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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Açık Ibulunan (çiğleri Bakanlığına 

Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in ve 
Bayındırlık Bakanlığına, da Ordu Millet
vekili Arif Hikmet Onat'm, tâyinlerinin, 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/729) 298 

— İçişleri Bakanlığından çekilen Hıfzı 
Oğnz Bekata'nm, istifasının .kabul edildi
ğine ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar 
içişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Vefik 
Pirİnçeioğlu'mm, vekâleten tâyinine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/720) 215 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın, 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/730) 298 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, dönü
şüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan öztrak'ra, vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/718) 215 

— Vazife İle yurt dışına giden Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'-
•nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet Be
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din
çer'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/715) 99 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Balkanı ihsan Şeref Dura'nın 
dönüşüne kadar kendisine Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/714) 99 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Hatay Milletvekili Bahri Batla
dır'in, izin alma sebebine dair yapılan açık
lama. 

— Federal Almanya Diyetİ'i Biaştkanı 
Doktor Ergene Gerstenmaler tarafından 
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, 
Başkanlığında T. B. M. M. nin beş üyesin-
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den kurulu bir Türk Parlâmento Heye
tinin Federal Almanya'yı ziyareti hususun-
de vâki resmî daveti üzerine gruplarca 
tesbit edilerek Başkanlığa bildirilen üye
lerden mürekkep bir heyet (kurulduğuna 
ve 12 . 10 . 1963 Cumartesi günü hareket 
edileceğine dair Başkanlık yazısı 215 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Baki'nin, Araştırma Kamisyonunun, 
raporunu Meclise sunulmadan, basın top
lantısı yaparak açıklamada bulunmaları
nın doğru olmadığı hakkında demeci ve 

Komisyon Başkanı Mehmet Turgut'un, 
eevabı 59:61 

— Ağrı Milletvekili Rıza Polat'ın, 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm ga
zetelere yaptığı demeçteki tutumuna dair 
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Sayfa 

konuşması ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekatanm kendisine yapılan bu ve banka
ca tarizlere eevaib: 168:171 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunun üçün
cü yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs'da 
cereyan eden olaylar ve bunlar karşısında 
alınması lâzımgelen tedbirler hakkında 
demeci 94:98 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
Hyaoğlu'mm, geçen birleşimde Çalışma 
Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı Vekili 
Bülent Ecevit'in, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı bir kısım kütüphanelerin bâzı kitap
ları kabul etmesi, bâzılarını kabul etme
mesi konusundaki cevabına dair konuş
ması 57:59 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
tohum ekim mevsiminin geçmek üzere 
olmasına rağmen çiftçilerin muhtaç bulun
duğu traktör ihtiyacmm temin edileme
mesi ve buna ait kota tahsislerinin gecik
mesi hususunda demeci 341:342 

— Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, 
geçen birleşimde Diyarbakır Milletvekili 
Hilmi Güldoğan ve Ordu Milletvekili Sadi 
Pehlivanoğlu'nun, Batı - Almanya'da Ibir 
tel fabrikasında çalışan 25 Türk işçisine 
yapılan muamele, yurt dışına çıkan işçile
rin gittiklere yerlerde fena şartlar içinde 
çalıştıkları ve sigortadan istifade ettiril-
medikleri, zararlı propagandalara mânız 
bırakıldıkları, Hükümetin bunlar Tçin 
hususi radyo yayınları yapması, gazete ve 
kitap gönderilmesi icabettiği hususların
daki beyanlarına dair demeci 294:297 

— Çalışma Bakanı ve Millî Eğitim 
Bakam Vekili Bülent Ecevit'in, 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, 24 . 9 . 1963 günlü 141 nci Bir
leşimde, komünizm aleyhtarı ve milliyetçi 
eser ve dergilerin, Millî Eğitim Bakanının 
emriyle, Halk Kütüphanelerinden kaldırıl
dığı, komünist ve yabancı ideolojilere ait 
eserlerin serbest bırakıldığı yolundaki ko
nuşmasına .cevabı 4:7 

— Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun Kıbrıslı 

Sayfa 
Rum idarecilerin andlaşmalan ve Anaya
sayı bozma çabalarına ve buna karşı ge 
rekli tedbirlerin alınacağına dair demeci 136: 

138 
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi OHil-

doğan'ın, Batı - Almanya'da bir tel fab
rikasında çalışan 25 Türk İşçisine yapılan 
muamele hakkında Çalışma Bakanının 
bilgi vermesine dair demeci 98 

