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MİLLET MECLİSİ
T U T A N A K DERGİSİ]
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CİLT: 20

17 . 7 • 1963 tarihli Yüs Onyedinci BirJaşünden
1.9,1963 tarihli Yüz Otuzuncu Birleşime kadar

1963

ı

Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa

— Basın - Yayın ve Turizm işleriyle
görevli Hasın - Yayın ve Turizm Bakanlığı
yerine aynı işleri yürütmek üzere, 265 sa
yılı Kanuna
uygun olarak, Tunzm ve
Tanıtma Bakanlığı kurulması üzerine bu
hakanlığa Jinsin - Yayın ve Turizm Ba
kam Nurettin Aıdıçoğlu'mm atandığına
dair Cumhurbaş'kanlığ] Tezkeresi (3/666)

129

— (İtirevli. olarak yurt dışına gidecek
olan Adalet Hakanı Abdiİlhak Kemal Yü
rük'e dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Hasan Pmevr'in
vekillik edeceğine dair CıımmhıuUaşkanlığı tezkeresi (3/677)

301

S«y/a
— Şahsî iğleri, ve sıhhi sebeplerine
binaen 20 gün izin verilmesini istiyen Dev
li't Bakam Raiı Aybar'a 22 . 7 . 1903
tariflinden 10 . 8 . 1963 tarihine kadar
izin verilmeşinin ve avdetine kadar ken
disine, imar ve İskân Bakanı Fahrettin
Kerim Gökay'ın Vekillik edeceğine dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/675)
208:20+
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nııı dö
nüşüne katlar kentlisine, Gümrük ve Tekel
Bakanı Orhan öztarak'ın Vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerin.:1 uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/674)
203

ÇESÎTLÎ İŞLER
— Cumartesi ve İtizar günleri dışında
İnil' gün saat 15 ten .19 a kadar Birleşim
yapılmasına, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve
Cuma günleri Anayasanın iki yıl içinde
çıkarılmasını ön gördüğü Anayasa Kornişyonunea bildirilen kanunlara ait tasarı
ların görşü l meşine, Çarşamba günlerinin

saat .!(> dan se-nraki süresinin •somlara ay
rılmasına, Pcı-şembe günleri ise gündem
de normal, şekilde yer almış tasarı ve
tekliflerin ele alınmasına dair olan Baş
kanlık
Divanının, Grup Başkanlıkîariylc mutabık kalarak verdiği karar
568

DEMRCLEIÎ VK SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Kemal SanibrsıMıuoğlu'nun, Anayasanın en geç iki
yılda çıkarıl m asını emrettiği kanunları da
içine almak üzere, ivedi ve önemli ka
nunların, bir an önce ejkartlmasım sağla
mak üzere gündemin yeniden düzenlenip
çahşraainnn mı yöne çevrilmesini dileyen
demeci
242:244

— Ankara Milletvekili İbrahim tmtrzatıoğlu'nun, sözlü soruların içtüzüğün
15.1. nci maddesi gereğince
zamanında
ilgili bakanlıklara gönderildiğine dair d-..1ineci
289:290
—• Antalya Milletvekili ihsan AtaövTm,
pamuk üriiııüne zarar veren Prod^nia höçekleriyle vaktinde savaşılması için sim-

_4
Sat/fa
diden tedbir alınması vo bu hususta
memleketteki ilâç şirketlerinin göreve
çağrılması ve 30 Ağustosta Dumlupmar'da
yapılacak törende parti teni si idlerinin
eşit oranla katılmalarının Başkanlıkla
sağlanması konularında demeci ve Millet
Meclisi * Başkanı Fuad Sirmen'in, tören
lere katılacak üyelerin oranı bakımından
Meclîsin vereceği karara uyulacağına ve
şimdiye kadar olan uygulamalara dair
açıklaması
325:328
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanının iz
mir'de öğretmenler kongresindeki beyana
tına dair demeci vs Başbakan ismet inö
nü'nün, gerekli cevabın adı geçen ba
kan tarafından verileceği hakkında be
yanı
398:399
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ıu,
seçim bölgesinde sel felâketine nğrıyanlara gerekli ölçüde ve zamanında yardım
yapılmamasının ve bu konuda tedbir alın
mamasının yarattığı üzüntü hakkında de
meci
399
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
Anadolu Basınına Devletçe
yapılan
baskı, idare âmirlerinin koydukları san
sür ve alınması gereken tedbirler üzerin
deki demeci ve İçişleri Bakanı Hıfzı
oğuz Bekata'nın cevabı
81:83
— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal
Erkin'in, son üç ayhk dış olayları, dış te
masları ve Hükümetin dış siyaseti hak
kındaki görüşlerini açıklaması '
501:5Ö6
— Erzurum Milletvekili Nihat Diledin,
Erzurum İH merkez ve ilçelerinde sel
yüzünden meydana gelen çeşitli hasarlar
doîayısiyle Hükümetin alması gereken
tedbîrler konusunda demeci
442:443
— Gümüşan-3 Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, hububat bedellerinin Toprak
Mahsûlleri Ofisince vaktinde ekicilere ve
rilmesinin doğurdu sıkıntılara temasla bu
konuda tedbir alınmasına dair konuş
ması
f>06 ;507
— imar ve İskân Bakanı Fahrettin
Kerim Gökay'ıu, Kars Milletvekili Nec
mettin Aka'ıun, Kars ilindeki so) olayına

Sayfa
dair dünkü konuşmasına cevabı, memle
kette son günlerdeki sel âfeti doîayı
siyle alman tedbîr ve yapılan yardımlara
dair demeci
328
— imar ve iskân Bakanı Fahrettin
K'erİm Gökay'uı, 21 . 8 . 1963 -tarihli Bir
leşiminde Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ın bâzı köylerindeki su
baskını doîayısiyle Hükümetin yardımda
'bulunması hakkındaki beyanına dair de
meci
288
— Kars Milletvekili Necmettin Akan'*
in, İğdır'daki su baskınının mahsule yap
tığı hasar ve Doğu illerinde sağlananııyan asayiş konularında demeci
289
— Kırşehir Milletvekili Halil Özmcn'itı, Toprak Mahsulleri Ofisinin satm
alının» işlerini vaktinde yapmamasın
dan doğan sıkıntıların giderilmesi için
gerekli tedbirlerin alınmasına dair de
meci ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in
bıı hususta Hükümetçe de çalışıldığı hak
kında cevabı
246:247
— Konya
Milletvekili Faruk SÜkatı'ııı, son aylarda geçen önemli olaylar
hakkında Hükümetin Meclise açıklama
yapmamış olmasının sakıncalı olacağına
dair demeci ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Turhan Feyzioğiu'nun Dışiş
leri Bakanınca 'böyle bir açıklamanın ya
pılacağına dair cevabı
395:398
— Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay'ın, Toprak Mahsulleri Ofisince satmalınan ürün bedellerinin ekicilere vaktin
de ödenebilmesi için tedbir alınması ve
Ziraat Bankası alacaklarının tahsilinde
borcunu ödemiyeıı çiftçinin borçlarının
taksitlendirilttiesi hakkında demeci
532:533
— Maraş Milletvekili Kemal Bağeıoğlu'rmıı, Anayasanın gsçici 7 ned maddesi
nin Son fıkrasında adı geçen kanunların
zamanında çıkarılması için Meclisçe ve
Hükümetçe 'bir karara varılması hakkın
daki demeci ve Başbakan ismet inönü'nün
Hükümetin ,bu yolda bir sonuca varmaya
çalışacağı yolunda cevabı
Ö99:402
— Millî Eğitim Bakanı İbrahim Gktem'in, îmanı - Hatip okulları hakkındaki

- _ $ Sayfa
demecini dünkü Birleşiminde tenkid etmiş
olan Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'na cevabi demeci
441:442
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Orta - Anadolu'da ve hele Niğde iiincfc
vukua gelen büyük sel felâketi ile ilgili
demeci
244:246
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Sinop'un Ayancık ilçe merke
zinde ve bâzı köylerinde vukııbıılan selden
zarar görenlere yardım yapılmasına 4air
demeci ve imar ve îskân Bakanı Fahrettin
Kerim G-ökay'ın cevabı
361
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın,
aatınahnan traktörlerin sahiplerine ve
rilmesi hususunda gerekli kolaylığın gös
terilmesine ve alınan kâr haddinin îndiril-

Sayfa
meşine dair demeci
360
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın,
Sivas'ın selden zarar gören bâzı köyleri
nin halkına masken temini hususunda Hü
kümetin âcil yardımda bulunması temenni
sine dair demeci
247
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle
Trabzon'da bir üniversite kurulmasına dair
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı,
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi
hakkında demeci ve bu konudaki Öner
gesi
'
533:534
— Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin
Müftüoğlu'nun, Sah ve Perşembe günleri
nin sadece ivedilik kararı alınan işlere
ayrılmasına dair demeci
328:329

KAKDNLAR
No.
Cilt Sayla
268 — 1963 yıh Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
4 561
19 275,
334:335,364:367
269 — Tahsis «düdükleri gayelerde kul
lanılmalarına imkân veya lüzum
kalmıyan Harb sefinerlerinin satıl
masına yetki verilmesi hakkında
Kanun
7 71
17 373,
437 ^88,4M,4»7 -514,564:567
270 — Istaribul Teknik Üniversitesine
bağlı bir Teknik Okulu açılmasına
dair 6374 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun
12 539
17 52,
435
271 — Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, kaldırılma
sı ve bıı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında Kanun
6 130
17 442:
477,629:630,675:678
272 — Serseri ve mâzaımaisu eşhas
hakkında Kanunun yürürlükten

No.

Cilt Sayfa
5 491
10 483
18 135:
138,317
273 — Ceza evleri ingaası için gelecek
yıllara geçici yüklenm-elere girişil
mesine ve istikraz akdine dair Ka
nun
J6 267
18 184
19 216:
217,267:270
kaldırılmasına dair Kanun

274 — Sendikalar Kanunu

11 326
16
3,
180:216,225:264,310:346,365:368,
534:541,553:556
19 213,
468,469:477,52(î =527,535:540

275 — Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve
Ijdkavt Kanunu
6 296
16 123,
368:374,382:419,424:441,447:492,
497:534,549:552
19 467,
526:527,535 540
276 — 1963 yıh Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel-

- e
No.

Cilt Sayfa
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
18 184
19 540;
549,576:579
277 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu ile diğer kanunlarla bele
diyelere verilen payların Belediye
vergi ve resimleri hükmünde ol
duğuna dair Kanun
18 617
' 19 176,
207:209,217
278 — Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu kurulması hak
kında Kanun
5 574
11 155
16 128:
108,173:176
19 371
20

11:
Ifî

279 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağIı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında.
19 370
19 583
20
5,
59:62
280 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
19 323
20
3,
5:8,63 : 66
281 — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı
cetveli eni e değişiklik
yapılması
hakkında Kanun
19 370
20
3,
8:9,67:70
282 — 1963 yıh Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli eetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun
.19 525
20
3,
9:10,71:74
283 — Hususi İdarelerden maaş alan
ilkokul öğretmenlerinin kadroları
na, terfi, taltif ve cezai andırılın ala
rma ve bu öğretmenler İçin teşkil

No,

Cilt Sftyf»
edilecek Sağlı ve içtimaî Yardım
Sandığı ile Yapı -Sandığına ve öğ
retmenlerin alacaklarına dair 4357
sayıh Kanunun 3 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında Kanun
5 626
8
'3
17 595:
597,130:131

284 — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani
hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair Kanun
6 296
8
83
16 598:
599
285 — 97 sayılı Kanuna göre asker
lik hizmetlerini Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde öğretmen olaraîî
yayanların ilkokul Öğretmenliğine
tâyinleri hakkında Kanun
6
4
15 132
16 575:
588
286 — Koy Kanununda de
pılmasına dair Kamın

ik ya11 417
18 6.17
.19 34,
178:191,217:227
19 526
20 81,
84:88

287 — Şehir ve kasabalarda mahalle
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili
ne dair 4541 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması ve "bâzı kanunların
kaldırılması hakkında Kanun
8
3
18 617
19 94,
191:193,227:244
19 526
20 80,
88:90
288 — Tekel Genel
Müdürlüğünün
1955 bütçe yıh Kesinhesap Ka
nunu
2
46
16 494
17 303:
304,356:359

fo.

Cilt Sayfa

289 — Tekel Genel Müdürlüğünün
1956 Bütçe yılı KcshVhesap Kanu
nu
2 44
16 495
17 304:
306,360:363
290 — Tekel Genel Müdürlüğünün
1957 Bütçe yılı Kesİnhesap Kanu
nu
2 44
16 464
17 305:
306,364:367
291 — 1111 sayılı Askerlik Kanununa
2 geçici madde eklenmesine dair
Kanun
18 273
19 274
19 336:
349
292 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında Telli - Te
lefon irtibatı kurulmasına ve mev
cut Radyo - Telgraf Andlaşmasınra onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında Kanun
6 296
18 575,
605:608,618,643:646
293 — Köy içme suları hakkındaki
Kanunun 14 ncü maddesinin ikinci
fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair Kanun
5 520
8
3
17.588:
589
18 128
294 — 5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair
olan 16 Ocak 1963 gün ve 6015 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun
4 596
10 340
17 597:
598
18 131
295 — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun
6 350
18 3,
18 395

No.
Cilt S*yfa
296 — Devlet Hava Meydanları îşletteimesİ Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun
19 467
20 127r
129:132,175:178
297 — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa
•bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 19 467
20 128,
132:133,179:182
298 — İstanbul üniversitesi 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması htfkkında Ka
nun
19 467
20 128,
133,183:186
299 ~- 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kamın 19 467
20 128,
133:134,187:190
300 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963
yıb Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun
19 467
20 128,
134:135,191:194
301 — Gümrük Giriş Tarife cetvelinin
'bazı tali pozisyonlarına giren akar-'
yakıtların Gümrük Vergisi hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararının
onaylanmasına dair Kanun
6 148
10 180
17 594:
595,129:130,172:175
302 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmına bâ
zı kadroların eklenmesi hakkında
Kanun
19 117,
526,586:58"

No.

Cilt Sayfa

303 — «Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında
sermaye yatırımlarının karşılıklı
olarak teşvik ve himayesine müte
dair Anlaşmanın» ve bu anlaşmaya
ekli protokol ve »ekiz mektubun
onaylanmasının uygun bulunduğu
'hakkında Kanun
S 244
16 179
18 578,
609:612,618,647:650
304 — Hususi şahıslara ait eski eser
lerle tarihî âbidelerin istimlâki
hakkındaki 7463 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin değiştirilmesi ve
6 neı maddesinin kaldırılmasına da
ir Kanun
2 807
10 482
18 138:
139,317
305 — 1960 malî yılı içinde sürekli
görevlerle yabancı memleketlerde
•bulunan memurlara emsalli olarak
ödenmiş, bulunan aylıklar hakkın
d a Kanun
5 574
17 52
19 80,
110:113,119,169:172
306 — Idarei

Umumiyei Vilâyat Ka-

8—
No.

Cilt

Sayfa

nununda değişiklik yapılmasına
ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair Kanun
11 499
18 617
19 94,
120:143,294:315,316 =319,325:333,583
20 128,
135:144
307 — Belediye Kanununda değişiklik
yapılmasına dair Kanun
18 617
19 94:
109,120,276:293
20 81,
144:150,160:163
308 — Tohumlukların
ve sertifikasyonu
nım

tescil, kontrol
hakkında Ka
6 148
15 85
16 150:
154
19 117
20 257:
283

309 — istanbul ili, Eyüp ilçesine bağlı
Götepe bucağında Gaziosmanpa
şa adiyle bir ilçe kurulması hak
kında Kamın
19 582
20 127,
163:169,195:198

KARARLAR
168 — Millet Meclisinin 19 Ağustos
1963 tarihine kadar tatiline dair 20
169 — Amerika'dan ithal edilecek 33
Dizel - Elektrik Lokomotifinin iha
lesi mevzuunda bilgi edinmek ve

170

aydınlığa kavuşmak üzere bir Araş
tırma Komisyonu kurulmasına da
ir

20 402:
434

—9—
ÖNERGELER
Sayfa
Ağrı (Veysİ Yardımct «O. 8. Üyesi »ve 9
Arkadaşı)
—-fflSU sayılı İmar Kanununun 42 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifinin geri verilmesine dair- (4/241)
203
Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata «C. 8. Üyesi» ve
11 arkadaşı)
— Tapılmış veya yapılmakta bulunan
binalara ruhaat ve kullanıma izni verilmesi
hakkmdalri kanun teklifinin geriverilmesine dair (2/182, 4/244)
290
Ankara (İbrahim Sıtkı Hatîpoğhı)
— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Adalet, içişleri ve
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu geçici (bir komisyonda görü
şülmesine dair (4/242)
248
Antalya (ihsan Ataöv)
— Protokole katılacak temsilcilerin bü
tün parti gruplarım temsiîen katılması
hakkında
329
Balıkesir (Ahmet Aydtn Bolak),
Çanakkale (Burkan Arat),
Antalya (thsan Ataöv),
Zonguldak (Sadık Tekin Müftüoğlu),
Afyon Karahisar (Halûk Nur Baki),
Eskişehir (Aziz Zeytinoğlu),
— Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü
sorulardan Önce görüşülmesi ve Meclisin
Salı ve Perşembe günleri de toplanarak
Anayasanın bir an Önce çıkarılmasını emreıttiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli
kanunların görüşülmesi hakkında
252
Elâzığ (Turizm ve Tanıtma Bakanı Nu
rettin Ardtçoğlu)
— Radyo ve Televizyon kanun tasarı
sının, havale olunduğu komisyonlardan
seçilecek ikişer üyeden kurulu bir Geçici
Komisyonda görüşülmesi hakkında
3fil :362
Erzurum (Gıyasettin Karaca),
Vm(Muslih Görentaş) ve
Çanakkale (Şefik İnan)
— Sayıştay kantin tasarısının, havale
edilmiş olduğu Maliye, Sayıştay ve Plân
komisyonlarından ayrılacak 5 er üyeden

Sayfa
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesine
dair (1/474)
477
istanbul (tmar ve tskân Bakam Fah
rettin Kerim OSkay)
— Bina kiralan hakkındaki kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu komisyon
lardan 2 şer üye alınarak kurulacak bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
(1/513, 4/240)
129
— Konut kanun tasarısının (havale
edilmiş olduğu Adalet, Tücaret, İçişleri,
Maliye, fonar ve İskân ve Plân komisyon
larından seçilecek ikişer üyeden kurutacak
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair
(1/483)
248:249
tstanbul (Millet Partisi Baskanvekili O.
Zekâi Dorman),
Konya (Cumhuriyet Halk Partisi Baskanveküi Rüştü özal),
Aydın (Yeni Türkiye Partisi Grupu
adına Orhan Apaydın),
İzmir (Adalet Partisi Başkanveküi AH
Naili Erdem),
Nevşehir (Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisi (trupu adına Ramazan Demirsoy)
— Milletvekillerinin seçmenleriyle temas
ları ve memleket içinde incelemelerde bu
lunmaları için Millet Meclisinin 19 Ağus
tos 1963 Pazartesi gününe kadar tatil yap
ması hakkında
170
tstanbul (ö. Zekâi Dorman ve 7, arka
daşı)
— Sıkıyönetimin temdidi münasebetiy
le Büyük MİHöt Meclisinin '19 . 6 .1963 ta
rihli Birleşiminde cereyan eden görüşmele
rin basında aynen yayınlanmasına mâni
olunması hâdisesi 'hakkında bilgi edinmek
ve aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün
177 .nci maddesi gereğince tahkikat icra
sına dair (10/12)
2475(48,2)90^07
Konya (C. H, P. Grup Baskanvekili
Rüştü özal),
Erzincan (Y. T. P, Grup Başkanveküi
Sadtk Perincek)

