine dair kamın 
teklifi ve Oeeici Komisyon raporu nıüııase 
betiyle 

bâzı maddeleriyle 'bâzı kamuılarm kaldı 
nlmasmu dair kainin tasarısı münasebe
tiyle 23G\23r>;2'W 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıİibraftıimoğlu'nun, 
'5002 sayılı Tapuluma Kamımmun ffi)3ö sa. 
yılı Kanunla muaddel 1!S m-îi maddesi (O) 
bendinin zilyedimin ıskatında on sene -ev
vel tesis edilmiş 'vergi kaydı aranması şar
tının kaldırılması suretiyle tadiline bu 
maddeye (E) bendinin lıaşlığı ile yeni 'bir 
bendin ilavesine ve bu maddenin (E) ıben-
dinhı, (F) ve (K) (bendinin (G) olarak de
ğiştirilmesine <ve aynı kanunun 35 ııei mad
desine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkra-
ııın tahlili .ile üeüneii fıkra mi arak değişti
rilmesine dair İzmir Milletvekili- Mustafa 
Uyar'm, r>(>02 sayılı Tapulama Kanununun 
di, 32 ve 3tl neti -maddeleriyle -14 neti -ınad-
desiııin 4 tıeü fıkrasının değiştirilmesine 
dair 've Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, 36G2 sayılı Tapulama Kanununun 
52 nei maddesinin dcğiştirilmesuıe <Mr 
kanun teklifleri ve Geeiei 'Komisyon rapo 
ru münaselıetiyle IH 