—. Diyarbakır Milletvekili Hilmi G-ül-
doğan'ın, gündem dışı konuşmaların, mil
letin , memleketin hayrına olan konulara 
hasredilmesi ve bunun dışındaki konuşma
lara Başkanlığın takdir hakkını kullana
rak müsaade etmemesi yolunda demeci 61:62 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
memleketimizi ziyaret eden iki Alman tu* 
ristinîn Polatlı civarında öldürülmeleri 
olayı karşısında duyulan teessür ve bu hu
susta Hükümetin ciddî tedbirler alması 
yolunda gündem dışı demeci 393:394 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
turistik Napoli seyahati hakkında demeci 7:9 

— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
yaklaşan mahallî seçimler dolayısdyle ya
pılan menfi propagandalar hakkında ted
bir alınmasına ve Hükümetin tavzihde bu
lunmasına dair demeci 297:298 

— Muş Milletvekili Sami Öztür>k*ün, 
geçen birleşim tutanağı hakkında demeci 
ve Başkanlığın cevabı 9:10 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ
lu'nun, memleket dışına giden işçilerin çıkış 
sebeplerinin giderilmesi ve kendileriyle H-
gilenilmesi hususunda demeci 167:168 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun, Eski İçişleri Bakanı Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, geçen Birleşimde Mil
let Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda 
yaptığı konuşmalarda, hakkında ileri sür
düğü iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu
na ve bunlar hakkında bir Meclis Tahkika
tı açılarak durumun aydınlanmasına dair 
gündem dışı demeci 207:215 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun; İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka
ta'nın Cumhuriyet Halk Partisi Grupun-
da yaptığı konuşmasında, Bakan ve Y. T- P. 
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öenel Balkan Yardımcısı Yusııf Azizoğ-
lu'nun sahamda partilerini rencide ettiği 
hususunda demeci 135:136 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 

Sayfa 
Odaları Birliği Kanununun uygulanması 
sırasında yapılan yanlış propaganâa ve 
bunun ortadan kaldırılması için Hüküme
tin beyanda bulunmasına dair demeci 93:94 

GENEL GÖRÜŞME 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Yusııf 
AzİKoglu'nun, kürtçiilük cereyanları ve şüp
heli derneklerle ilgi derecesi, siyasi hüküm
lülerle münasebet ve irtibatlarının mahiye

ti ve Reşat Akscmsettinoğlu ile Zeki Erata-
man'ın kaçışı olaylaıı konularında genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/6) 
(3/816) 217,254:259 

KANUNLA» 

No. Cilt Sayfa 
336 — Karadeniz Teknik Üniversitesi 

adiyle Trabzon'da bir üniversite 
Kurulması hakkındaki 6594 .sayılı 
Kanuna ek Kanun 20 202, 

231,534:544,56i =564,569,604 ;607 
337 — Ankara Üniversitesi kuruluş, kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek Kanun 21 145, 

338,456:464 
338 — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 494, 495, 496, 
497, 498, 499 ve 187/6 ncı maddele
rinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun 1 583 

16 379 
18 580: 

581 
21 18: 

19 
339 — Reşit Siyah hakkındaki ölüm ce

zasının yerine getirilmesine dair Ka
nun 2 280 

18 158: 
159,328 

340 — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 2 490, 

18 159: 
160,329 

341 — Karayolları Genel Müdürtüğü 

No. Cilt 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 8 nei maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 9 

18 

21 
342 —Sivas Kongresince seçilen Temsil 

Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Dönemin
de bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Kanun 10 

18 

21 
343 — Anayasa Mahkemesinin kuruluş 

ve yargılama usulleri hakkındaki 
Kanuna ilişik (1) sayılı cetvele bir 
kadro eklenmesine dair Kanun 16 

18 
20 

344 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı eetve-
lin Bayındırlık Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
Kanun 15 

18 
21 

Sayfa 

564 
3, 

596 
24 

179 
586: 
590 
21 

494 
553 
11 

63 
554 
27 
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345 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 115 sayılı Kanunla değiştiri
len 7, 10 ve 48 nei maddelerinin ta
diline dair Kanun 6 296 

16 306 
18 578: 

580 
21 468: 

469 

346 —• 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değiş
tirilmiş veya ekler yapılmış bulu
nan birinci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 2 6 

8 3 
9 654: 

651 
20 81, 
308:309 
21 308: 

310 

347 — Hazinenin ve iktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin bir kısım borçları
nın tahkimi hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 11 353 

18 4, 
596 

21 23, 
66:69,87,134 =137,148,185:188, 

202,252:255 

348 — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce arsa satmalmması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkında Kanun 5 574 

17 52, 
434 435,486:489,513,556:559 

349 — Ankara Üniversitesi 1963 yıh 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 22 92 