-iö
Sayfa •
Sayfa
Sivas, f<7. K. M. P. Grup Baxl«mvrJalİ
: İiçiineü fıkrası gereğince, gündemin bir de
Ccvad Odyakmaz)
j lil. görüşülecek işler kısmının 5 fi, 7, S, 9.
Balıkesir (A. P. Grup Haşkanvekili Ci
10, 11, 12, 13, L4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
hat IİUgehnn)
22, 23, 24, 25, 27 noİ maddelerinde yer'alan
— Anayasanın 25 Hiçim 1063 gününe
and lasın alarm Başkanlığa iadesine dair
kadar çıkarılmasını emrettiği kananların
(4/245)
329 ^SO
'bu müddele kadar-çıkarılmasını sağlamak
Trabzon (Ahmet Şener)
üzere -tedbir alınmasına dair
443:444
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
iie Trabzon'da !bir üniversite kurulması
Maliye Bakanı (Ferid Melen)
hakkındaki '0594 sayılı Kanuna ek kanun
- - tfelir Vergisi Kanununun bâzı mad
tasarının gündeme alınarak görüşülmesi
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında
hakkında
583:534
ki kanun tasarısının, Genel Kurulun
12 . 11. . 1002 tarihli 4 ncü Birleşiminde
Trabzon (Ahmet Şener)
ve Trabzon
kurulması kaibul edilen Geçici Komis
(AU lina Uzuner)
yonda görüşülmesine dair (1/530, 4/248)
569
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
—
Kurumlar
Vergisi
Kanununun
ile Trabzon'da bir üniversite kurulması
4 0 IKM maddesinin değiştirilmesi (hakkın
hakkındaki 651)4 saydı Kanuna ek katımı
d a k i k a n u n tasarısının Genel 'Kurulun
tasarısının havale edilmiş olduğu Millî rîği12 . 11 . 1362 tarihli 4 ıteü Birleşimi mî e
tim ve Plân komisyonlarından seçilecek dör
k u r u l m a s ı k a b u l edilen Geçici K o n ı i s n u ı der üyeden kurulacak geçici bir komisyon
d a görüşülmesine d a i r ( 4 / 5 2 1 , 4/247)
İWfl
da görüçülmeşine dair (1/515, 4/243)
248
Maraş. (Kemal

Bağetoğlu)

— Anayasanın 25 Ekim 1963 gönüne
kadar çıkarılmasını emrettiği kanunların
bu müddete kadar <;Î karıl masını sağlamak
üzere tedbir alınmasına dair
443:444
Tekirdağ (fTayrİ Mumcnoğht ve .3 tırktı<la,p)
— 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 neii maddesinin 1 nei bendinin

Yozgat (tsmail Hakkı Akdoğan ve 2 arkadmı)
— Amerika'dan ithal edilecek >Î3 diwl elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda
bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak öze
re İçtüzüğün 1177 nei maddesi ,gereğînco
bir taîhkîkaıl kommyoıuı kurulmasına dair
(10/13)
!Î26,402:4U

RAPORLAJt
Adalet Komisyonu raporları
— Anayasa Mahkemesinin ıkurulu§u ve
yarlgılama usuDleri hakkındaki Kanuna .
ilişik (il.) sayılı cetvele bir k a d m eklen
mesine ıtlair 'kanun tasarlısı hakkında
(1/446)
— Belediye Kanununda del işikl ikler
yapılmasına ve illgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair itamın (tasarısı ile ö. 8e-*
na'tosu içel Üyesi Caıvit Tevtfik Okyayua
ve 6 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa Ifoâızı (maddeler eklenmesine, bâzı
maddelerinin değıştüri'lmesine ve kaldırıl
masına ve 5669, 6424, '6Ö55, 7(363 sayılı
kanunların kaldırılmasına dair kanun

n

teklifi ve Edirne Milletvekili tlhami Er'tem'in, 1590 sayılı Belediye Kanununun
716, 89, 911 ve 92 nei maddelerinin detğiştirilmesi hakkında 'kanun tekflftft ve Cunıihuriye't iSenaıtosunca yapılan değişiklikler
hakkında ('1/427. B/1OT, 2/336)
1128,144 -060,
3160:165
— fcdarei Umıımiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilıgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı 've O. Senatosu îçel Üye»! C&vit Tevfik Okyayüz ve 6 arkaldatjının, îdarei
Ümumiyei Vilâyat Kanununa "bâzı mad
deler eklenmesine, 'bu 'kanunun (bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve ibâizı ıtnadde-

Sayfa
, leriyle bâzı kanunların kaldırılmasına
dair feanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunla yapılalı deliklikler hakkında
(İ/399, 2/&40)
328,135:144
— SÇ&y Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma'
sına dair kanun tasarısı ve C. (Senatosu
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuız ve 6 ar
kadaşının, 442 sayılı Köy Kanununa bâzı
maddeler eklenmesine, "bâzı maddelerin
değiştirilmesine, ibâzı maddeleriyle bâzı
kanunların kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve 'Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında (1/398, 2/339)
81,
84:88
— Şelhir ve kasabalarda malhallile muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4641.
sayılı Kanunun İbâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, "bazı maddeler eklenmesine ve
bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve C. Sena
tosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve
fi arkadaşının, 454)1 sayılı şehir ve kasa
balarda mahalle muBıtar ve ihtiyar heyet
leri teşkiline dair Kanunun bâzı maddele
rinin değişjtirilmesine ve IbSlzı maddeler ek
lenmesine ve 5046, 15(671, 6010, 6884 ve
TM* sayılı kanunların kaldırılmasına dair
kanun'teklifi ve Cumhuriyet iSenatttsunea
yapılan değişiklikler (hakkında (il/809,
2/388)
80,88:90
— Türk Faımaıkopeei hakkında kanun
tasarısına dair (1/271)
tSO©

-•- Bolu Milletvekili Zeki Haltacıoğhı
ve H ark ii d aşının, öğretmenlere eğitim ve
kiiy ödeneği verilmesine dair kanun teklifi
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi;
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, eği
timcilere meslek tazminatı, mahrumiyet zam
mı ve yıpranma Ödeneği verilmesi hakkında
kanun teklifine dair (2/23, 2/15.1)
Mİ
— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi yar
dımcı ve 2*2 arkadaşı ve Caziantep Millet
vekili Ali ihsan (Jöğüş, ile Diyarbakır Mil
letvekili Vefik Pirinççioğlu ve C. Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve C. Se
natosu İzmir Üyesi Nevzat Özerdendi ve
CJİresun Milletvekili Nairn Tirnli ve 4 arkadiigı ile Sakarya Milletvekili Tevfik UluNoy ve 10 arkadaşının ilkokul öğretmen
leriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de
i-ıııhtelif dereceli okullara ve Millî Eğitim
Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtın
da ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışan
ların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifine dair (2/154,
2/15(1, 2/176, 2/188, 2/192, 2/195)
567
— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî
Eğitim Bakanlığına bağ] ı hov eeşit orta
ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle
öğretmenlikten gelip Millî-Eğitim Bakanlı
ğı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta
olanlara mebdei maaş derecelerinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifine d-ıir
(2/166)
531

Bayındırlık Komisyonu raporu
— JTuvaızenei Umumiyeye dâlhîl ibâzı
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara
geçici yükenmelere girişilmesi hakkında
ki Kanunun 1 nei maddesine Ibîr fıkra
eklenmesine dalir kanun (tasarısı hakkında
(1/376)
10,75:76
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları
— Anayasa Mahkemesinin kurulusu ve
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ili
şik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesi
ne (laır kanun tasarısı hakkında (1/446)

H

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı Ertik okulları mütedavil serma
yesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kânun tek
lifi hakkında (2/397)
531
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanu
nun 19 neu maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi hakkında (9/1310)
567

12Sayfa
— Gümüşanc Milletvekili Nureddin özdemir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Su
baylar Heyetine mahsus terfi Kanununun
5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bn ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/1.15)
382,510:516
— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağh (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/467)
10:11
— istanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir il
çe kurulması hakkında kanun tasarısına
dair (1/511)
127,163:169,195:198
— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun
tasarısına dair (1/457) (S. Sayısı : 365)
202
— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Malımut
Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere
emeklilik ve özlük haklarının tanınmasına
dair kanun teklifi ve Bolu Milletvekili Kâ
mil İnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy
Eğitmenleri Kanununun 5 nei maddesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun tekli
fine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında (2/26, 2/83, 2/87)
530
— Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait
kanun teklifi hakkında (2/248)
567
— Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/376) 10,
75:78
— Sinop Milletvekili Malımut Alican
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve
5 arkadaşının 1700 sayılı Dâhiliye Memur
ları Kanununa ek kanun teklifi hakkında
(2/88, 2/110)
81,308:309,330:335,363,510,570

Sayfa
— Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında (1/247)
257:283
— Türk Farmakopcsi hakkında kanun
tasarısına dair (1/271)
.
202
Geçici Komisyon raporları
— Bursa Milletvekili İbrahim Öktem
ve 3 arkadaşının, 315.12 sayılı Cemiyetler
Kanununun Anayasaya -aykırı hükümleri
nin kaldırılmasınla dair kamun teklifi hak
kında (2/493)
567
— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Kesit Ülker'in, 3646 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (1/474, 2/440)
242,
382:383

— Devlet Yatırım Bankası hakkında
kanun tasarısına dair (1/308)
204:205,250:
252,368,309 :331,06a :'3®2,3Ö8:3Q1,402,435, :438
— İktisadi Devet Teşlekküleri ve iş
tirakleri hakkında, kamun tasarısı ve C
Senatosu Adana Üyesi Mehmet ünaldı ve
Diyarbakır MilLetvekili Alp Doğan Şen'in, 3460 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkında kanun tek
liflerine dair (1/317, 2/108, (2/103)
16:58,
90:1)20,!!^. :124,129J171:174
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas
Milletvekili Cerad Odyakmaz ve Erzin
can Milletvekili ıSadık Perimjek'İn Tür
kiye Büyük Millet 'Meelisi Bütçe Karma
Komisyonunum seçilmesi ve çalışm-a usul
lerinin düzenlenmesi .hakkında kanun
toklifi ve Geçici Komisyon raporn (2/Ö69) 45â:
469
— İstanbul 'Milletvekili Coşkun Kırca,
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Er
zincan Milletvekili Sadık Perinçek'in,
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin
düzenlenmesi hakkında kanun teklifine.
dair (â/273)
445:459

- 13 Sayfa
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
ile Trabzon'da bir üniversite kurulması
. hakkındaki <6594 sayılı Kamuna ek kanun
tasarısı hakkında (1/516)
63İ,534, £44,561:
Ö64,5>69,605:607
— Serbest malî müşavirlik kanunu
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya
Üyesi Macİt Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ün&ldı'nın, Malî müşavirlik ve ye
minli müşavirlik kanunu teklifi hakkında
{1/476, 2/529)
1202,386:387
— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili SeMhattin Güven'in, 5.1.1991 tarih ve 228 sayılı
Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu
kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili llhaml
Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanunuma
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (1/462, '2/968,
2/413, 2/506) 330,382,616:528,644:S6O£70:603
— Türkiye Bilimsel ve Teknik Arattır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun
tasarısı île Cumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının,
Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma Kon
seyi kanunu teklifine dair Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da (l/m», 2/220)
11:16
— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı
ile Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 130.12 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununa ek kanun teklifi ve Mardin
Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Va- -.
tandaşlık Kanununun 10 neu maddesine
iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 nen
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (1/202, 2/18, 2/264,
2/389)
469,477:496,496 =497,607:510
içişleri Komisyonla raporları
— İstanbul ili Eyüp ilçesine bağlı
Goktepo bucağında Gaziosmanpaşa adiyle

Sayfa
bir ilçe kurulması hakkında kamın, tasa^
nsına dair (1/511)
1OT,163:T69,;196:198
— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesi
nin Sakarya iline bağlanması hakkında
kanun tasarısına dair (1/457)
208
— 'Sinop Milletvekili Mahmut AHcaııoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 neî
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi ile Kırklareli Milletvekili AMeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı
Dahiliye Memurları (Kanununa ek kananı
teklifi hakkında {2/88, 2/110)
$1,308:309,
330:335,363,510,570
Karma Bütçe Komisyonu raporları
— 1963 yılı' Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) îşuretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/501) 128,
133:134,187:190
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına
dair (1/497)
5,59:62
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağiı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/494)
3,5:8,63:66
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi ldaı*o Amirlerinin, 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/556)
3,9:10,71:74
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/499)
127,
129:132,175:178
-— Devlet Su İşleri Clenel Müdürlüğü •
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/500)
128,132:133,
179:182
-— İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/502}
128,133,183:186

— 14
Sayfa
~

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/495)
3,8:9,67.70
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması halikında kanun
tasarısın;» dair (1/503)
128,134:135,191;194
Maliye Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğilim Bakan
lığına. bağlı Hrtîk okulları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 3423 sayılı Kamımın
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/197)
531
-— Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 4 arkadaşının, Hanifc Kadife Fırat'a
vatani hizmet tertibinden maaş tahhsîsiııe
ait kanım teklifi hakkında (2/248)
5fi7
—> Muvazene! TTmumiyeye dahil tıâ.zı
dairelerin yapı isleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere gfiri silmesi hakkındaki
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanım tasarısı hakkında (1/376) 10,
75:78

Sayfa•
iktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi hakkında (2/154,
2/156, 2/176, 2/188, 2/192, 2/195)
567
— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve
yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle
öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmak
ta ulanlar» mebdei maaş derecelerinin düzeltîlmeâ hakkında kanun teklifine dair
(2/!fi6)
531
-•••• Cumhuriyet. Sımatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demjr'in, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Er tik okulları mütedavil
sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/197)
531
—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi
Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1 9 2 6 gün ve 789
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanu
nun 19 ucu maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/310}
567
Millî Savunma Komisyonu raporları

Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Bolu Milletvekili îîcki BaKacıoğlu
ve K arkadaşının, öğrel menlere eğitim ve
köy ödeneği verilmesine dair kanun teklifi
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının. Eği
timcilere m<vslek tazminatı, mahrumiyet
Kanımı ve yıpranma ödeneği verilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/23, 2/151)
— 0. Senatosu Ağrı Üyesi Veysİ Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Millet
vekili Alî Ilışan Göğüs ile Diyarbakır Mil
letvekili Vefik Pİriııecioğhı ve O, Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve O. Se
natosu L'.IHN' Üyesi Nevzat özerdenıli ve
Giresun Milletvekili Naİm Tirali ve 4 arka
daşı ile Sakarya Milletvekili Vıtsuf Uhısoy
ve 10 arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle
ilkokul erretmenliğtııdcn ^elip de muhtelif
dereceli okullunla ve Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversite, hakanlıklar teşkilâtında ve

531

- Askerî memnu imntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/473).
1'2S
- - Gîiınüşane Milletvekili Nui'oddiıı Özdemir ve (0 arkadaşının, 4273 sayılı Su
baylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun
5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ucu maddesine bir fıkra ve bu
kamına İni* geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/11.5)
382,510:Mfi
Sağlîk ve Sosyal Yardım Komisyonu
raporu
—• Türk Earıııakopesii hakkında kanun
tasarısına dair (1/27T)
Sayıştay Komisyonu raporu
ı
j
•••• Devlet, orman işletmeleriyle kereste
i Fabrikalarının 1953. 1954, 1955, 1956, 1957,

202

-ıe—
Sayfa
3958 ve 19Ş9 yıllan muameleleri hakkında
tanzim edüetı raporların bilânçolariyle
birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi hakkında (3/88, 3/93,
3/97, 3/110, 3/124, 3/340)
202

Sayfa
Tarım Komisyonu raporu
— Muvazenei Umunıiyeye dâhil bâzı
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki
Kanıııuııı 1 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/376)
10,75:78

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
izinler

momiyo ödeneğinin verilebilmesi için keyfi
yetin Genel Kurulun kararma sunulduğu
hakkında (3/685)
476

— Sayın üyel&rideıı tbâızılamıa izin ve
rilmesi hakkında (3/664)
4
(3/676)
249
Seçimler
(3/681)
474476
— Şahsi iğleri ve sıhhi sebeplerine bina
— Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel
en 20 gün izin verilmesini istiyen Devlet
Elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda
Bakanı Raif Aybar'a 22 . 7 . 1963 tari
bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere
hinden 10 . 8 , 1963 tarihine kadar izin
I İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince ku
verilmesinin ve avdetine kadar kendisine,
rulması kabul edilen Tahkikat Komisyo
tmar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim
nuna üye seçimi (10/13)
444445
Gökay'ın "Vekillik edeceğine dair Cumhur
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
başkanlığı tezkeresi (3/675)
203;204
Hatipoğlu'mm, Genel nüfus yazımı kanu
nu tasarısının havale edilmiş olduğu Ada
ödenekler
let, içişleri ve Plân komisyonlarından seçi
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
lecek üçer üyeden kurulu geçici bir IcomiKizin alan Diyarbakır Milletvekili Adnan
yonda görüşülmesine dair (1/507, 4/242)
248
AraVa ödeneğinin verilebilmesi için keyfi
— Erzurum • Milletvekili Gıyasettin
yetin Genel Kurula sunulduğuna dair
Karaca'nın,
6570 sayılı Kira Kanununun
(3/637)
4
Anayasa
Mahkemesince
iptal edilen 2 ve
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
3
ncü
maddelerinin
yeniden
tedvini ile
izin alan İstanbul Milletvekili Abdurrah4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
man Yazgan'a, Ödeneğinin verilebilmesi
daki kanun teklifinin, Genel Kurulun
için keyfiyetin Genel Kurulun kararına su
19 . 7 . 1963 tarihli 119 ncu Birleşimin
nulduğu hakkında (3/683)
476
de Bina kiraları hakkındaki kanun tasarı
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
sını görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
izin alan Niğde Milletvekili Asım Eren'e
yonu havalesine dair Ticaret Komisyonu
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin
Başkanlığı tezkeresi (2/526), (3/678). 476:477'
Genel Kurulun kararına sunulduğu hak
kında (3/684)
476
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca, Van Milletvekili Muslin Görentaş
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
ve Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'ın,
izin alan Tokat Milletvekili Ali Rıza UluSayıştay kanun tasarısının, havale .edilmiş
soy'a Ödeneğinin verilebilmesi için keyfiye
olduğu Maliye, Sayıştay ve Plân komisyon
tin Genel Kurulun kararma sunulduğu
larından ayrılacak 5 er üyeden kurulu Ge
hakkûıda (3/682)
476
çici Komisyonda görüşülmesine dair
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
(1/474)
477
izin alan Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-
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Sayfa
— imar ve İskân Bakanı Fahrettin
Kerim Gökay'tn; biııa kiraları hakkındaki
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu
komisyonlardan 2 şer üye alınarak kuru
lacak bir geçici komisyonda görüşülmesine
dair (1/513) (4/240)
129
— Iınar ve iskân Babanı Fahrettin
Kerîm Uökay'm; konut kanun tasarısının
lıavale edilmiş, olduğu Adalet, Ticaret,
içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân
komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden
kurulaca'k geçlei bir komisyonda göraışülmeşine dair (1/483)
248:249
— İstanbul. Milletvekili ö. Zekâİ l)orman ve 7 arkadaşının, Sıkıyönetimin tem*
didi münasebetiyle Büyük Millet Meclisi
nin 19 . 8 . 1963 tarihli Birleşiminde cere
yan eden görüşmelerin 'basında aynen ya
yınlanmasına -mâni olunması hâdisesi hak
kında bilgi edinnLcfc ve aydınlığa kavuşmak
üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince tahkikat icrasına dair (10/12)
247:248
290307
— Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun
tasarısının Genel Kurulun 12 . 11 . 1962
tarihli 4 ncü Birleşiminde kurulması kabul
edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine
dair (1/530, 4/24S)
569
— Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Ku
rumlar Vergisi Kanununun 40 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının, Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli
4 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
(1/621, 4/247)
569
— Plân Komisyonunda
üyelik için seçim

açık bulunan
534,568:560

(tayfa
— Trabzon milletvekilleri Ahmet Şener
ve Ali Rıza Uzuner'in, Karadeniz Teknik
Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üniver
site kurulması hakkındaki 6594 sayılı Ka
nuna ek kanım tasarısının havale edilmiş
olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilecek dörder üyeden kurulacak
geçici bii' komisyonda görüşülmesine dair
(1/515, 4/243)
248
— Turizm ve Tanıtma Bakanı Nuret
tin Ardıçoğlu'nun, Radyo ve Televizyon ka
nun tasarısının, havale olunduğu komisyon
lardan seçilecek ikişer üyeden kurulu bir
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkındaki
önergesi
361£62
— Yozgat Milletvekili ismail Hakkı
Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan
ithal edilecek 33 diesel - cleetric lokomoti
finin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve
aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün
177 ııei maddesi gereğince bir tahkikat ko
misyonu kurulmasına dair (10/13) 362,402:434
Yasama dokunulmazlıkları
— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/668)
202
— Ankara Milletvekili Zühtü Pelılivanlı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/679)
501
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ıtı
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/680)
501
— (Jorıım Milletvekili Hilmi Incesulu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/668)
202
— Kastamonu Milletvekili Fethi Doğaııçay'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/667)
127
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SORULAR VE CEVAPLAR
ı ._ .SÖZLÜ