22 206, 
218:219,233:236,254,281:284 

350 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (e) fıkrasının 

No. Cilt Sayfa 
4092 sayılı Kanunla eklenen hüküm
lerin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkın
da Kanun 16 494 

19 3 
21 27, 
464:465 

351 — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Kanun 4 113 

18 161: 
163;573 

352 — Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Kanun 1 459 

18 164: 
165,573:574 

353 — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanunu 21 400, 

407 
22 287, 

303:329,350:360 

354 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 21 338 

22 206, 
344:348,377:380,394,442 445 

355 — Ege Üniversitesinin 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 20 500 

22 206, 
348:349,381:384,394,446:449 

356 — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaret
li eetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 20 359 

22 206, 
349:350,385:388,394,450 453 

357 — Askerî Hakimler ve Savcılar Ka
nunu 21 473, 

480 
22 337, 

360:376,394433 



MECLÎS ABAŞTIBMASI VEYA SORUŞTURMASI 

Sayfa 
— Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel * 

elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üze
re İçtüzüğün 177 neî maddesi gereğince 
kurulan Araştırma Komisyonu raporu 
(10/13, 5/66) 62,206,260:277,300:30:* 

— Gaziantep Milletvekili Ali Ilışan GÖ-
ğiiş'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/14) 259360, 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu), Ada
na (Kasım CHÜek) 

— Siyasi partiler kanun teklifinin, siya
si partiler kanunu tasarısını görüşmek üze
re kurıılau Geçici Komisyona havalesi hak
kında (1/560), (2/599), (3/723), (3/724), 
(4/261) 248 

Aydın (Beşat uzarda) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kumlunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 377 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/67) 287 

— Kıbrıs Cumhuriyetinin üçüncü yıldö
nümü münasebetiyle Kıbrıs Türk Cemaat 
Meclisi Başkanlığına tebrik telgrafı çekil
mesine dair 98 

Burdur (Mehmet ÖBbey) 
— Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve 

vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin goriverilmesine dair (2/280), 
(4/263) 247:248 

Gaziantep (Ali İhsan Cföğüş) 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu

suf Azizoğlu hakkında Meclis Araştırması 
açılmasına dair (10/14) 259:260,302 

İstanbul (Ticaret Bakanı Ahmet Oğnz) 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında yapılan zirai istihsal fazlası andlaş-
maları gereğince ithal olunacak zirai ve gı-

Sayfa 
— Kocaeli Milletvekili Haldan Kısayol 

ve İçel Milletvekili Celâl Kıhç/ın gündemin 
ikinci maddesini teşkil eden Amerika'dan it
hal edilecek 33 dizel elektrik lokomotifinin 
ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlı
ğa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince kurulan Araştırma Komisyo
nu raporunun Öncelikle görüşülmesi hakkın
da önergeleri (5/66), (10/13) 253354 

dai maddeler ile bedelsiz olarak verilen 
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhi
zat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kındaki kanun tasarısının, havale edilmiş 
olduğu Dışişleri, Ulaştırma, İçişleri, Tarım 
ve Plân komisyonlarından ikişer üye seçi
lerek kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair (1/472), (4/260) 248:249 

İstanbul (Bifat Öztürkçine «O. S. Üye
si») 

— Beden eğitimi ve Spor kanun tekli
fini gcrialdığma dair (2/114), (4/264) 252 

İzmir (Şinasİ Osma) 
— Kıta subay ve astsubaylarına tazmi

nat verilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında (2/410), 
(4/202) 249:251 

Kocaeli (Haldim Ktsayol), içel (Celâl 
Kılıç) 

— Gündemin i'kinci maddesini teşkil' 
•eden Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel' 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak 
üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince kuralaa Arattırma Komisyonu ra
porunun öncelikle görüşülmesi hakkında 
(10/13, 5/66) £53:254 

Konya (îrfan Baran) 
— Sağlık ve Sosyal Ykrdım Bakanı 

Yusuf Azizoğlu'nun, Kürtçülük cereyan
ları ve şüpheli derneklerle ilgi derecesi, 

ÖNERGELER 
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siyasi hükümlülerle münasebet ve irtibat
larının mahiyeti ve Reşat Akşennsettinoğlu 
ile Zeki Erataman'ın kaçışı olayları ko
nularında genel görüşme .açılmasıma dair 
(6/5, 3/816) 217,254:259 