SORVLıİH VE

San fa
müşkülâtmı öııliyecelc ne gibi tedbirler
alındığına dair Ticaret ve Gümrük ve Te
kel Bakanlarından sözlü sorusu. (6/6SH))
472

Başbakandan
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğiıı'mm, Örfi idarenin kısaltılmasının
veya Tıir daha uzatılmam asının düşünülüp
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/681)

297

— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Bertan'm, hazıi'lanmakta olan 1964 malî
yılı bütçesiyle eski emekli, ıhıl ve yetimle
rin aylıklarına bîr zam yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/664)

241

İçişleri Bakanından

Bayındırlık Bakanından
—- Edirne Milletvekili Fahir Cîiritlioğlu'nım, Meriç nehri üzerinde inşası düşü
len köprü şeddeleri proje işinin itinanı
edilip edilmediğine dair Bayındırlık Baka
nından si-zlü sorusu (6/669)

241

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlİoğlu'nıın, Tekirdağ tpsala hudut yolunun in
şaatının ne zaman bitirileceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/670) 241
Derlet Bakanından
— Jlatay Milletvekili Sûki Zorlu'ııun,
Türk sporunun her branşında uğranan ye
nilginin sebeplerine ve sporcuların duruımına dair Devlet Bakanından sözlü soru
su, (6/660)

3

Dışişleri Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Oİritlioğlıı'mm, Meriç nehri üzerinde yapılmakta
olan şeddeler sebebiyle Yunanlılarla mü
badele edilen Türk topraklarına dair Bil
işleri Bakanından sözlü ŞOVUMU. (6/668)
Gümrük ve Tekel Bakanından
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
tütün ınüstalısılına verilen zirai krediler
ile Tekel avansları konusunda çiftçinin

CEVAPLARI

241

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurla
rın bozucu ve bölücü faaliyetleri karşı
sında her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tini ve İrişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/682)
32r>
— Bilecik Milletvekili Sadi Biımy'm,
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline
bağlanması sebebine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/667)
241
— Edirne Milletvekili Fahir Girillioğlu'ıum, Edirne ili dahilindeki köy muhtar
lıklarının teftiş ve murakabelerinin yapı
lıp yapılmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/676)
-JLH7
-— Eskişehir Milletvekili Azız Zcytİnoğlu'nun, Seçim kanunlarının kabulü mü
nasebetiyle İS . 7 . 1%3 günü verilen kok
teylin masraflarının
nereden ödendiğine
dair içişleri Bakanından sözlü norımı.
(6/663)

241

— Kırşehir Milletvekili Hulil Özmen'hı, C'am lidere Kaymakamının başka bir
ilçeye tâyini işinde. bir şikâyet bulunup
bulunmadığına dair içişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/678)

2*7

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlİvanoğlu'ıuın, Emniyet Genel Müdürü
Jlısan
Aıus'uı görevinden alınması sebebine dair
tçişlerî Bakanından sözlü sorusu (G/663)

241

İmar ve İskan Bakanından
— Kırklareli Milletvekili Abdıırıalınıaıı Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, ta
bî afetlerden zarar görenlere dağıtılmak
üzere inşa edilen evlerin maliyetinin rayiç
fiyatından
fazla olup olmadığına
dair
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Sayfa

Sayfa
Bayındırlık ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü sorusu. (6/661)

3

Maliye Bakanından
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ııı,
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci madde
lerinin değiştirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Maliye Bakanlığından
»özlü sorusu. (6/6tf6)
241
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Jtteşat özarda'nın, komünistlerle bâzı aşırı jolcu unsur
ların bozucu ve bölücü faaliyetleri kar
şısında her hangi bir tedbir alınmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim ve İçişleri bakanlarından sözlü so
rusu. (6/682)
325
— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un,
Üny« İlçesinde açılması düşünülen Ticaret
Lisesinin il. merkezinde asılması sebebine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/685)
359

— Edirne Milletvekili Fahir Uiritlioğlu'nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni
gübre ihtiyacının ne suretle sağlanacağına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu^
(6/671)
— Edirne Milletvekili Fahir fliritlioğlu'nun, Edirne ilinde süt endüstrisi ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/672)
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Orman (lenel Müdürlüğü
nün tatbik etmekte okluğu ster usulünün
tatbikine dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/689)
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen
şap, hastalığının önlenmesi konusunda ne
gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve Ti
caret Balkanlarından sözlü sorusu (6/674)
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'uıı, Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiya- '
cıııa ve ,bunu imal eden fabrika sayısına
dair Sanayi ve Tarım Bakanlarından sözlü
sorusu (6/662)

241

241

472

241

3

Sanayi Bakanından

Ticaret Bakanından

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Sanayi Bakanlığmdan sözlü sorusu.
(6/688)
472
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiya
cına ve bunu imal eden fabrika şayiama
dair Sanayi ve Tarım bakanlarından sözlü
sorusu. (6/662)
3

— Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, mevcut çelik siloların duru
muna ve arazi üzerine alımı yapılacak ve
ya yapılmış hububat miktarına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/679)
287
i— Ankara Mİltetvekili İbrahim İmirzahoğlu'nun, Toprak Mahfilleri Ofisi alım
merkezlerinin mesaisi, alım bedellerinin gü
nünde ödenmesi ve tüccara kredi sağlan
ması konularında alınmış veya alınacak
tedbirlerin neler olduğunun bütün yurda
ivedilikle duyurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ticaret (Balkanından söz
lü sorusu (6/680)
287

Tarım Bakanından
— Ankara Milletvekili İbrahim İmirzahoğlu'nun, Tarım alet makina ve yedek
parçalarının zamanında temin edilmesi için
neden vaktinde tedbir alınmadığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/675)
287
— Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Toprak - Su Genel Müdürlüğü tara
fından açılan kampların sayısına ve açı
lış gayesine dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu. (6/686)
394

— -Edirne Milletvekili 'Fahir Giritiioğlu'nun, Trabzon id.i Araklı ilçesi Fındık Sa
tış Kooperatifi seçim sonucu hakkında
Bakanlıkça ittihaz edilen kararın mevzu
ata uygun bulunup bulunmadığına dair
Ticaret (Bakanından sözlü sorusu (6/683) 325
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, tütün nıüstahsıluna verilen zirai kre*

Sayfa
diter ile Tekel aıvansları konusunda çift
çinin müşkilâtını önleyecek ne gibi tedbir
ler alındığına dair Ticaret ve Gümrük ve
Tekel Balkanlarından sözlü sorusu (6/690) 472
— Kırşehir Milletvekili Halrl özmen'İn, Çiftçilerin sattıkları mahsullerin bede
linin aeele olarak verilmesi ve mallarının
daha serî alınması için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair Tiearet Bakanından
sözlü ısorusu (6/673)
241
— Kıarşehir Milletvekili Halil özmenUn,
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen
şap hastalığının önlenmesi 'konusunda ne
gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/674) 241
— Kırşehir Milletvekili Memduh Endemir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak

Sayfa
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/687)
472
Ulaştırma Bakanından
— Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, 'Devlet Demiryolları Oenel Mü
dürlüğünce satınairamasına karar verilen
33 dizel lokomotifi için kaç firma tarafın
dan teklif verildiğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/677)
287
— Sivas Mi'Hetvekİld Tahsin Türkay'm,
Devlet Demiryollarınca ihale ile satmaiınan lokomotiflerin alış bedellerine ve iha
leye kaç firmanın katıldığına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/684)
359

B — YAZILI SOBULAK VE CEVAPLARI
Adalet Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir OiritMoğlu'nun, fetanbul KJavel Boru Fabrikası
işçilerinin ıgrevi sebebiyle Sovyetler Ko
münist Partisi tarafından çekilmiş bir teb
rik ve teşvik telgrafı olup olmadığına dair
Adalet Bakanından yazılı sorusu (7/336)
241
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla
duruşmaya ait -tutanakların yayınlanması
na ne zaman başlanacağına dair soru Öner
gesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Törüfc'ün yazılı cevabı (7/309)
219
Başbakandan
— Adana Milletvekili Kasım 'Gü'lek'in,
şifre ile muhabere isnadında bulunanlar
hakkında ne'gibi bîr müeyyide uygulandı
ğına dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/335)
241
•— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, 'Kastamonu ilinin Abana köyü
nün ilçe olması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/360)
567
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kırşehir'de yapılması düşünülen kâ-

ğıt ve çimento fabrikalarının 1964 yılı uy
gulama plânına alınıp alınmıyacağına dair
Başbakandan yazılı sorusu (7/348)
395
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağto
Ömerhactlı belediye hudutları dâhilinde
harmanları yanan şahıslara hibe yoluyla
yardım yapılıp yapılmıyacağına dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/347)
359
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemîr'in, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş
ve Kozaklı ilçelerinin Kırşehir'e bağlanma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/349)
530
Bayındırlık Bakanından
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik ilindeki dere ıslahı ve yol inşaatı
nın ne durumda olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından yazılı sorusu (7/355)
566
— Edirne Milletvekili Fahir <xiritlioğlu'nraı, 1963 yılında Edirne ili dâhilinde
hangi iooy yollarının yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/339) 241
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'mın, Edirne ili Havsa ilçesi Tahal köyü
köprüsünün yapılıp yapılmıyacağına dair

-20
Sayfa
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/344)
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Çankırı - Kastamonu ve Anka
ra - Kastamonu arasındaki yolu» ıslahı hu
susunda no düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından yazılı sorusu (7/361)
— Tekirdağ Milletvekili Turban Kut'un,
Ergene nehrinin ıslahı için ciddî bir çalış
ma olup olmadığına dair soru önergesi ve
Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in, yazılı
cevabı (7/326)

287

567

225

Devlet Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Girİtlioğlu'mııı, Edirne ili Havsa ilçesindeki tarihî
camiin ve hamamın tahribattan kurtarılması
için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine.
dair Devlet Bakanından yazılı sorusu
(7/345)

287

— Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu ilinde inşa edilecek
olan kapalı spor salonu için konulan ödene
ğin gönderilip gönderilmediğine dair Dev
let Bakanından yazılı sorusu (7/356)

566

Dışişleri Bakanı
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın,
Bakanlar Kurulu tarafından yapılmış ve
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmaların nıevcudolup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/362)

567

Gümrük ve Tekel Bakanından
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
Bilecik'te 1964 yılında kurulması kabul edi
len Şerbetçi Otu Kurutma tesisleri konu
sunda ne gibi hazırlık yapıldığına dair Ta
rım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/353)
56G

İçişleri Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir (îiritlioğlu'ntın, u d i m e ili Havsa ilçesinde emniyet
teşkilâtı kurulması hakkında ne düşünüldü
ğüne dair içişleri Bakanından yazılı soru
su (7/343)

287

— Edirne Mül et vekili Fahir Cîirİtlioğhı'mıtı, Edirne ili Havsa İlçesi Tahal köyü köp
rüsünün yapılıp yapılmıyacağına dair İçiş
leri ve Bayındırlık Bakanlarından yazılı so
rusu (7/344)

287

— Edirne Milletvekili Fahir Oİrİtlİoğlıı'muı, Edirne ilinde yerleşen Batı Trakya
Türklerinden, hâlâ Türk uyruğuna geçme
miş. kaç. aile bulunduğuna dair İçişleri Ba
kanından yazılı sorusu (7/338)
241.
— Edirne Milletvekili Fahir (liriUioğlu'nun, İskilip ve Sungurlu ilçelerinde be
lediyelerce yıktırılan gayrim e ııkull ere dair
İçişleri Bakanından vazıh sorusu (7/337)

241

— Konya Milletvekili Kadirean Kaflı'ımı, 'Konya'mrı. Yunak ilçesi belediyesinde
fazla memur çalıştırılması sebebinin arattı
rılıp araştırılmadığına ve belediye muhasi
bi hakkındaki şikâyetlere niçin .son verilme
diğine dair soru önergesi ve İçişleri Baka
nı Hıfzı Oğuz Bekatanm yazılı cevabı
(7/288)
218:21!)
— Konya Milletvekili Kadirean Kaflı'nın, Niksar'ın Osmaniye köyünü, Nik
sar'a giden şoseye bağlıyan toprak yo
lun, bir şahıs tarafından sürülüp, ekile
rek kapatıldığının doğru olup olmadığına
dair sonı önergesi, ve İçişleri Bakanı Hıfzı
OğıiK Bekata'nm vazıh cevabı (7/321)
222:223
tmar ve İskân Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir ftiritlioğlu'nun, Edirne ili Havsa ilçesinin içme su
yu tesislerini zamanında yapmıyan mütaahhîdin sorumluluk durumuna dair lınar ve
İskân Bakanından yazılı sorusu (7/342)

287

Millet Meclisi Başkanından
— -NiğdeMilletvekili Asım Eren'in, 20/21
Mayıs 1!)63 isyan hareketinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisim! bir taamız veya her
hangi bir işgal vukubıılııp bulmadığına da
ir yazılı soru önergesi ve Millet Meclisi Baş
kanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı (7/346) 325,
355:356

— 21
Sayfo ;
Sayfa
Millî Savunma Bakanından
! dele teşkilâtı kurulması OmsusuiKia ne
düşünüldüğüne dair Tarım
Bakanından
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'|
yazılı sorusu (7/362)
566
ıııı, Tekirdağ itine bağlı Marmara Ereğli';
— !Bilecik Milletvekili Şaıdi Binay'ın,
sindeki Millî Savunmaya ait ikmal ınerke<
Bilecik'te WM yılında kurulması kalın!
ziııiu tehlikeden uzak bir bölgeye naklinin
edilen Şerbetçi 'Otu Kurutma tesirleri ko
uygun olup olmıyacağı hususunda ne düşü
nusunda ne •g'ibi (hazırlık yapıldığına dair
nüldüğüne dair Millî Savunma Bakımındım
Tarım ve (rümrük ve Tekel Bakanların
yazılı sorusu (7/3B1)
f>30
dan yazılı sorusu (7/393)
566
— Burdur 'Mîlilefövekİii Nadir Yavuzkaıı'ın, Milletlerarası Ziraat teşkilâtı tara
— Kastamonu Milletvekili Ali Ozdikfından HüMimetimi'zle (bMikfte yürütülen
menti'nin, 'Kastamonu Verem Hastanelin
Doğu Akdeniz pilot bölgesi çalışmalarının
de tedavi olan hasta miktarına ve doktor
' ne .safihada (bulunduğuna dair Başbakan
!
durtımna dair Sağlık ve Sosyal Yardım
dan ^orıı öııengesı ve Tarım (Bakanı Meh
Bakanından yazılı sorusu (7/357)
667
met îzmen.'in yazılı cevabı (7/90)
205:806
Saflık ve Sosyal Yardım Bakanından

;

- - Konya Milletvekili Faruk .Sükan'ın,
'. i
Sfosyal Yardım Fonu tesisi ve toplanan
!
paraların tevzi yekli (hakkındaki Yöneltj
melik gereğince, 19&2 ve 10fi3 yıllarında,
|
•ımıfhteOif grupa dâhil derneklere ne mi'k'•
tar yardım yapıldığına dair yazılı som
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Yusuf Aziz-oğlu'mıtı yazdı esvabı
i
(7/33(1)
228)28$

— Edirne Milletvekili Fathir Giritlioğlaı'nun, Edirne çiftçilerinim 1$63 eldin
dönemi suni gîiîbre ihtiyaç1! arının zaımanında temin edilip adilmiyeceğine dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/841)
287

— İzmît- 'Milletvekili Arîf Ertunıga'nın, izmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373
sayılı Zeytincilik ıKanumı gereğince, son
on yıü: içinde, ne miktar de'lieelik yer ve
— Tekirdağ Milletvekili Turlhan Kut'rilmesinin tes'bit edildiğine ve 'bu yerlerin
ıın, florin .Doğumevinin ne zaman (hizme
tapusu i!e köylüye tesliminde Ihâlâ siMinte gireceğine dair (Sağlık ve Sosyal Yar
eemede kalan kısımlar olup olmadığına
dım (Bakanından yazılı sorusu (7/350)
530 ', d-ıii' KC-MI önergesi ve Tarım Bakanı Meh
i met tzmen'in yazdı eevalbı (7/284)
206:218
Sanayi Bakanından
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
-— TMirne Milletvekili Faihir OiriDlioğj im, Tekirdağ İli merkez ve ilçelerinde, 1963
lıı'nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak] ekim yi unda., kullanılan kimyevi gübrenin
lığının- italya'dan itihal ettiği fena vasıflı
j eegit ve tutarının ne olduğuna dair soru
saz yağına dair Sanayi Bakanından yazdı
! önergesi, ve Tarım Bakanı Melımet îz-men'sorusu (7/340)
241
in yazılı cevabı (7/324)
223:225
Tarım Bakanından

—• Aydın Mil Idfev ekili Hi'llmi Aydınçer'itı, 'gerek 'incir -fiyatlarının yükselttirmesi
ve 'gerekse müstahsilin İncir 'tarımına teş
viki İçin ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair soru önerigesi, 'Tarım (Barkanı Mehmet
îzm-enle Ticaret Bakanı Aflımet Oğuz'un
yazılı cevapları (7/330)
'225:227
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik ilinde Topraksın ve Ziraat Müca-

Ticaret Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Ayd'inçor*iıı, gerek incir fiyatlarının yükseltilmesi ve
gerekse mlidtalhsı'lın incir tarımına teşviki
için ne -giHıi tedbirler düşünüldiiğüne dair
sora Önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet
tzmen'le Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un
yazılı cevapları (7/330)
225:227
— Kastamonu 'MilletJvekili Aüı özdikI ıııenli'ııin, Kastamonu'da bulunan Yerli
:

Sayfa
Mahsuller Anonim Şirketine Ziraat Ban
kasınca açılan krediye dair Ticaret 'Baka
nından yazılı sorusu (7/359)
567

gereğince turizm bakımından neler yapıl
masının düşünüldüğüne dair Turizm ve
Tanıtma Bakanından yazılı sorusu (7/358) 507

Turizm ve Tanıtma Bakanından

tfaştırma Bakanından

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
turistik hüviyetini kaybeden Ankara'daİü
Balin Otelinin turistik 'belgesinin alınıp
alınmadığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından yazılı sorusu (7/354)
566
— Kastamonu Milletvekili Âli Özdikmenli'nih, Kastamonu ilinde Beş Yıllık Hân

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, Ankara ili telefon rehberinin yeni
baskısının ne zaman yapılacağına ve İsparta
ilinin ulaştırma işlerine dair soru önergesi
ve Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nın
yazılı cevabı (7/319)
219:222

StfNUKLÂB VB TELCtttAFLAB
— istanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Üfe— Genelkurmay (Başkam Cevdet Sutepe
bucağında Gazi Ösmanpaşa adiyle bir
hay'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin duy
ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarlı
gularına tercüman olarak Millet Meclisi
nın kabulü !münase:betiyle yüzelli ibin Ta§Bagkan ve üyelerinin ve Mili at. Meclisi
lıtarlalı adına İlçe Yaptırma Derneği Baş
(Başkanı Fu&d Sirmen'in de Genelkurmay
kanı JMfat Tacettin oğlu'nün teşekkür
(Balkanının ve onun şahsında Türk SİMhtelgrafı
283
lı Kuvvetlerinin 30 Ağustos bayramlarını
kutladıldanna dair karşılıklı telgrafları
473
— 'Sendikalar, Grev ive Lokavt kanun
— Et, Balık, Gıda Sanayii İşçileri Sen
larının kabulü dıolayısiyle DSİ Enerji Sıi
dikası Yönetim Kurulu adına Başkan Sıdve Yol İkileri Sendikası idare (heyetti, Tür
dık Havuçlugil, Bize Çay Sanayii İşçileri
kiye Demiryolları Işıçi Sendikaları FedeSendikası Yönetim Kurulu adına Reşat
. rasyonu vo Türk I§ icra heyeti tarafından
Uçak, Maden İşçileri adına Başkan 'Meh
gönderilen 've Türk İsçilerinin teşekkülle
met Andar, Kütahya Şeker Fabrikası İşçi
rinin Millet Meclisinin Sayın üyelerine ile
Mümessili Meflınıet Aydın ve Konya tilmesini istiyen telgrafları
83
Ereğli Mensucat İşçileri Birliği Sendikası
— 'Türkiye Harp Malûlü, Gaailer, Şehit
(Başkanı Hasan îlvıgen^n Sendikalar Ka
•Dul (ve Yetimleri Cemiyeti Başkanı Cemil
nunu ile Toplu Sözleşme, Gvev ve Lokavt
Töfekçi'nin Zafer Bayramı dolayısiyle
Kanununun kabul edilmesi münasebetiyle
tebrik telgrafı
356
teşekkür telgrafları
170

TASAMLA*
— Anayasa Mahkemesinin koruluğu ve
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna
ilişik (t) sayılı «etıvele ibir kadro eklen*
meşin* dair (1/446)
— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasüıa Taraf Devlet
ler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair
Sözleşmenin V m nci maddesinin 2 nci
fıkrasının (f) bendine ilişkin karardaki

11

miktara daîr Kuzey - Atlantik Konseyi ka
rarının •onaylanmasının uyigun bulunduğu
hakkında (1/519)
359
— Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının
değiştirilmesine <dair -(1/478)
13S
— Beden Terbiyesi Kanununun İ9 ncU
.maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkında Ç1/&26)
500

- â â Sayfa
— Belediye 'Kanununda değişiklikler
yapılmasına -ve ilgili Ibâszı kanunların kal
dırılmasına dair (1/487)
81,138,144 £89,160:
' 1«3
—> 5880 sayılı Basın Kanununun
29 . İ l . 1960 tarih -ve 143 sayılı Kanunla
değişik 19 neu maddesinin değiştirilmesine dair (1/527)
500
— 5442 sayılı İ l İdaresi Kanununun
hâizi maddelerinin değiştirilmesi 'hakkında
01/292)
.128
— 5434 sayılı Türkiye Cumlhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir ıgeçici mad
de eklenmesine dair (1/100)
531
— Bina kiraları hakkında (1/913) 127,129,
47(6477
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve ('A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında (1/497)
5,59:62
— 1%3 yılı Bütçe Kanununa •• bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması (hakkında ('1/501)
128,133:134,187:190
— W83 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetivellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/494)
'3,0:8,63:66
— Çiftçi mallarının korunması hakkın
da (U/5218)
'
500
— Danıştay kanunu tasarısı : fl/474) 24'2,3P82:
383
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
G-enel Müdürlüğü 1'903 yılı (Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması'hakkında ('1/499)
ia7;129:132,l[75:178
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
(1/600)
128,132:133,179:182
— Devlet Yatırım Bankası hakkında
(1/308)
204:205,250:252,268,309 =321,363=382,
388:391,402,435:438
— Eğe Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) İşaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında (1/529)
500
— Emekli sandıklariyle maluliyet ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi
hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair (1/520)
359

8ayfa
— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında
(1/530)
501,569
— Genel Nüfus yazımı kanunu tasarısı
(1/507)
248
— İdareİ TJmumİyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair (1/399) 128,135:
144
— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da (1/467)
10:11
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında (1/317)
16:58,90:120,121:124
129,171,174
— İstanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir
ilçe kurulması hakkında (1/511)
127,163:169,
195:198
— istanbul Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
değişiklik yapılması hakkında (1/502)
128,133,
183:186
— istimlâk Kanununun 1, 14, 21 ve 32
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunun 27 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair 7036 sayılı Kanunun kaldırılması
hakkında (1/514)
' 202
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun (1/515) 202,
248,531,534:544,561 =564,569,604 .-607
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/495) 3,8:9,67:70
— Kat mülkiyeti Kanunu hakkında
(1/516)
202
— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında (1/457) 202
— Konut kanunu tasarısı (1/483)
248:249
— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılması
na dair (1/398)
81,84:88
— Kurumlar Vergisi Kanununun 40 neı
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/521) 359,
569
— Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dair (1/340)
531

24 —
Sayfa
— Milletlerarası Kalkınma Birliğinden
temin olunan Kalkınma Kredisi Antlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının geviverilmesinc da
ir Başbakanlık tezkeresi (1/383) (3/673)
203
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri
hakkında (1/525)
395
— Muvazene! Uımuniyeye dâhil bâzı
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara ge
mici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki
Kanunun 1 nesi maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/376)
10,75:78
— Orman Kanununun 7395 sayılı Ka
nunla- değişik 35 nei maddesinin 5 nei
fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye
iki fıkra eklenmesine dair (1/522)
359
— Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı
bir Petrol Dağıtım ve Satış Teşkilâtı ku
rulması hakkında. (1/524)
305
— Radyo ve Televizyon kamın tasarısı
(1/483)
361:302
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
ieşkilâtı-nda çalışan, tabip, di^tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai
sebeplerle hususi vaziyette olduğu'Bakan
lar Kurulunca kabul olunan mahallerde
sürekli görev ile bulunanlarla, Ilıfm.sıhha enstitülerinde çalışmakta olan kim
ya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyo
kimya mütehassıslarına, (ödenek verilmesi
ne dair (1/531)
501
— Sayıştay kanun tasarısı (1/474)
477
— Senirkent kazasının Yassıviran kö
yü halkından Mehınedoğlu, Eınine'den
doğma 1332 doğumlu Ahmet Ateş/in mah
kûm olduğu cezanın affına dair (1/512)
127

— Serbest malî müşavirlik. kanunu ta
sarısı (1/476)
*
202,883:3K7
-— Sivil Savın.ırıa Kanununa ilci ek
madde eklenmesine dair* (1/517)
202
— Sosyal -Sigortalar kanunu ta-sarısı
(1/462)
330,382,5:16 :'528,544:f>60,57<>:(>03
— Şehir ve kasabalardamahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkilim1 dair
4541 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların
kaldırılmasına dair (.T/309)
80,H8 :İ)0
—• Tekel 'Genel Müdürlüğü J983 yılı
Bütçe Kanununa 'bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde
değişiklik yapılması
hakkında
(1/523)
359
— Temsil ödeneği hakkındaki Kanıma
ek kanun tasarısı •( 1/518)
202
— Tohumlukların tescil, kontrol ve
s e r t i f i k a l ı m hakkında (1/247)
'257:283
- - Türk Karmakopesi hakkında kanun
tasarısı (1/271)
202
— Türkiye 'Bilimsel ve Teknik Araş
tırma
Kurumu
kurulması
hakkında
(1/21A)
. 11:16
— Türk Silâhlı Kuvvetleri madalya
kamımı tasarısı (1/532)
50.1
— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı
(1 /202)
469,477:4f)6,4% :497,507 :510
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1061
bütçe yılı Kesin hesap kanunu tasarısı
(1/533)
501
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı
Bütiçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması, hakkında
(1/503)
128,134:185,191:194

tPLER
TEKLIFLER
Adana (Mehmet Ünaldı «C S. Üy&sfa)
— 3460 saydı Kanunun -bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Ka
nunun kaldırılması haldnııda (2/198) 16:58,90:
120,121:124,129,171:174

Ağrı (Veysi Yardımcı «C. S. Üyesfa
ve & arkadaşı)
— 6785 sayılı îmar Kanununun 42 nei
maddesinin değiştirilmesine dair (2/276)

203

— 25Sayfa
Ağrı (Veysi Yardımcı *(7. 3, üyesi»
ve 22 arkadaşı)
— ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi
Devlet Kurumlarında çalışanların aylflî
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna
ek kanun hakkında (2/154)
567
Ağrı (Veysi Yardımcı <nC. S. Üyesi»
ve 23 arkadaşı)
— Mİllî Eğitim Bakanlığına bağh her
çeşit orta ve yüksek dereceli okullar Öğret
menleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eği
tim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında
çalışmakta olanlara mebdei maaş derece
lerinin düzeltilmesi hakkında (2/166)
531
Amasya (Macit Zere-n <nO. 8. Üyesi-»)
ve Adana (Mehmet Ünaldı *C. S. Üyesi»)
— Malî müşavirlik ve yeminli müşavir
lik Kanunu hakkında (2/529)
202,383:387
Ankara (Hıfzı Oğuz Jîekata «f?. S.
Üyesi» ve 1.1 arkadaşı)
— Yapılmış veya yapılmakta bulunan
binalara ruhsat ve kullanma izni verilmesi
hakkında (2/182)
290
Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 12 ar
kadaşı)
— 26 , 12 . 1960 tarih ve 180 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesine Inr fıkra eklen
mesi hakkında (2/572)
530
Aydın (Fikret Turhanail «C S. Üyesi»
ve 36 arkadaşı)
-— Dumlupınar Denizaltı gemisinde şe
hit düşenlerin aileleri lehine Mikmohman
maddi ve mânevi tazminatların riiehanlı
olduğuna dair (2/567)
242
Balıkesir (Cihat ltitaehan) İle Konya
(Faruk Sükan)
— Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı TTamdi Efendi esi
Hasibe Martonatlı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında (2/308)
531
Bitlis (Cevdet Geboloğlu «C. S. Üyesi»
ve Mardin (Esat Kemal Aybar)
— Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Var
dım kurumlarında çalıştırılacak ve yetişti
rilecek olan servis, laburatuvar ve eczane
yardımcıları hakkında (2/569)

287

Sayfa
Bolu (Kâmil mal ve 5 arkadaşı)
— 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanu
nunun 5 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/87)
530
Bolu (Zeki Baltaaoğlu ve 8 arkadaşı)
— öğretmenlere eğitim ve köy ödeneği
verilmesine dair (2/23)
531
Bursa (İbrahim öktem ve 3 arkadaşı)
—• 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (2/433)
567
Denizli (Atıf Şohoğlu)
— 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadadcdilen memuriyetlere, (Siiıuerhank Ahm ve
Satım Müessesesi Denetçileri) nin ilâvesine
dair (2/571)
530
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— 3460 sayılı Kanunun bâzı. maddeleri
nin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkında (2/183) 16:58,90:
120,121:124,129,171:174
Edirne (İlhamı Ertem)
— 5434 sayılı T. fî. Emekli Sandığı Ka
nununa ek Kanun hakkında (2/241
128
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 76,
89, 91 ve 92 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (2/336)
81,128,144:159,160:163
— 4 . 2 . 1957 giiıı ve 6900 sayılı Jfâlıiliyi't. İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Ka
nı in ima ek ve geçici maddeler eklenmesine
dair (2/506)
330,382,>516:528,544:569,57O:6O3
Kilime (Taksin limiffitoğlıı &C. S. Üye
si» ve Î9 arkadaşı)
— Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında (2/566)
202
Kmınım (Gıyascttin Karaca)
— 6570 sayılı Kira Kanununun Ana
yasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/526) 470:
477
.lılski şehir (Şevket Asbuzoğht),
Konya
(h\-,kih (kfakih)
— 4 , 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Malu
liyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne dair (U/4.13)
330,382,516,528,544:560,
570:603

_fi6_
Sayfa
Gaziantep (Ali îhsan Göğüs) ile Diyar
bakır (Vefik Pirinçcioğlu)
— ilkokul Öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek
kanun hakkında (2/156)
567
Gaziantep (Ali İhsan Göğüs ve 5 arka
daşı)
Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki
verilmesine dair (2/563)

3

Giresun (Naİm Tİralİ ve 4 arkadaşı)
— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisa
di Devlot kurumlarında çalışanların aylık
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna
ek kanun hakkında (2/188)
567
Gümüşane (Nurettin Özdemir ve 10 ar
kadaşı)
— 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417
sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesi
ne bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde
eklenmesine dair (2/115)
382,510:516
İçel (Cavit Tevfik ökyayüz <cC. S, Üye
si» ve 6 arkadaşı)
— 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı
maddeler eklenmesine bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669,
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırıl
masına dair (2/191)
81,128,144:159,160:163
— 4541 sayılı şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddeler eklenmesine ve
5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair (2/338) 80,88:90
— 442 sayılı Köy Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine, bâzı maddelerin değiş
tirilmesine, İKIZI maddeleriyle bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair (2/339)
81,84*6

Sayfa
— İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılması
na dair (2/340)
128,185 !l44
idareci Üyeler (C. Senatosu ve Millet
Meclisi tdare Âmirleri)
— 1063 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair
(M. Meclisi 2/556)
3,9:10,71:74
İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Sivas (Cevad Odydkmaz) ve
Erzincan (Sadık Perinçek)
— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
hakkında (2/273)
445;459
— Millet Meclisi içtüzüğü hakkında
(2/379)
242
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma
usullerinin düzenlenmesi hakkında (2/269) 459:
469
İstanbul (Reşit Ülker)
— ingiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'c vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair (2/193)
128
— Türk
Vatandaşlığı
Kanununun
10 ncu niüddesininn değiştirilmesine dair
(2/389)
469,477 496,496497,507:510
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (2/440)
242,382:383
İstanbul (Rifat Öztürkçine «C. S. Üye
si»)
— Su ürünleri kanunu hakkında (2/377) 242
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fık
rasının 5 nci bendinin değiştirilmesine
dair (2/570)
287
İstanbul (Rifat Öztürkçine «O. S. Üye
si» ve 3 arkadaşı)
— 5434 sayılı Kanunun muvakkat mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (2/207)
128
izmir (Arif Ertunga ve 6 arkadaşı)
— 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 numaralı
Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının tadiline dair (2/562)

3

- 3 7 Sayfa
İzmir (Nevzat özerdemU «C. S. Üyesi»)
— îlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna
ek Kanım (2/188)
567
Kayseri (Hüsamettin Gümüşpala ve M
arkadaşı)
— Devlet Demiryolları İşletme Umum
Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin
ücretlerine dair Kanunun bâzı maddelerini
değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek Ka
nun luıkkmda (2/564)
127
Kırklareli (Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşı)
—. 1700 sayılı Dahiliye memurları Ka
nununa ek Kanun hakkında (2/110) 81,308,309,
330,355,363,510,570
Konya (ihsan Kabadayı ve 8 arkadaşı)
— Eğitmenlere emeklilik ve özlü hakla
rının tanınmasına dair (2/26)
128,530
Malatya (Mehmet Delİkaya ve 4 arka
daşı)
— Hanife Kadife Fırat'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine ait kanun hak
kında (2/248)
567
Mardin (Esat Kemal Aybar)
— 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununa ek Kanun hakkında (2/18)
469,477:
496,496 =497,507:510
Mardin (Mehmet Alt Arikan)
— Vatandaşlık Kanununun 10 ncu
maddesine iki fıkra eklenmesine dair (2/264) 469,
477:496,496:497,507:510
Sakarya (Yusuf Ziya Vlusoy ve 10 ar
kadaşı)
— ilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisa
di Devlet Kurumlarında çalışanların aylık
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna
ek kanun hakkında (2/188)
567
Samsun (tlyas Kılıç)
— 6085 sayılı ve 232 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Karayolları Trafik Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
(2/565)
127

Sayfa
Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşı)
— 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/88)
81,308:309,330:355,
363,510,570
— Eğitmenlere emeklilik ve Özlük hak
larının tanınmasına dair (2/83)
630
Tabiî Üye (Sami Küçük «C. 8. Üyesi» ve
12 arkadaşı,)
— Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma
Konseyi Kanunu hakkında (2/220)
11:16
Trabzon (Ahmet Şener) ve
Çorum (Hümi İncesulu)
— Su Ürünleri Kanunu hakkında
(2/505)
242
Trabzon (Selâhattİn Güven)
— 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve bu ka
nunun 14 neü maddesinin tadiline dair
(2/368)
382,516:528,544:560,570:603
Tunceli (Mehmet Ali Demir «P. 8. Üye
si»)
— ilkokula dayalı yatılı okullara alınaeak öğrenciler hakkında (2/568)
242
— İlkokul Öğretmenleriyle ilkokul öğret
menliğinden gelip de muhtelif dereceli okul
larda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite,
bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet
Kurumlarında çalışanların aylık dereceleri
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek Kanun
hakkında (2/176)
567
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik
Okulları Mütedavil Sermayesi hakkında
3423 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/197)
531
Tunceli (Mehmet AH Demir «C 8. Üye
si» ve 5 arkadaşı)
— Eğitimcilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma Ödeneği veril
mesi hakkında (2/151)
531
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. Sena
tosu Üyesi» ile KuMareli (Ahmet Naci Art
«(7. Senatosu Üyesi»)
— 3.4.1062 gün ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 nen
maddesinin değiştirilmesine dair ('2/310) 567

28Sayfa
Yozgat (Mustafa Kepir)
• — Köylü vu çiftçikrin, T. C. Ziraat
Bankası ve tarım kredi kooperatiflerin e
•olan'borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da (a/300)
531

Sftyfa
Zoıı.jtıi'dak (Terfi!; İnci «C. Hmatosu
Üyesi» ve 28 arkadaşı)
— Balıkçılığın teşvik ve himayesine
mahsus kanını hakkında (2/252)
-VJ.
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Başbaikanllk Tezkereleri
Geriverme isteği
— ı Çay ilkesinin 'Geneli (Aydoğmuş)
köyü cilt iti, sayfa. '107, hane 6f> ie ka
yıtlı Abdıırrahmaııoğlıı, Eliften doğma
'21 , 4 .1928
doğumlu Kadir Ceylân'in
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresinin geriverilmesi hak
kında (3/670, 3/669)
204
— Milletlerarası Kalkınma
Birliğin
den temin olunan
Kalkınma Kredisi
Andlaşm-asııun onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının geriverümesine dair (1/383, 3/67(3)

203

ÖKim cezaları
— Çay ilkesinin Geneli '(Aydoğmıış)
köyü cilt 12> iSayfa 107, hane 65 te ka
yıtlı Abdurrabmanoğlu, Eliften doğma
•21.4..1-928 doğumlu
Kadir Ceylân'm
ölüm cezasına çarptırılması
lı aklanda
(yem)
002,204
— İstanbul, Samatya, llacıpîri mahal
lesi, Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14
ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı
Hasan
Tahsinoğlu, Melek'ten
doğma
2 3 . 10.1936 doğumlu liecep OüngÖr Tanış'm ölüm cezasına- çarptırılması hak
kında (3/67.1)

202

Tasama dokunulmazlıkları
— Adana iMilletvekili A!i Bozdoğanoğlu ile Çorum Milletvekili inimi Ineesuln'nıtn yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında (3/668)
2Ü2
— Ankara Milletvekili Zülıtü l'ohüvaıılı'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/670)
ü.'ü

—- (Bilecik Milletvekili Şâdi Binay'ın
yasama
dokunul mazi iğinin kaldırılması
.hakkında (3/6S0)
— Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında, (3/667)

5W

127

Cumhurbaşkanlığı teskereleri
— Basın - Yayın ve Turizm işleriyle
görevli Basın - Yayın ve Turizm Bakan- lığı yerine aynı işleri yürütmek üzere,
26,r> .sayılı Kanuna, uygun olarak, Turizm
ve Tanıtına 'Bakanlığı kurulması üzerine
(m Bakanlığa 'Basın - Yayın ve 'Turizm
Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'mın atandığı
na dair ('3/(ÎÖ6)
120
— İÜürevli olarak yurt dışına gidecek
olan Adalet Bakanı Abdülhak Kemal
Yöıiik'e dönüşüne kadın- Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Hasan Diııver'in
vekil'İK. edeceğine dair (3/677)
361
— Şahsi işleri ve sıhlıi sebeplerine bi
naen '20 gün izin verilmesini ist iyen Dev
let Bakanı Itflif Aybar'a 22 . 7 .'1063 ta
rihindin 1 0 . 8 , 1 9 6 3 tarihine kadar izin
verilmesinin ve avdetine kadar kendisine,
imar ve iskân Bakanı "Fahrettin Kerim
Oöknym vekillik edeceğine dair (3/675-) 203:
204
— Vazife île yurt dışına gidecek olan
İçişleri 'Bakam Hıfzı Oğuz Rekat a'mtı
dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve
Tekel 'Bakanı Orhan ö-ztrak'ın vekillik
etmesinin. Başbakanın teklifi üzerine uy-un Röriildüğüne dair (3/674)
203
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
-- 1963 yılı "Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cctvdde değişik-

„29-_
Sayfa

Sayfa
Kk yapılması hakkında kaım:ı tiisarısı ve
Karına Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Malisi J/497; C, Senatosu 1/270)

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mah
mut Alieaııoğlu ve 3 arkadaşının, Eğit
menlere emeklilik ve özlük haklarının
taııımnasıua dair kanun teklifi ve Bolu
Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının,
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun
5 nci •maddesinde değişiklik yapılması
hakkında kamın teklifine dair (M. Meclisi
2/26, 2/83, 2/87; C. Senatosu 2/64)
530
— Tohumlukların tescil, kontrol ve
sertifikasyoııu hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (M. Meclisi 1/247; C. Se
natosu 1/211)
257:2İ«

5,
59 M
— 1963 yılı Bütçe 'Katı utun m bağlı(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun ta-samsı ve Karma
Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M.
Meclisi 1/50.1; C. Senatosu 1/274)
128,13:i:
134,187:190
—• l!)fi;î yılı Bütçe Kaııunun;ı. bağlı < elvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma, Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (M. Meclisi 1/494; C.
Senatosu 1/269)
3,5:8,63:06

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Arat
tırma Kurumu kurulması hakkında kanun
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî
flyed Sami Küçük ve 12 arkadaşının,
Türkiye tlıııî ve Teknik Araştırma Kon
seyi kımııiiu teklifine dair Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da (M. Meclisi 1/219, 2/220)
11:16

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Mt'L-'î.'ii İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/.l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
ve Kanma Kütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 2/f>5(i; C. Senatosu 2/97)
3,9:
.10,71:74
—• Devlet Bava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 19Ö3 yılı Kütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karına
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mee
lisi J/499; C, Senatosu 1/272)
127,129:132,
175:178

— Vakıflar Ueııel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa !bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. Meclîsi 1/503; C. Se
natosu 1/27C)
128,i;14:J35
191:194

— Devlet Su İşleri (teııel Müdürlüğü
J963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karına Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M. Meelisi
1/500; C. Senatosu .1/273) 128,132 ;133,.179 :182

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— 19(>3 yılı Kütçe Kanununa b a ğ l r
• ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyouu raporuna
dair (M. Meclisi 1/497; C. Senatosu J/270)
5,59:62
— J963 yılı Kütçe Kanununa bağlı
(A/2)işaret!i cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kainin tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu rapoııına dair (M. Meelisi
J/501; C. Senatosu 1/274) 128,133 :134,187: İM

— İstanbul Üniveı-sitesi 19G3 yıl.ı
lîütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karına Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/502; C. Senatosu 1/275)
128,
133,183:186
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Kütçe Komisyonu raporuna
dair (M. Meclisi 1/435; O. Senatosu
1/271)
3,8:9,67:70

I

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerle değişiklik yapılması hakkında.
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair (M, Meelisi 1/494; C.
Senatosu 1/269)
3,5:8,63:66

(
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— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Ka
nununa *bağh ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve
Kanma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 2/556, C. Senatosu 2/97)
3,9:10,
71:74
— Devlet Hava Meydanları îşletmesi
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında ıkanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi
1/499; C. Senatosu 1/272)
127,129:132,
175:178

için keyfiyetin Genel Kurulun kararma su
nulduğu hakkında (3/683)
47Ö
— IBu toplantı yılında iki aydan fazla
Mu alan Niğde Milletvekili Asım Eren'e
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin
Genel Kurulun kararına sunulduğu (hak
kında (3/684)
476
— Bu toplantı yılında iki aydan fasla
izin alan Tokat Milletvekili Ali Bi'sa
Ulusoy'a ödeneğinin verilebilmesi için
keyfiyetin Genel Kurulun kararma sunul
duğu hakkında (3/882)
476
— 'Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Tokat Milletvekili Zeyyalt Kocameminin ödeneğinin verilebilmesi için
keyfiyetin 'Genel Kurulun kararma sunul
duğu (hakkında (3/685)
47B
— Sayın üyelerden (bâzılarına izin ve
rilmesi 'hakkında (3/064)
4
ı(8yW6)
249
(3/691)
474:47«

— Devlet Su iğleri Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi
1/500; C. Senatosu 1/273)
128,132:133,
17» :18Û
— îstatıbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/502; O. Senıaltosu 1/275)
128,133,183:186
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve tKarma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (M, Meclisi 1/495; C. Senatosu 1/271)
3,8:9,67:70
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütge Kanununa bağh ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/503; C. Senatosu
1/276)
128,134:135,191:194
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bir toplantı yılında İki aydan f»2İa
izin alan Diyarbakır Milletvekili Adnan
Aral'a ödeneğinin -verilebilmesi için keyfi
yetin Genel Kurula sunulduğuna dair
(3/637)
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan, istanbul Milletvekili Albdurrah-"
man Yazgan'a Ödeneğinin verilebilmesi

4

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— 1959 yılı Millî Korunma bilânçlosu
ile kâr ve zarar (hesaplarının sunulduğuna
dair (3/672)
202
—. Dövlet Orman işletmeleriyle keres
te fabrikalarının 10Ö3, '1934, 1955, 1956,
1957,1.938 «ve 1959 yılları •muameleleri (hak
kında tanzim edilen raporların ibilânçolariyle birlikte sunulduğuna dair (3/88,
3/98, 3/97, 3/110, 3/T24, 3/340)
202
— Genel Bütçeye dahil dairelerin
19*60 bütçe yılı kesirihesaplarına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/665)
-Î27"
Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Ertzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve
'3 ncü maddelerinin yeniden (tedvini ile
4 ncü maddenin değiştirilmesi hakkındaki
'kanun teklifinin, Genel Kurulun 1».7HW8
tarihli 119 ncu Birleşiminde Bina kiraları
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek
ü"ze kurulan Geçîei Komisyona havalesine
dair (2/526), (3/678)
476:477
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Cilt Sayfa

16 . 7 . 1963
(Birleşime ait
17 . "7 . 1963
Birleşime ait
18 . 7 . 1963
Birleşime ait
19 . 7 . 1963
Birleşime ait
19 . 8 . 1963
Birleşime ait
21 . 8 ; 1963
Birleşime ait
22 , 8 . 1963
Birleşime ait
23 . 8 . 1963
Birleşime ait

tarihli 116 ncı

Cilt Şayi

26 . 8 . 1963 tarihli 124 ncü
Birleşime ait

2:3
tarihli 117 nci.

27 . 8 . 1963 tarihli 125 nci
Birleşime ait
28 . 8 . 1963 tarihli 126 ncı
Birleşime ait

80
tarihli 118 nci
127
tarihli 119 neu
201
tarihli 120 nci
240:241
tarihli 121 nei
286387
tarihli 122 nci
324:325
358559

2 . 9 . 1963 tarihli
Birleşime ait

530

4,21)İ29Jl'60,20o)S42,1288î325,395)441,473;496,
501,532,568

DÜZELTÎŞLEE
23 . 8 . 1963 tarihli 123 ncü Birleşim tuta
nağı «içindekiler» sayfasının sonunda »ayla
324 teki numaralar aşağıdaki şekilde değişe
cektir :

324
324
324
324
324

Sütun
2
2
2
2
2

Satır
4
5
6
12
13

472:473
500

YOKLAMALAR

Sayfa

440

29 . 8 . 1963 tarihli 127 nci
Birleşime ait
128 n c i \

3 . 9 . 1963 tarihli 129 neu
Birleşime ait
4 . 9 . 1963 tarihli 30 ncu
Birleşime ait
21

tarihli 123 ncü

39459

Yanlış

Doğru

330535
335
335
335:336
336

330555
355
355
355:356
356

566:567
7:8

Söz alanlar

A
>>ayfa
Osman Sabri Adal (îzmir) - Sinop
M'illeifcvcfki'H
Maihmınt Adiiıeanoğlu ive
3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği KaımtUHum muhtelif kanunlarla de
ğişik veya ekler yapılmış bulunan I nci
maddesinin değiştirilmesi vo bu kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin
» i s ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ok kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
352
Necmettin Akan (Kars) • Iğdırldald
su foagflu'iumıı •rııalhtsule lyıaıptfağı" ihasar ve
Doğu illerinde sağlanamıyan asayiş konu
larında demeei
289
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) •
AınıerJikaVi-an îtihal effifeee'k 33 Sdiosel eldk'triik ilolkkınnıdt'î'fiıiiin ühalösı mevzuuııfctıa
II »iliği od'inmdk ve aydıııllıığa îkavuşmalk
iıiıa&refytiuızftiğrim177 n.ei in aiddelsi gereğin
ce [J>î-r TalMMÎkat 'KiıVm'itayıoın'n laıratlnuısına
"cta-iı* ünergeisi imiiiıııalse'bc'tiiyle
403,422
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri îıaîklkında kanım Haşarısı ve C. £lenattau Aklana Ü(yc«i. Mdb'met Üı naildi ve
DiıyarMtı r MtiHıe.tlvefcİ'M Aî-p Doğan Şon'in 3460 Sayılı Kıııııut'iııı Ibazı madldeteriııiın ideğtişjtiıritonesine ıdnir ve 23 safydı ,Kn- nu'inın ikaMmilm'ası ilmiktin-unla 'kanım lelkilıifiLe ri ve OomiM Kimıı.İ&yoıı raiM>nı ıııiiimı»dbötUyik
117
— İstanbul Milleti ekili ZekAi Donunu
ve 7 arnikan!aşın m, •Sıkıyün-etim'in 'tPiııdMi
nııimasdbritfiyle liüyülk MiıMcit MocHainin
.1(9 . B . 1963 <tariihli TîiT-1 eş'itmiturl-p, eereya.n eden görüşmelerim •Imı-tıMii -uynen
yalymlanmasma mân i ol un m-nsı -hMüsesi
ihalkkında kılgı -edinmclk ve aydınlığa lka-

Sayfa
vuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince tahkikat icrasına dair öner
gesi münasebetiyle
î?î
— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ııı, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunımuııa ek "kanun teklifi ve Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali_ Arıkan'm, Vatan
daşlık Kanununun 10 ucu maddesine iki
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk
Vatandaşlığı Kanununun 10 nen madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
494,496
— Siilop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla de
ğişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve bu kamına
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri ve "Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
341,345,349,352
Şükrü Akkan (îzrair) - Belediye (Ka
nununda d('ğıiış'ilki3klr"r yuıpılm asına ve
ilıjriıli HMV.I kanunların kaldırılmasına dair
kanun tasarısı ve O. Senatosu İçel Üyesi
Cavit Terfik Okyayusi ve 6 arkadaşının,
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine, basa maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669,
6424, (»555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Edirne
Milletvekili İlhamı Eı-teın'in, 1580 sayılı
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nei
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka-
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nıın teklifi ve C. Senatosunca yapılan de
|
— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve
ğişiklikler hakkında-Millet Meclisi Adalet
! Trabzon Milletvekili Selâhattİn Güven'in
Komisyonu raporu münasebetiyle
157
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek
' utafdfde dküıenm'esine ve -bu (kanunum 14 ndü
Refeft Aksoy (Ordu) - Devlet Yaltırım
i maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile
Bankası hakkında kanım tasarısı ve Geçici
I&skişehİr Milletvekili Şevket Asbuzoğlu,
Komisyon raporu münasebetiyle
278
, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve Edir
— Türk vatandaşlığı kanunu tasamı ilo
ne Milletvekili llhami Ertem'in, 4.2.1957
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'tfün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
in, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
ölüm Kanununa ek ve geçici maddeler
nunun» ok kanun teklifi ve Mardin Mil
eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici
letvekili Mehmet Ali Arrkan'ın, Vatan
Komisyon raporu münasebetiyle
516
daşlık Kanunımım 10 ncu maddesine iki
Kâzım Arar (Çankırı) - tabaıdi
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve
Devlet 'TaşefckBİ'lle-ıS .ve SşffciraMıeri ihtakİstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk
Ikmtla İkamın ItaıslarHsı ve C. Senaltk>Vatandaşlığı Kanununun 10 neu madde
su Aklana Üyelsi 'Mahmelt Ünalldı ve
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
Diyar'balkıt'. MâUetivekilli- Alp Doğ m Şen've Geçici Komisyon rapora münasebe
in 3460 sayılı Kanunun Ib'âızı nıadlde-leritiyle
488
mn ıdeğiı^tiır'ilimiesuıe clair 've 28 sayılı föaEkrem AUcan Devlet Bakanı ve Baş
.ııunıun Ikaftl iril ması IhaHdka-ıiKİa 'kanun itelkbakan Yardımcısı (Sakarya,) - Yîocagatt
dlİflet'i ve GecıM TGomfeyion napora mfünaMilletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iki
aebetiylo
39
arkadagmın, Amerika'dan ithal edilecek 33
Kâzım Arar (Çankırı) - îsltanjbııldiesel - elektrik lokomotifinin ihalesi mev
Milletiveflrili
ZdkM Dorman ve 7 arzuunda 'bilgi edinmek ve aydınlığa kavuş
Ikaklaşmın,
Sılcı
ytöreetimin »temdidi maiümak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereııaadbcrtilyle Büyfülk Millert. Meclisinin
ğînee bir tahkikat komisyonu kurulmasına
19 . 8 . 196:? tarihli Bİrle^iîndulde çere- .
dair önergesi münasebetiyle
409
yan eklen ^föınişmelcrîıı ıbasmda aynen
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - iSarikeirft
yayınlanmasına mani olunması hıâdüsesi
malî mrüşavirlük (kanun taisarıtsı ile C. Se
Ihulklkmda İbriği enlinmök ve aydınlığa ka
natosu Amasya üyesi Macit Zeren ve Ada
vuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci mad
na Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî müşa
desi gereğince tahkikat icrasına dair öner
virlik ve yesn'İııli müşa-virBk kanunu
gesi münasebetiyle
301
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
Burhan Arat (Çanakkale) - Kanun ta
sebetiyle
384
sarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan önce
— Sinop'ıın Ayancık ilçe merkezinde
görüşülmesi ve Meclisin Sah ve Perşembe
ve bfaı köylerinde vııkubulan selden sarar
günleri de toplanarak Anayasanın bir an \
görenlere yardım yapılmasına dair demeci 361
önce entarılmasını emrettiği kanunlarla di
ğer ivedi ve önemli kanunların görüşülme
Orhan Apaydın (Aydın) - fkftfeaJcfci
sine dair önergeler münasebetiyle
253
Detvlet TiHşakktüllieırl ve Üştirajkieri (hak
—. Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve
kımda [kamın Itasanısı ve C. Senataosu Adana üydsİ Mehmet Ün&ldı -ve
Trabzon Milletvekili Selâhattİn Güven'in
.1 yıyarbelkır -MSBeıtvelkîH Alp Doğan Şeıı'5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek
irı 3460 sayılı Kamıumn Ib&zı ma&klelıerimalikle dMiennıeısine ve bu (kamımın 14 nıdü
nîıı değiiştirilImsesHic dair -ve ı28 sayılı Ka
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile
imimin ıkaMınlnıacsı Ifoafklkınfda 'kanun tetoEskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu,
Siıfileri ve Geoidi Komisyion naıpöru. miümaKonya Milletvekili Fakih özfakih ve Edir
sdbetâyle
24,92,99,108,112
ne Milletvekili îlhami Ertem'in, 4.2.1957
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gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici
muadeleler eklenmesine dair kanun teklifi
ve Oceici Komisyon raporu münasebetiyle 595
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) - Siıniop
Miılidtlvdld'Iİİ
Mahmut
Ailiiıeanıoğ-lıı v-e
3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği -Kamımmım muhtelif kanımlarbı de
ğişik veya ekler yapılmış* bulunan 1 nci
maddesinin değiştirilmesi ve Ira kanuna
bir madde eklenmesi lıakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeddin
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ek kamın teklifi ve
içişleri ve Plân komisyonları
raporları
•tnıünaiselb etliyle

308

Hüseyin Ataman (Ankara) - îstanlbuil.
-Yfiılletve'kili Zelkâd Donraan ve 7 ar
kadaşının, Hıkı yön etimin temdidi miiııaıselbetiy-le BİTyülk M'İlleJt. MediMnıi-n.
lfl . 8 . ]%Ö 'tarihli Bit'Ieç'i'mıinıde çereyan etlen gaKismelerin (basımlda aynen
lyaıyrMaıumaema •mâni olunnvaısı Ihad'iteefti
Jıalklkında (bilgi leıdiınmejk ve aıydunlığa ka
vuşmak üzeıv içtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince tahkikat icrasına d tıir öner
gesi mıiinalselbelfiyle
291
— Kanun tasarı ve tekliflerinin .sözlü
sorulardan önce görüşülmesi ve Meclisin
Salı ve Perşembe günleri de toplanarak
Anayasanın bir an önce çıkarılmasını em
rettiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli
kanunların görüşülmesine dair önergeler
münasebetiyle
253,250
—• Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
ile Trabzon'da bir üniversite kurulması
hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı ve fleçiei Komisyon rtıporıı müna
sebetiyle
— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâhattin
fiüven'în
5 , 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek
malulde (MennrosMie ve bu ıkaım-nmı 14 ndü
maddesinin tadiline dair kamın teklifi ile
Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu,
Konya Milletvekili Pakih Özfakih ve Edir
ne Milletvekili îllıami Ertem'in, 4 . 2 , 1 9 5 7
gün ve 6000 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
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öÜiııı sigortaları Kanunıi'im ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
•ve < ieeiei 'Komisyon raıporu 'münasebetiyle 548,
577;581
—• Pamuk ürününe zarar veren Prodenin. böcekler iyi e vaktinde savaşılması için
şimdiden tedbir alınması ve bu hususta
memleketteki ilaç şirketlerinin göreve çağ
rılması ve 30 Ağustos Ihımlııpınar'da yapı
lacak törende parti
temsilcilerinin e§it
oranda katılmalarının Başkanlıkça sağlan
ması konularında demeci
325
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) - Jîelediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve
llgiıli ibâızı kanunların kaldırılmasına dair
kanun tasarısı ve O. Senatosu t çel Üyesi
Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının,
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669,
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Edirne
Milletvekili tihami Ertem'in, 1580 sayılı
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nci
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet
Komisyonu raporu müııaşol>etiyle
150
Sabit Osman Avcı (Artvin) - îktisaüli
lioıvTeit Tc^etlddüttleı^i ve iış'tiralkleri ihakIkııKda Ikanun Itaı^ansu ve İ.I 'Seınaftmsu Adana ÜyeMİ Mcfh'ınelt ÜnaJıdı vıo
IMıyaıtoalkır ıMilfetıve'leilıİ Alp Uuğ-aıı Şeu'İn 3460 sar/ılı Kamımın Ibâzt madklelıeıHnlhı kleğ>i$tfiııJiıltne»inje ıdair ve ^3 sayılı KaJiıııni'H (kaTdrml m ası Iıalklkınkla %-anıatı itefls,'llifile.i'î ve OeıçıileJi Kl<HN.!İ.-îyfc»ıı. 'Maıpıoru tnliYnasebctiyîo
Î12.9B
— Istaribul MMl-e'dvelkiJi Ootdcuu Kınca,
Sivas Milletvekili Cevad Odya'kıuaz, Aydın
Milletvekili -Orhan Apaydın ve Erzincan
'Milletvekili Sadık Perİnçek'iıı, Kamu îktisadİ Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
448,449,455,456
Mehmet Ali Aytaş (izmir) - 'Mrk
vatandaşlığı, kanunu tasarısı ile Mar
din. MitletlvelküK "Rsalt Kemaıl Ayjbaır'-
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m, 131Ü sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuııuıuına ek kanım teklifi ve Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Vatan
daşlık Kanununun 10 ncu maddesine iki
fıkra eklenmesine dair kamın teklifi ve

tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk
Vatandaşlığı Kanununun 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve (reçiei Komisyon raporu münasebe
tiyle
48Ş

B
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Aııuyaısanın geçici 7 nei maddesinin son fıkrasın
da adı 'geçen (kanmrian.n zamanında cı'ka>rılma$ı için Meolisçe ve HKÜklümefceo Mi'
karara varılması hakkındaki demeci
400
— Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'ııııı, Malî müşavirlik ve yeminli müşavir
lik kanunu teklifi ve Gemici Komisyon ra
poru münasebetiyle
383
— Sinop Milletvekili Mahmut Alieanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla de
ğişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alûeddin
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
meıritırlan Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
331.

desi gereğince tahkikat icrasına dair öner
gesi münasebetiyle
292
— tiinop Milletvekili Mahmut Alicanoğhı ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla de
ğişik voya ekler yapılmış bulunan "l nei
maddesinin değiştirilmesi ve !bıı kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin
K-riş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
331
Ali İhsan Balım (İsparta) - lıdaıuıi
t'mumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve İlgili bâzı kanunların
kaldırılmasına, dair kanun tasarısı ve C.
Senatosu t<;el Üyesi Cavit Terfik OkyayıiK ve 6 arkadaşının, İdarei ITınıımiycî Vi
lâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne, bu kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun teklifi
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu
raporu münasebet iyi o
139

- Halûk Nur Baki (Afyonkarahisar) lllîtiisaıdi Devlet Tes.eikkiiiHe.ri ve içtiralkleri ıhalk'kmid.a ikamın .ta&arı&ı ve O, ıSemvtıoBu Adana Üyes* Mıflımet Ümaildı re
l>»ya,rbalkı>" MıilletJve'ldl'i Alp Doğan Şen'in. 3460 »aıyıiı Kanın um Ibâızı aıaddel«*i7
— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve
ııiin Ideğiştiıriliniıe&îne dair ve 3S sayılı Ka
Trabzon
Milletvekili Selâhattin Güven'in
lımımı (kaMınl-ıııası llıalkfkııvda 'kaimin telk.
5
.
1
.
lf)61
tarih ve 228 sayılı Kanuna İki ek
'lliıfleri ve fleıjikîii Ki<vnı.is,vfc>u iHaiportt m<iîııa«cbftbiyle
118 •madhJe dklienmeısme ™ İm Ikamımm 14 ııdü
maddesinin tadiline dair kanım teklifi ile
— istanbul Milletvekili Zekîîi Durman
ilişkiselin- Milletvekili Şevket Asbuzoğiu,
ve 7 aıiAradaşınnı, SıltuyöiTetimı'in temdidi
Konya Milletvekili Fakih özfakilı ve Mdirnırüıınısclljıett'iyte Biiyriilk MiıHlct Mı-el ilsiııin
m- Milletvekili İlhamı lîrtem'in, 4.2.1957
m . 8 . 1903 tat-riıii Ui rleş'imW1 e cere
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve
yan Cden nöriişmeterİn rbıasınfch aynen
olum Kanununa ek ve geçici maddeler
yayınlaımıimin» mâni olunması hfudüsetsi
eklenmesine dair kanun teklifi ve (ieeici
hafokmda Ibilgı edinnıdk ve aydınlığa 'ka
Komisyon raporu münasebetiyle
599
vuşmak üzere içtüzüğün 177 nei mad-

— 36 —
Sayfa
Şeref Bakşık (tzmir) - Sioaiyal Si•gorltalar kanunıu tasarısı ve Tralhaoıı.
Milletvekili Selahattin Güvenin, 5 . 1.. 1961
tarih ve 228 sayıilı KaıiM'ua
İ'kİ dk<
»aıdldıe eftotenttteisiiıne w, hu Ikanunun 14 ııeü
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile
•Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğln,
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve Edir
ne Milletvekili Ilhami Ertemin, 4 . '2 .1.037
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
ölüm Sigortaları Kanununa e'k ve pt&t,;i«i
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
ve Gcgici Komisyon raporu münasebetiyle 566,
572,578,587
Suphi Baykam (İstanbul) - Sosyal Sigoutailar 'kanunu taısantsı ve Trafbzion
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1 9 6 1
tarih ve '228 «aıyıilı Kanılına
iki ota
ırijaicDctıo eHafenıri'eSiiıııo ve -ha [kantunun 14 nıdü
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile
Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu,
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve Edir
ne Milletvekili İlhamİ Ertemin, 4 . 2 . 1 9 5 7
gün vo 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
Ölüm Sigortaları Kanununa ek vo geçici
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
ve Oeçici Komisyon raporu münasebetiyle 525,
579,585,592,596
— Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Ak
doğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan
ithal edilecek 33 diesel - elektrik lokomoti
finin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek vo
aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177
nei maddesi gereğince bir tahkikat komis
yonu kurulmasına dair önergesi münase
betiyle
416
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata
(C. Senato&u Ankara Üyesi) - "Belod'i'ye KtııınniHiUa ıdeğıiışiilklilkler ya^ıl'iiuusîna ve
iljgi/li MIKI kanunların kaldırıl masına dair
kanun tasarısı ile O. Senatosu leel Üyesi
Oavit Tovfik Okyayuz ve fi arkadaşının,
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı mad
deler eklenmişine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine vo kaldırılmasına ve 5669,
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Edirne
Milletvekili Ilhami Ertem'in, 1580 sayılı

Sayfa
Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nei
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet
Komisyonu raporu münasebetiyle
156,158
— Bolu Milletvekili Turgut Oulha'nın,
Anadolu basınına Devletçe yapılan baskı,
idare âmirlerinin koydukları sansür vo
alınması gereken tedbirler üzerindeki de
meci münasebetiyle
83
— istanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Göklepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir
ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı ve
teişleri ve Plân komisyonları raporları
m iinaseb etiyle
166
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla de
ğişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve İm kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili AÜâeddin
Erî§ ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri vo Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
342
Süleyman Bilgen (Edirne) - Sinlop
Millelbvefkiilli
Malhmiüt
Afcanoğlu
w
3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Öde
neği Kanununun muhtelif kanunlarla de
ğişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâcddin
'Eriş ve 5 arkadaşının 1700 .sayılı Dahiliye
memurları Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
'münasebetiyle
346
Ahmet
Bilgin
(Kırşehir) - Ifdareİ
U'inumiypi Vilîiyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve O.
Senatosu tçel "üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarei Umıımiyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne, 'bu kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun teklifi
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Sayfa
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu
raporu ınünasebetiylo
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—• İstanbul, ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepc bucağımla Gaziosmanpaşa adiyle bir
ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı vo
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
164,169
Turhan Bilgin '(Erzurum) - Sosyal
Sigortalar kanunu tasamı ve Trab
zon Milletvekili
Selâ'iıattiıı
(îüven'in,
r> . 1 , löı'îl larilı ve 228 sayılı Kanıma iki
ek madde eklenmesine vo bu kaiminin
14 neü maddesinin tadiline dair kanun
teklifi İle Eskişehir Milletvekili Şevket
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Eakih özfakili ve Edirne Milletvekili İMıamİ Erlem'İıı, 4 . 2 . 1957 gün vo 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi vo tıerçiei Komisyon ra
poru münasebetiyle
55 3,570,591,592,598
Sadi Binay (Bilecik) - Seçim bölge
sinde sel felâketine ıığrıyanlara gerekli
ölçüde ve zamanında yardım yapılmasının
ve bu konuda tedbir alınmamasının yarat
tığı üzüntü hakkında demeci.
39i)
— S i no]) Milletvekili Malının t, Alicmıoğlu vo 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
Ödeneği Knununıın muhtelif
kanımlarla değişik veya ekler yapılmış bulunan
1 nei maddesinin değiştirilmesi ve Ibu
kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nım teklifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeddİn lürİs. vo 5 arkadaşının 1700 sayılı
Dâhiliye Memurları 'Kanununa ek kanun
teklifi ve İçişleri vo Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
33(i
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir)
let Vatının Bankası balıklıdaki
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
sebetiyle
— İktisadi Devlet Teşekkülleri

- Dev
kanun
müna
26*2
ve is-

tirakleri hakkında kanun tasarısı ve 0.
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in
3400 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
17,34,35,37,40,41,43,44,48,49,50
— Kanun tasarısı ve tekliflerinin söz
lü sorulardan Önce görüşülmesi ve Mecli
sin Salı ve Perşembe günleri de toplanarak
Anayasanın bir an önce çıkarılmasını em
rettiği kanunlarla diğer ivedi vo önemli
kamınlarm görüşülmesine dair önergeler
münasebetiyle
253
— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâlıaltin Güven'in,
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki
ek madde eklenmesine ve bu kanunun
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket.
Asbuzoğlıı, Konya Milletvekili Fakih İh.fakili ve Udime Milletvekili İHıami Er
temin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortalan Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
583,588
Ahmet Bozbay (Kütahya) - Toprak
Mahsulleri Ofisince satınalınan ürün bedel
lerinin ekicilere vaktinde ödenebilmesi için
tedbir alınması ve Ziraat Bankası alacakla
rının tahsilinde borcunu ödiyemiyen çiftçi
nin borçlarının taksitlondirilmesi hakkında
demeci.
532
Osman Bölükbaşı (Ankara) - Yozgat
Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iKi
arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33
diezel eleetric lokomotifinin ihalesi mevzu
unda bilgi 'edinmek vo aydınlığa kavuşmak
üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğin
ce bîr tahkikat komisyonu kurulmasına da
ir önergesi müııa^obetivlo
429
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Sayfa
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve
(ieeiei Komisyon raporu münasebetiyle
r>(j,îil:
04

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş (Bur
dur) - İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Seııato.sıı Adana Üyesi' Helımet Unffldı ve Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Ş/en'in,
3460 sayılı Kanunun Ümzı maddelerinin
değiştirilmişimi dair ve 23 saydı Kamınım

Turgut Çulha (Bolu) - Anadolu bası
nım) Devletee yapılan baskı, idaıe âmirlei'iııİn .koydukları saıiMİİr ve alınması gere
ken tedbirler üzerindeki demeci

Sİ

D
Ekrem Dikmen (Trabzon) - Serbest
malî müşavirlik kanun tasarısı ile 0. Sena
tosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî müşavirlik
vo yeıninü müşavirlik kaimim teklifi * ve
(ieeku Komisyon raporu münasebetiyle

t
Ali Dizman (Tokat) - Uevlet Yatırım
; Bankası hakikında kanun tasarısı ve (ieeiei
Komisyon raporu münasebetiyle
205
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve (•.
i Senatosu Adana Üyesi Mehmet tî naldı ve
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in
34o0 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun
kaldırılması hakkında kamın teklifleri ve
Uee.ici Komisyon raporu münasebetiyle
32,11b'

Nihat Diler (Erzurum) - Erzurum İH
merkez ve ilçelerinde sel yüzünden mey
dana gel™ eeşitli hasarlar dolayısiyle Hü
kümetin alması gereken tedbirler konu
sundaki demeci.
— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâhattin (iüven'in,
;1 . I . 1%1 tarih ve 228 sayılı Kanıma iki
ek madde eklenmesini1 ve İm kanunun
14 ııeü maddesinin tadiline dair kamın
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili h'akih özt'akih ve l'Mirııe Milletvekili llhami Krtern'in, 4 7 2 . 1*157 gün ve 6İ)00 sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık -ve ölüm Sigortaları Ka
nununa ek ve geeiei maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi ve (ieeiei Komisyon ra
poru ımünasenetiyİe
594,600
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Sinop
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanıl
ınınım muhtelif kanuni arla değişik veya
ekler yapılmış bulunan I neî maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi :htıkkında kanun teklifi ile Kırklar
eli Milletvekili Alâeddin Eriş ve f> arkadaşı
nın 1.700 sayılı Dahiliye Memurları Kanu
nuna ek kanım teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle

330

— Karadeniz Teknik üniversitesi adı
ile Trabzon'da bir Üniversitekurulması hak
kındaki ti5f)4 sayılı Kanuna ek kanım tasa
rısı w (ieeiei Komisyon raporu münaseibetiylu
535
—• Siııap Milletvekili Mahmut Alieaııoğhı ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
Ödeneği Kumunum muhtelif
kanıtlılar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve Hm
kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı
Dâhiliye Memurları Kanununa, ek kanım
teklifi ve leişleri ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
344,34!)
—•• Sosyal Sigortalar kamum tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâlıatlin (iüven'in,
5 . 1 . l!)61 tarih ve 228 sayılı Kamına iki
ek madde eklenmesine ve hu kanunun
14 nci't maddesinin tadiline dair kanun
teklifi ile Eskişehir Milletvekili .Şevket
Ashuzoğlu, Konya Milletvekili Nakili ()•/,fa-kilı ve .Edirne Milletvekili İlhamİ Ertem'iıı, 4 . 2 . 1957 gün ve fif)00 sayılı Mâ-
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lûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalan
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine. dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasc'betiyle
552,!
— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkında kanun
tasarısı İle Cumhuryct Senatosu Tabiî Üye
si Sami Küeiik ve 12 arkadaşının, Türki
ye ilmî ve Teknik Araştırma Konseyi ka
nının teklifine dair Cumhuriyet Senatoşunca yapılan değişiklikler hakkında Cum-

hııriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle

13

Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura
(Kastamonu) - Yozgat Milletvekili ismail
Hakkı Akdoğan ve iki arkadaşının, Ameri*
ka'dan ithal edilecek 33 diezel, electıie löko• motifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek
ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün
177 nei maddesi gereğince bir tahkikat 'ko
misyonu kurulmasına dair Önergesi müna
sebetiyle '
406,411:431,432

E
Çahşma Bakanı Bülent Eoevit (Anka
ra) - Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
venin, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı
Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu
kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili
Fafei'h özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sa
yılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununa ek ve giçici maddeler
eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 544;5 73,
580,581,594,596,600
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Yozgat
Milletvekili
İsmail
Hakkı Akdoğan
ve iki arkadaşının, Amerika'dan it
hal edilecek 33 Diesel - Elektrik lokomo
tifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek
ve aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün
177 nci maddesi gereğince bir Tahkikat
Komisyonu kurulmasına dair önergesi
münasebetiyle
4.11
Hasan Erdoğan (Kars) - Yozgat
Milletvekili
ismail
Hakkı Akdoğan
ve iki arkadaşının, Amerika'dan it
hal edilecek 33 Diesel - Elektrik lokomo. tifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek
ve aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün
177 nci maddesi gereğince bir Tahkikat
Komisyonu kurulmasına dair önergesi
münasebetiyle
427
Asım Eren (Niğde) - tstatrbul Millet-

i
jı

!

vekili Zekâi Durman ve 7 arkadaşının, Sıluyönetimin temdidi münasebetiyle Büyük
Millet Meclisinin 19 . 8 . 1963 tarihli Bir
leşiminde cereyan eden görüşmelerin ba
şında aynen yayınlanmasına mâni olun
ması hâdisesi hakkında bilgi edinmek ve ay
dınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177 nci
maddesi gereğince tahkikat icrasına dair
önergesi münasebetiyle
298,306
— Orta - Anadolu'da ve hele Niğde ilin
de vukua gelen 'büyük sel felâketi İle il
gili demeci,
244
M. Alâeddin Eriş (Kırklareli) Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aynar'm.
1312 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununa
ek kanun teklifi ve Mardin Milletvekili
Mehmet Ali Ankan'ın, Vatandaşlık Ka
nununun 10 ncu maddestne iki fıkra ek1 en meşin e dair kanun teklifi ve istanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatan
daşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
484,489,495
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin
- Son üç aylık dış olayları, dış temasları
ve Hükümetin dış siyaseti hakkındaki gö
rüşlerini açıklaması
501
Nizamettin Erkmen (Giresun) • Si
nop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıı
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan

*
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Sayfa
1 ıidi maddesinin değiştirilmesi ve bu
karnına bir madde eklenmesi hakkımla
kanım teklifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeclditı. Kriş ve Ti arkadaşının 1700 sayılı
Dahiliye Memurları Kanununa ek kanını
teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları
raporu münasebetiyle
333
îlhatni Ertem (Edirne) - Belediye Ka
nununda, değişiklikler yapılmasına ve il
gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair
kanını tasarısı ile O. Senatosu içel Üyesi
Cavît Tevfik Okyayuz ve (i arkadaşının,
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424,
6555, 7363 sayılı kanunların kaldırılmasına
dair kanun teklifi ve Edime Milletvekili
îlhami Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 76, 89, 91 ve 92 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun^ teklifi ve
(•. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet. Meclisi Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
148,153
— Sinop Milletvekili Mahmut Alieanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan
l nei maddesinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bir madde eklenmesi hakkında

kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı
Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun
teklifi ve içişleri ve Plân komisyonlar!
raporu münasebetiyle
-153
— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Criİven'in, 5 . 1 . 1 9 6 1 tarih ve 228 sayılı
Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu
kanunun 14 neü maddesinin tadiline dair
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili
Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili tl
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sa
yılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigor
talan Kanununa ek ve gİçici maddeler
eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
rici Komisyon raporu imin a seli etiyle
î>8?>
— Yozgat. Milletvekili ismail Hakkı Ak
doğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan it- .
hâl edilecek 33 Diesel - Elektrik lokomo
tifinin ihalesi mevzuunda, bilgi edinmek
ve aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün
177 nei maddesi gereğince bir Tahkikat
Komisyonu kurulmasına dair önergesi
münasebetiyle
43.1.
Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) - Mil
lî Eğitim Bakanının izmir'de Öğretmenler
kongresindeki beyanatına dair demeci
398

— T ü r k i y e Bilimsel ve T e k n i k A r a ş t ı r-

ına Kurumu kurulması hakkında kanun,
tasarısı ile Oumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, Tür
kiye ilmî ve Teknik araştırma Konseyi ka
nunu teklifine dair Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Oeçici Komisyon raporu münasebetiyle

Ffthir Giritlioğhı (Edirne) - İktisadi
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak
kında kanun tasarısı ve 0. Senatosu Ada
na üyesi Mehmet Ünaldt ve Diyarbakır

Milletvekili Alp Doğan Şen'in . 3460 sa
yılı Kanunun ibâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair ve 23 sayılı Kanunun kaldı
rılması hakkında kanun teklifleri ve fle-

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Konya Mil
letvekili Faruk Sükan'ın, son aylarda ge
çen önemli olaylar hakkında Hükümetin
Meclîse açıklama yapmamış olmasının sa
kıncalı olacağına dair demecine cevabı
«197

İfi
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Sayfa
cici Homisyon raporu münasebetiyle
32,33,34
— istanbul Milletvekili Zekâi Borman
ve 7 arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi
münasebetiyle Büyük 'Millet Meclisimin
19 . 8 . 196Ö tarihli Birleşiminde cereyan
eden .görüşmelerin basında aynen yayın
lanmasına 'mâni 'olunması (hâdisesi hakkin;
da bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak
üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğin
ce (tahkikat icrasına dair önergesi müna
sebetiyle
29 i»

Sayfa
nuıı teklifi ve G. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet
Komisyonu raporu münasebetiyle
t5&,.l'&i.İ
Rahmi Oiraay (Sivas) - Satmalınan
traktörlerin sahiplerine Verilmesi (hususun
da da gerekli kolaylığın gösterilmesine ve
alman İcar hafidinin indirilmesine dair
demeci
3fi0
— Sivas'ın selden zar raıgöreıı bazı
köylerinin halkına mesken temini Ihususunda Hüküm eltin acil yardımda 'bulunması
temennisine dair demeci
247
Zeynel Gündoğdu {Erzincan) - Devle*
Yatının Bankası hakkında kanun tasarısı
•ve Geçici Komisyon rnp*>ru münasebetiyle 2öO
— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili Salâ'hattin Gü*
ven'i», 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve Tıu ka
nunun 14 ti e fi maddesinin tadiline dair
kanun teklifi ile EskişeMr Milletvekili
Şevket AsInMUoğlu, Konya 'Milletvekili Faki'îı öz-fîiki-h ve Kdirııo Milletvekili îihamî
l'h'tenı'İn 4 . 2 . 1957 «ün ve 6900 sa
yılı Maluliyet, İhtiyarlık-ve ölüm sigor
talan Kanununa ek ve tfieici maddeler
eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
rici Komisyon raporu münasebetiyle
577

tmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay (tstanhul) - Kars Milletvekili
Necmettin Akan'm, Kars ilindeki sel ola
yına dair dünkü konuşmasına ceva!bfe£'e
memlekette sitm günlerdeki sel afetleri dolayısiyle alınan tedbir ve yapılan yardım
lara dair demeci
328
— 2.1 .-8 .1963 tarihli Birleşimde Sivas
Milletvekili Raihmi Gunay'ın, Sivas'ın fonzı köylerindeki sıı baskını dıolayısiylo Hü
kümetin yardımda Ibnlunması 'hakkındaki
beyanına dair dem e* i
2$8
— Sim>p Milletvekili Mmlııımt Alh-anoğlu'nun, Sinop'un Ayancık ilkesi merke
zinde ve bası köylerinde 'vukubulan «elden
zarar (görenlere yanlım yapılmasına dair
demecine cevabı
361
Ferda Güley (Ordu) - Belediye Kanıınunda değişiklikler yapılmasına ve ilpili
bazı 'kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile O. 'Senatosu tf;eî üyesi
Cavit Tevfik Okyayuz ve fi arkadaşının.
1580 sayılı Belediye Kanununa ;bâzı mad
deler eklenmesine, bâra maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669.
643W, "655e, 73»63 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Edirne Mil
letvekili Ilnami Ertem'in, 1.680 sayıl! (Be
lediye 'Kanununun '76, 89, Si ve 92 nci
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka-

Naci Güray (Elâzığ) - tdarei Umumiyei Vilayat Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve iljrili 'hâ'zı kanunların kaldırılıııasma daıi' kamın tasarısı ve G, Sena
tosu Teol ÜyeKİ Onıvit TevFik ükyayıfz ve .
''Cy arkadaşının, Idarei Umumiyei VİJâyat
Kamın una 'bâzı ıııauVeler eklenmesine, bu
kamımın 'hâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve Un-/.} maddesiyle 'bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve G. Sena
tosunca yapılan değişiklikler 'hakkında
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raponr
münasebetiyle
137,140

îbrahim îmirzalıoğlu (Ankara)' - Devlet
let yatırım Bankası hakkında kanun tasa
lısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle

- - Sözlü soruların İçtüzüğün 151 nci
maddesi gereğinee zamanında ilgili bakan
lıklara göndeıilmediğine dair demeci
Sekip tnal (Hatay) - Sinop MİHetve-

31 fl

289

- 4 â Sayfa
kili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının,
5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun
muhtelif kanunlarla değişik veya ekler ya
pılmış bulunan 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Mil
letvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa
ek• kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
353
Şefik tnan (Çanakkale) - Devlet Yatı
rım Bankası kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
272,280,309,317
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın
Milletvekili Orhan Apaydın- ve Erzincan
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisçe denetlenmesinin
düzenlenmesi
hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
449
Rahmi İnceler (Çantan) - iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında ka
nun tasarısı ve O, Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair ve
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
Başbakan tsmet İnönü (Malatya) - Balı
kesir Milletvekili Gökhan TCvliyaoğlu'mm

Ftayfa
Millî Kğitim Bakanının İzmir'de öğretmen
ler kongresindeki beyanatına dair demeci
ne gerekli cevabın adı geçen Bakan tara
fından verileceği hakkında beyanı
399
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcı oğlu'ımn Anayasanın geçici 7 nci maddesinin
son fıkrasında adı geçen kanunların za
manında çıkarılması için Meclisçe ve Hü
kümetçe bîr karara varılması hakkındaki
demecine cevabı
402
— Yozgat Milletvekili ismail Hakkı
Akdoğan ve iki arkadaşının, Amerika'da ti
ithal edilecek 33 disel - elektrik lokomoti
finin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve
aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177
nci maddesi gereğince bir tahkikat komis
yonu kurulmasına dair önergesi münasebe
tiyle

405

Fennî talimyeli (Balıkesir) - Devlet
Yatırım Bankası hakkında kanım tasarısı
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 258,
271,280,312,315,363,368,374,373
••- İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanını tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaîdı ve Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şcıı'in
34fi0 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun
kaldırılması hakkında kanını teklifleri ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23,24,
53,91,98,104,108

94

K
Kadircan Kaflı (Konya) • İstanbul Mil
letvekili Zekâi Dorrrıan ve 7 arkadaşının,
Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Bü
yük Millet Meclisinin 1!) . 8 .1963 tarihli
Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin
başında aynen yayınlanmasına mâni olun
ması hâdisesi hakkında bilgi edinmek ve
aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177
nei maddesi gereğince tahkikat icrasına
ılaİT önergesi münasebetiyle
Giyasettin Karaca (Erzurum) • Sinop
Milletvekili Mahmut Alieanoğlu ve 3 ar
kadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka-

nuııunun muhtelif kanunlarla değişik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanıma bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırk
lareli Milletvekili Alâeddin \Zriş ve 5 arka
daşının 1700 saydı Dahiliye memurları Ka
nununun ek kanun teklifi ve içişleri ve
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le
305

Ziya Karamuk (Millî Eğitim Bakam
adına Yüksek öğretim Genel Müdürü) Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında-

343

43Sayfa
ki 6Îİ9-1 sayılı Kanuna ek kantin tasarısı ve
(îeçici Komisyon raporu münasebetiyle
541
Ahmet Karamüftüoğlu (Adana) - Sinop
Milletvekili Mahmut Alieanoğlu v<> 3 ar
kadaşının. 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değişik ve
ya okler yapılmış bulunun 1 nei maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi i!e Kırk
lareli Milletvekili Alâeddin l'>İş ve 5 arka
daşının 1700 sayılı .Dahiliye memurları Kaımnımıııı ek kanun teklifi ve ledşleri ve
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le
343
Mehmet Kazova (Tokat) - ldarei Unıumiyci Vilâyat Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilffİli bâ.21 kanunların kaldırıl
masına dair kamın tasarımı ve O. Senatosu
içel Üyeyi Cavİt Tevfİk Okyayüz ve (i arka
daşının Idarci Umumiyet Vilâyat Kanunu
na bâzı maddeler eki enin esi ne bu kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl inanı
na dair kanııti teklifi ve l \ Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu raporu münasebetiy
le
— ts-tanbuî ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa' adiyle bir
ilee kurulması hakkımla kanını tasarısı ve
t çişi ori, vo Plân komisyonları raporları nıüı laselıetiyle
Üyas Kılıç (Samaun) - İktisadi Devlet
Teşekkülleri ve iştirakleri hakkımla ka
nun tasarısı ve O .(Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen'in, 3460 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ve
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon
raporu .münasebetiyle
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşımın, 50(27 sayılı Temsil
Ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla
değişik veya ekler yapılmış bulunan l nei
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bit* madde eklenmesi .hakkında kanun tek
lifi İle Kırklareli Milletvekili Alâeddin

141

Sayfa
Eriş v • ii arkadaşının. 1700 sayılı Dahiliye
Memurları Kanunuıiıa ek kanun teklifi
ve içişleri ve Plân komisyonları raporlun
münasebetiyle

343

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) Belediye Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve İlgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanım tasarısı ile C Senatosu
teri Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz- ve 6
arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine, l>âzı
maddelerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına ve 566t>, 6424, (K55, 73R3 sayılı ka
nunların kaldırılmasına, dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in,
1580 sayılı 'Belediye Kanununun 76, 89,
91 ve 92 nei maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanım tekli'fi ve C. Senatosunca
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meelisi Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle
154
— İstanbul ili Eyüp ileessine bağlı Oöktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir
ilee kurulması hakkında kanun tasarısı
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları
ıııünaHebetiyle
d«64,l 66,167

16H

Coşkun Kırca (tstambuJ) - İktisadi
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
da kanun tasarısı ve C. (Senatosu Adaııa.
Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Şen'in. 3460 sayılı
KaiHtuıiıiı bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair ve 23 sayılı Kanunini kaldı
rılması hakkında kanun teklifleri ve Ge•çîci Komisyon raporu münasebetiyle
38,40,
4(2,46,52

İl

— istanbul 'Milletvekili Coşkun Kırca,
•Sivas Milletvekili Cc*vad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Er
zincan Milletvekili
Sadık Perineek'in,
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye
Büyük. Millet Meclisince denetlenmesinin
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
4£8,
482,465,467
— istanbul 'Milletvekili Coşkun Kırea,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas
Milletvekili Oevad Odyakmaz ve Erzincan
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Sayfa
Milletvekili ıSadık Perinıçek'in, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usulle
rinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve fleçiei Komisyon raporu münasebe" tiyle
462
— 'Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı
ile Mardin 'Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1&12 »sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununa ek kanun teklifi ve Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Vatanılaşlık Kanununun ilö nen maddesine iki
fıkra eklenmesine dair kaaııın teklifi ve
İstanbul
Milletvekili Reşit
Ülker'in,
Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 ucu
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi vo ıfrcciei Komisyon raporu müna
sebetiyle
47'&480,484,486,4M,4!>2,4f>3
Mustafa Şükrü. Koç (Aydın) - Sinop
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği

Sayfa
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik
veya ekler yapılmış bulunan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ,
madde ekleıi'mesi hakkında kanun teklifi
ile Kırklareli Milletvekili Alâcddin Eriş
:vc 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye
Memurları Kanununa ek kanun teklifi
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları
•münasebetiyle
340
Turhan Kut
(Tekirdağ) - Sinop
•Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik
veya ekler yapılmış bulunan J ncı .mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bîr
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş
ve 5 arkadaşının, J700 sayılı Dahiliye
.Memurları Kanununa c-k kanun teklifi
ve İnişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
MS

M
Ferid Melen (Maliye Bakanı) - Devlet
Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le
266,268,274,276
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in
Toprak Mahsulleri Ofisinin satınahnma iş
lerini vaktinde yapmamasından doğan sıkın
tıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasına dair sorusuna cevabı
246
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nnn Anayasanın geçici 7 nci maddesinin
son fıkrasında adı geçen kanunların zama
nında çıkarılması için Meclisçe ve Hükü
metçe bir karara varılması hakkındaki de
mecine cevabı
402
— Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı île C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın,
malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka-

nunu teklifi ve fıeejcî Komisyon raporu
münasebetiyle
383,385
Necip Mirkelâmoğflu (îzmir) - Yoz
gat. Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve
iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edilecek
33 dizel - elektrik lokomotifinin ihalesi
mevzuunda, bil&'i edinmek ve aydınlığa ka
vuşmak üzere İçtüzüğün 177 nei maddesi
gereğince bir tahkikat komisyonu kurulma
sına dair Önergesi münasebetiyle
4'20
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) •
Sah ve Perşembe günlerinin sadece ivedilik
kararı alman işlere ayrılmasına dair deme
ci
328
— Seri test malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldt'mn,
malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
385
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N
Sayfa i
Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) - Be
lediye Kanununda değişiklikler yapılması
na ve ilgili İKIZI kanunların kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ile O. Senatosu tc-ol
Üyesi Cavit TevJ'ik Okyayuz ve fi arkadaşı
nın, 1580 sayılı Belediye Kamummı bâzı
maddeler eklenin raine, bâzı maddelerinin
değiştirilin esi ne ve kaldırılmasına ve 5(56!),

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Karadeniz
Teknik üniversitesi adı ile Trabzon'da bir
üniversite kurulması hakkındaki 6594 sa
ydı Kanuna ek kanun tasarısı ve (îeeiei
Komisyon raporu münasebetiyle

fin

Talât Oğuz (Mardin) - Belediye
Kanununda
değişiklikler
yapılması
na ve ilgili Ijâzı kanunların kal d iril masına
dair kanun tasarısı ile C Senatosu leeî
Üyesi Cavit Tevfik Okyayusi ve fi arkadaşı
nın, 1580 sayılı Belediye Kanununa bazı
maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5(569,
6424, 6555, 73fi!l sayılı kanunların kaldırıl

İhsan önal (tçel) - İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve İştirakleri hakkında kanını
'.aşarisi ve C, Senatosu Adana Üyesi Meh
met Unaldı. ve Diyarbakır Milletvekili

masına dair kanun teklifi ve Edirne Mil
letvekili llhami Ertem'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 76, 89, 91 ve 92 nei macl! delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
, lifi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
158
— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Sena
tosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldt ve Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şenin
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
îH,32

İbrahim öktem Millî Eğitim Bakam
(Bursa) - îmanı - Hatip okulları hakkın
daki demecini dünkü birleşimde tenkid
'etmiş olan Balıkesir Milletvekili Gökhan
Evlîyaoğlu'na cevabi domeei
441
Naci öktem (istanbul) - İstanbul ili
Uyup ilçesine bağlı Gök tepe bucağında
Gaziosmanpaşa adiyle bir ilce kurulması
hakkında kanını tasarısı ve İçişleri ve
l'Iân komisyonları raporları münasebe
tiyle

Sayfa
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Edirne Mil
letvekili İlhamı Ertem'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 76, 89, SI ve 92 nei mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
148,149,151

165

Al]> Doğan Şen'in :HfiO sayılı Kammun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 23
sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
52,113,114,115
— Susyal Sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Gliven'in, 5 , 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
mum ik'i ek madde eklenmesine ve hu
kamımın 14 ııeü maddesinin tadiline dair
kamın teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa'kih öziakih ve Edirne Milletvekili llhami
Ertem'in, 4 . 2 . 1957 friıtı ve 6900 sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortalan Kanu
nuna ek ve geçici maddebr eklenmesine

-46
Sayfa
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon.
raporu münasebetiyle
r)20,575,r)80,59;i,f>9f>
597,601
Rüştü özal (Konya) - İktisadi Devlet
Teşekülieri ve iştirakleri hakkında kamın
tasarısı \re ('. Sonat ONU Adaıia Üy;*si Meh
met Ünalclı ve Diyarbakır Milletvekili Alp
Doğan Şen'iıı ;U60 «ayılı Kanunun bâzı
'maddelerinin değiştirilmesi ve 2') sayılı Ka
mınım kaldırılması hakkında kamın tek
lifleri ve Geçim Komisyon raporu münase
betiyle
Vahyi Özarar (istanbul) - îstanbul ili
Kyiip ilcesine bağlı Göktepe bucağında
Gaüiosm!i»paş.a adiyle bir ilçe kurulması
hftkkuıda kanun tasarısı ve te işi eri ve Plân
komisyonları raporlun münasebetiyle

27

105

M*hmet; özbay (Adıyaman) - Sinop
Millletvekili Mahmut Alieaıtoğlu ve 3
arkadaşının, 5027 sayıh Temsil ödeneği
Ivvtı mumun muhtelif kanunlarla değişik
veya ekler yapılmış bulunan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir
mailde eklenmesi hakkında kanun teklifi
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve
5 arkadaşının 1700 sayılı "Dahiliye M1.-1îıiu-lan Kanununa ek kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
340
Nureddin özdemir ve 10 arkadaşı (Giimüşane) - 427-T saydı Subaylar heyetine
mahsus Terfi Kanununun r>G11, 6557 ve
74-17 sayılı kanunlarla mmıddd 10 ııeu
maddesine bir fıkra ve İm kanıma bir ge
çici madde eklenmesine daiı* kanun teklifi
ve Milli Savunma ve Plân komisyonları
raporları nıünasebeîiyle

5:13

Kadri, Özefe (îsrair) - Devlet Yatırım
"Bankası hakkında kamın tasarısı ve XI;*eie.i Komisyon raporu münasebetiyle

275

— Serbest malî müşavirlik kanun ta
sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit
Ze.ren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaklfmn,
malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve (leeiei Komisyon raporu
münasebetiyle

$87

Halil özuıen (Kırşehir) • Kanun tasarı
ve tekliflerinin sözlü sorulardan önce gö
rüşülmesi ve Meclisin Salı ve Perşembe
günleri de toplanarak Anayasanın bîr an
öne;1 çıkarılmasını emrettiği kanunlarla
diğer ivedi ve önemli kanunların görü
şülmesine dair önergeler münasebetiyle

254

— Karadeniz Teknik üniversitesi adı
ile Trabzon'da bir üniversite kurulması
hakkındaki G594 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı va Geçici Komisyon, rapora müna
sebetiyle

538

— Serbest malî müşavirlik kanun ta
s a m ı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Ma
cit Üereu ve Adana Üyesi Mehmet Ünal- .
di'mıı, malî müşavirlik ve yeminli müşa
virlik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle
'
384
—- Sinop Milletvekili Mahmut Alicaııoğlu ve 3 arkadagının, 5027 sayılı Tem
sil ödeneği Kanununun muhtelif kanun
larla değişik veya ekler yapılmış bulu
nan 1 nei maddesinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı
Dahiliye Memurları Kanuuuna ek kanun
teklifi ve ve liçigleri ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle1147
— Sosyal Sisgortalar kanunu tasarısı
ve Trabzon Milletvekili Selâhattin (Jiiven'in, 5 . J. . 1961 tarih v\i 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve bu ka
nunun 14 ucü maddesinin tadiline dair
kanım teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili
Vakilı tfzfakih ve Edirne
Milletvekili
İlhamı Kr teinin 4 . 2 . 1957 gün ve «900
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık, ve ölüm sigor
taları Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
58(5
— Toprak Mahsûlleri Ofisinin satıniilmma işlerini vaktinde yapmamasından
doğan sıkıntıların giderilmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasına dair demeci
24(i

47

-

Sayfa
Nazmi özoğnıl (Edirne) - (lümiisaiic
Milletvekili Nureddin özdemir ve 10 arakdaşmın, 4273 sayılı Subaylar heyetine
mahsus Terfi Kanununun 5611, 0557 ve
7417 »ayılı kanunlarla ıımaddel 10 nen
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir goriei madde eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
515
Seyfi Öztürk (Eskişehir) - Devlet Ya
tının Bankası hakkında 'kanun tasarısı ve
(Imei Komisyon raporu münaselıetiyle
380
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı İle
Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve (îeeiei Komisyon raporu miinaseJjotiyle
537
— Serbest malî müşavirlik kanun (aşa
risi ile C. Senatosu Anayasa Üyesi Mucit
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Un.aldV.nin,
malî müşavirlik ve. yeminli müşavirlik ka-

tfayfa
ıııiJHi teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
384
— Sinop Milletvekili Mahmut Alieanoğkı ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif 'kanunlarla
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bîr
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin E r k ve
5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Me
murları Kanununa ek kanun teklifi ve
k'işleri ve VIAn Komisyonları raporları
münasebetiyle
332
— Yozgat Milletvekili îsmail Hakkı
Akdoğan ve İki arkadaşının, Amerika'dan
ithal edilecek 33 Dizel elektrik lokomotifi
nin îhalesıi mevzuunda bilgi edinmek ve
aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177 nei
maddesi gereğince- bir tahkikat komisyo
nu kurulmasına dair önergesi .münasebe
ti vl e
421

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - rkıtıistuli
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkın
da ıkanun tasarısı ve C. Senatosu Adana
üyesi Mehmet Unaldı ve Diyarbakır Mil
letvekilli Alp Doğan fjen'iıı
3460 sayılı

•Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve 23 sayılı Kanunun (kaldırılması Jtakkındaki kanım teklifleri ve Oee.iei Ko
misyon raporu münasebetiyle
2.1,22,24

Mithat San (Gaziantep) - iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında 'ka
nun tasarısı ve O. Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Kanunun
bâ.zı maddelerinin değiştirilmesi ve '23 sayılı
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanım
teklifleri ve fieeici Komisyon raf oııı münasebeJtiyle

kanuna bîr #eeici madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Pîân ko
misyonları raporları münasebetiyle

510

— Tstan'bııl Milletvekili Zekâi Dor
umu ve 7 arkadaşının.
Sıkıyönetimin
temdidi münasebetiyle
Büyük
Millet
.VleelLsiııin .19 . 8 . .196:} tarihli
Birle
şimi nde eereyaıı eden göçüşmeleri ba
sında aynen yayınlanmasına mâni olunması
hâdisesi hakkında bilgi edinmek ve aydın
lığa 'kavuşmak üzere içtüzüğün 177 nei
maddesi gereğince talhkikat icrasına d^ir
önergesi münasebetiyle

304

Mili Savunma Baltanı îlüami Sanoar
(istanbul) - Hümüğatıe Milletvekili Nnfsddin özdemir ve 10 arkadaşının, 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanu
nunun 5611, 6557 ve 7417 sayılı Kanunlarla
muaddel 10 nen maddesine bir fi'kra ve bu

109

Kemal
Sanibrahimoğlu
(Adana) Anayasanın en geç iki yılda eıfcarümasım

_48 —
Sayfa
emrettiği kanunları da içine almak üzere
ivedi ve imemlİ kanunların bir an önce çı
karılmasını sağlamalı -üzere gündemin yeni
den düzenlenip çalışmaların l)iı yöne çevril
mesini dil iyen demeci
242
— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Sena
tosu Adana üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şenin 3460
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve 23 saydı Kamımın kaldırıl mas»
hakkındaki ikamın teklifleri ve Gemici Ko
misyon raporu münasebetiyle
36
— Sinop Milletvekili Mahmut AHcanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla
değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nei
maddesinin değiştirilmeyi ve bu •kamına bir
madde eklenmesi• hakkında kamın teklifi ile
Kırklareli Milletvekili Alâcddin Eriş ve fî
arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Memur
ları Kanununa çit kamın teklifi ve içişleri
ve Plân komisyonları raporları miinasenetiyle
332,337
ismail Sarıgöz (Amasya) - Güınilsane
Milletvekili Nureddin Üzdemir ve 10 arka
daşının, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus teı-fi Kanununun 5611, 6657 ve 7417
sayılı kanunlarla muaddel 10 nen maddesi
ne bir fıkra ve bu karnına bir geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
514
Kemal Satır (Elâzığ) - Yazyat Millet
vekili fsıuaîl Hakkı-Akdoğan ve iki arka
daşının, Amerika'dan ithal edilecek ii-'î
di ese 1 - elektrik lokomotifinin ihalesi mev
zuunda bil^i edinmek ve aydınlığa ka
vurmak ii/.ere içtüzüğün 177 nei mad
desi .gereğince. 1>'D* lahkik.ıt komisyonu
kurulmasına. dair •önergesi münasebetiyle
432
Sabahattin Savacı (<3iimüşane) - Dev
le! Yatırım Bankası hakkında kamın ta
sarısı ve Cîeçiei Komisyon raporu müna
sebetiyle
315
— Hububat bedellerinin Toprak Mah
sulleri Ofisİrıee vaktinde ekicilere veril
mesinin doğurduğu sıkıntılara temasla hu
konuda tedbir alınmasına, dair konuşması
SOfi

Sayfa
ismet Sezgin (Aydın) - Devlet Yatı
rım 'Bankası hakkında kanını tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
261,
264^68)liî7l,ı27Ö;27ff,2fS2^11,313)i320J
3^4^68,373,381
— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kaniıu tasarısı ve O.
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı
ve Diyarbakır 'Milletvekili Alp Doğan
Şeu'iıı "-Î4Ö0 sayılı Kanunun bûzı maddele
rinin değiştirilmesi v-e 23 sayılı Kanunun
kaldırılması hakkında, kanun teklifleri ve
Grtdeî Komisyon raporu münasebetiyle
19/20,
21,06,3,44,53,101,102,119
ismet Sezgin (Aydın) -istanbulMillet
vekili -Coşkun Kırca. Aydın Milletvekili
Orhan Apaydın, Sivas 'Milletvekili Oevad
Odyakmaz ve Erzincan (Mill-ctvekUi ıSadık
Perinçck'in, Türkiye iBüyiik Millet Meclisi
Kütçe Karına ICo misyon unun seçilmesi ve
çalışma usııJ]erinin düzenlenmesi hakkın
da kanım teklifi ve 'Geçici Komisyon ra
poru müııaısebetiyle
4C>ft
— istanbul Milletvekili Ooşkun Kırca,
•Sivas Millet vçekil i Oevad
Odyakmaz,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, ve Er
zincan Milletvekili Sadık P-crinçek'in,
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye
IMİyük Millel Meclisince denetlenmesinin
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 450,457
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
İle Trabzon'da bir üniversite kurulması
hakkındaki OSM sayılı Kanuna, ek kanını
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle
î>43
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve il arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla
değişik veya (deler yapılmış bulunan -1 nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bir maddi! eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ile iKırklareîi Milletvekili Alâcddin
Eriş ve !5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahi
liye Memurları Kanununa ek kamın tek
lifi ve ibişleri ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
346y352
Fııad Sirmen (Başkan) - Antalya Mil
letvekili İhsan AtahVün, 30 Ağustos
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Ba/yfa
Douılupınar'da yapılacak törende parti
'temsilcilerinin eşit oranda katılmalaruun
Başkanlıkça sağlanması konusunda demeci
münasebetiyle
927
Bubi Soyer (Niğde) - Sinop Millet
vekili Mahmut Alieanoğlu ve 3 arkadaşı
mın, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişik veya
•ekler yapılmış bulunan 1 nei maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad-

Ahmet Şener (Trabzon) - Karadeniz
Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da hin
üniversite kurulması hakkındaki •6594 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve GeçiciKomişyon raporu münasebetiyle
544
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adı
ile Tralbzion'da bir üniversite kurulması
tıakkmdaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısının gündeme alınarak görüşülmesi
(hakkında demeci
533
— Sinop Milletvekili rMalımut Aliteanoğlu fve 3 arkadaşının, 6027 sayılı Temsil
ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla
değişik veya ekler yapılmış bulunan l nei
maddesinin değiştirilmesi ve hu kanuna
hir madde eklenmesi hakkında kanun tek
itti ile Kırklareli Milletvekili Melhmet Ala-

Akmtet Tahtakıhç (Uşak) - İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri ıhakkında
kanun tasarısı ve C, Senalfloau Adana Üye
si Mehmet Ünaldı ve Diyaıiba'kır Milletive^
kili Alp Doğan Şen'in, 3460 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
23 sayılı Kanunun kaldırılması 'hakkındaki
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
57 ?58
îbrashim Tekin (Adana) - Sosyal
sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon
Milletvekili Selâhattin Güven'in, '5.11961
tarih ive 228 sayılı Kanuna iki ek madde

Sayfa
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ile
ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş
ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye Me
murları Kanununa ek kanun teklifi ve
içişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
345
Faruk fîukan (Konya) - Son aylarda
geçen önemli olaylar hakkında Hüküme
tin Meclise açıklama yapmamış olmasının
sakıncalı olacağına dair demeci
396

eddin Eriş 've 6 arkadaşının 1700 sayılı
Dahiliye Memurları Kanununa* ek kanun
teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle
332
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Sosyal
sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon
•Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5.11961
tarih' nre 228 sayılı Kanuna iki ek madde
eklenmesine ve bu kanunun 14 neii mad
desinin tadiline dair kanun teklifi İle Es
kişehir Milletvekili Şevket Asburioğln.
Konya Milletvekili Pakih öafakin ve Edir
ne Milletvekili tlhami Ertem'in, 4.21957
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
586

eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir . Milletvekili Şevket Asbnaoğlu,
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve Edir
ne Milletvekili İfflıami Ertem'in, 4.21957
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve
ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve .Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
582
Tahsin Telli (Erzurum) - Kosya]
sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 61.1901
ItariÖnve '228 sayılı Kanuna iki ek madde
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Sayfa
eklenmesine -ve bu kanunun 14 neft mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskîğebîr Mİllötvekili Şevket Asbuztoğlu,
Konya Milletvekili Fakih özfftkihve Edir
ne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 4.2.1967
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve
ölüm sigortalan Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
599
HüsamettinTlyangan (istanbul) -Sosyal
sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon

Sayfa
'Milletvekili Selâlhattin Güven'in, (&.1.1M1'
ıtarüh ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde
eklenmesine ve bu kanunun 14 noü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili .Şevket Asbuaoğlu,
Konya Milletvekili Fakih özfakîh ve Edir
ne Milletvekili îlihami Ertem'in, 4.2.1957
gün ve 8900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve
ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
589

Ü
Ziya Uğur (Bursa) - Devlet Yatırım
Bankası 'hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
37ü
— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı
ve Trabaon Milletvekili Selâlhattin Gü* ven'in, 5 . 1 . 1901 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve bu ka
nunun 14 neü maddesinin tadiline dair
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili
Şevket Asbuaoğlu, Konya Milletvekili Fa
kih özfakîh ve Edirne Milletvekili Ilha
mi Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900
sayılı Maluliyet, ihtiyarlık, ve ölüm sigor
taları Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
582
Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu ku
rulması 'hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük
ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik
Araştırma Konseyi kanunu teklifine dair
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler baklanda Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Geçici Komisyon ratporu 'münasebetiyle
Mustafa Uyar (temir) - İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve C. Sena
tosu 'tçel Üyesi Cavitt TevfÜk Okyayuz ve
6 arkadaşının, idarei Ümumiyei Vilâyat
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu
kanunun bâzı maddeelrinin değîştirilme-

13

sine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanunların
kaldırılmasına dair kanun teklifi 've C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu
münasebetiyle
138,14î
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mebmet Ünaldı ıv& Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldı
rılması (hakkında kanun teklifleri ve Ge
mici Komisyon raporu münasebetiyle
lift
— Sinlop Milletvekili Maftıhıut Alieanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil
Ödeneği Kanununun mubtelif kanunlarla
değişik veya ekler yapılmiiş. bulunan 1 nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bir madde eklenmesi 'hakkında kanun tek
lifi il e Kırklareli 'Müleittvekili Mebmet Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı
Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun
teklifi ve İçişleri ve Plân "komisyonları
raporları münasebetiyle
384
Veli Uyar (Yozgat) - İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri Ihakkmda
kanun tasarısı ve O. ^Senatosu Adana Üye
si Mehmet ünaldı ve Diyarbakır Milletve
kili Alp Doğan Şen'in, 34/60 sayılı Kanu
nun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi 've
23 sayılı Kanunun kaldırılması -hakkındaki
kanun teklifleri ve 'Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
26,27,28,50
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— Istantbul ili Eyüp ilçesin* bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle ttîr
il^e kurulması hakkında kanun tasarısı
ve içişleri ye Plân komisyonları raporları münasebetiyle
1)67
delâlettin Unr (Eski§ehir) - 'Sosyal
sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon
Milletvekili Selâlhatrtin Güiven'in, 5.1AÖI&1
Aarüb. ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi il© Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuaoğlu,

Sayfa
Konya Milletvekili Fakih özfaküı ve Edir
ne Milletvekili Ilhami Ertem'İn, 4.2.1957
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve
Ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münase
S86
betiyle
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Karadeniz
Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da
(bir üniversite kurulması hakkındaki 65Ö4
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Ge
334
çici' Komisyon raporu münasebetiyle

Reşit Ülker (istanbul) - Belediye Ka
nununda değişiklikler yapılmasına ve ilgi
li bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Içal Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 1580
sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine, bası maddelerinin değiştirilme
sine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555,
7363 sayılı kanunların kaldırılmasına dair
kanun teklifi ve Edirne Milletvekili llharai
Ertem'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun
76, 89, 91 ve 92 nei maddelerinin değişti
rilmesi baklanda kanun teklifi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil

let Meclisi Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
154
— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve G. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik
Okyayuz ve 6 arkadaşının, tdarei Umumiyei
Vilâyat Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine, bu kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve G.
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu
münasebetiyle
139

Mahmut Vural (Sivas) - iktisadî Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Kanunun bâzı

maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkındaki kanun
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
51,52,96

Nadir Yavuzlara (Burdur) - Devlet Ya
tırım Bankası hakkında kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
251,
263,272,274,277,281,320,364,365,369,371,37:)
— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C.
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in
3460 sayılı Kanununn bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldı
rılması hakkında kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 17,18,27,
28,37,54,57,94,103,104,109

Sayfa

— 62Sayfa

Sayfa
585

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâhattüı Güven'in,
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna
iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun
14 ncü maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih özfakih, ve Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in,
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet,
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa
ek ve giçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon rapora mü-

nasebetîyle
— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı
ile Mardin Milletvekili Esai Kemal Aybar'ın, 1312 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununa
ek kanun teklifi ve Mardin Milletvekili
Mehmet Alî Ankan'm, Vatandaşlık Kanu
nunun 10 ncu maddesine iki fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Türk vatandaşlığı
Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair. kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
481,494,508

Azia Zeytinoğlu (Eskişehir) - İdarei
Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve C.
Senatosu İçel Üyesi Cevit Tevfik Okyayuz
ve 6 arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununa bâzı maddeler eklenmesine,
bu kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddeleriyle bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle
137,138

dırılması hakkındaki kanun teklifleri ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 93,94,108

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kal-

— Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü
sorulardan önce görüşülmesi ve Meelisin
Salı ve Perşembe günleri de toplanarak •
Anayasanın bir an önce çıkarılmasını em
rettiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli ka
nunların görüşülmesine dair önergeler mü
nasebetiyle
254
— Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılması
na dair kanun tasarısı ve C. Senatosu içel
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkada
şının 442 sayılı K.öy Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bâzı maddele
riyle bâzı kanunların kaldırılmasına dair
kanun teklifi ve C. Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ada
let KomİRyonu raporu münasebetiyle
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