Mardin (C. H. P. Grup Ba§ka%vekİU 
Vahap Diedaroğlu), Mardin (T. T. P. 
Grupu BaşkamekÜi Esat Kemal Aybar), 
Çankırı (M. P. Grup Başkanvekili Kâztm 
Arar), Giresun (C. K. M. P. Grup Baş-
kanveküi Ali Cüceoğlu), İsparta (A, P. 
Grup Ba§kanvekİH Sadettin Bilgiç) 

— Siyasi partiler kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan dörder 
üye alınmak suretiyle geçici bir komisyon 
kurulmasına dair 171:î!72 

Ordu (İzzettin Ağanoğlu) 
— 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit 

edilen ihraç fiyatının hangi esaslara isti-
nadettiğîne ve bu fiyattan aşağı satış tek
lifi olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından olan sözlü sorusunu geri laldığma 
dair (6/630),, (4/267) 299 

âayfo 
Sivas (Taksin Türkay) 
— Türk Kültürünü Araştırma Enstitü

sünün faaliyetlerine dair, Dışişleri Baka-
•nmden sözlü sorusunu geri istediğine dair 
(4/265), (6/708, 4/265) 248 

Tunceli (Fethi Ülkü) 
— özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ve C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
porunun geriverilmesine dair (1/539, 
2/581) 302:303 

Yoagat (îsmaıl Hakkı Akdoğan) 
— Adalet ve İçişleri komisyonlarından 

istifa ettiğine dair (4/258) 138 
Yozgat (Veli Uyar) 
— 5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair kanan teklifini geri 
istediğine dair (2/498, 4/266) 299 

EAPOELAR 

Adalet Komisyonu raporları 

— Bulgaristan'ın, İstanbul'daki -Baş
konsolosluğu eski Muavin Konsolosu Var-
bonoğlu Georgi Varbanof Çolokofun ceza
sının affı hakkında kanun tasarısına dair 
(1/5ÖÖ) 392 

— Cumhuriyet »Senatosu Bolu. Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşınını, 
785 sayılı Türk Ceza. Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi 
ile 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muad
del' 459 ncu maddelerine birer fıkra ek
lenmesin* dair kanun teklifi hakkında 
(2/516) 287 

— Cumhuriyet Senatosu' İstanbul Üye
si Eifat öztürkçdne'niny Röntgen Radyum 
ve diğer nükleer enerji cihaz ve madde
leri ile bunların tıpta kullanılması ve kul
lananlar hakkında kanun teklifine dair 
(2/127) 205 

— Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmus;) kö

yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısın
da nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Elif
ten doğma 21.4.1928 doğumlu Kadir 
Ceylân'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/713) 206 

—- Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini suiistimal 'edenlerle vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilemiyenler hakkında yapılacak muame
leye dair 1920 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/417) 293 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısına 
dair (1/280) 205 

—- IslaııbııI Milk'l.vekili ('oşjkuıı Kırca 
vt! U arkadaşmın, Tayıt Kaınumua, ok ıw1-
vellero bâzı binek otomobili erini» ilâve edil
mesi hakkında kanım teklifi ite Tekirdağ 



Sayfa 
Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1.961 
tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 
cetvellere bu kanunun 7 ve 16 neı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/225, 2/432) 206 

— istanbul, Samatya, Haeıpiri mahal
lesi, Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 vo 
sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan 
Tahsinoğlu, Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 
doğumlu Recep Güngör Tanış/m, Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/671) 134 

— Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 
3 . 4 . 1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) 
ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tekeresine dair (3/660) 240 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

—. Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan 
Kırımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair olan 
3611 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/363) 392 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
în, Subay, askerî memur ve astsubaylara 
(birer lojman ile tapulu birer dönüm arazi 
verilmesi için kanun teklifi hakkında 
(2/406) 392 

— Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri 
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/488) 392 

BUtçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Aveı'nın, 3204 sayılı Orman Genel'Müdür-
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/241) 287 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan 
Kırımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair olan 

Sayfa 
3611 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/363) 392 

— Balıkesir Milletvekili Fennî îslim-
ycli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Banka
sı ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur 
ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi verilmesi hakkında kanun teklifi 
ile Çankırı Milletvekili Rahmi Ineeler'in, 
T. C. Ziraat Bankası memur ve müstah
demlerine ikramiye verilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/463, 2/478) 287 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 
18 arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (2/214) 287 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Subay, askerî memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi için kanun teklifi hakkın
da (2/406) 392 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum 
ve diğer nükleer enerji cihaz ve madde
leri ile bunların tıpda kullanılması ve 
kullananlar hakkında kanun teklifine dair 
Adalet, Maliye ve Plân Komisyonları ra
porları (2/127) 205 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu 
mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlü
ğü ve gümrük muhafaza ve muamele sını
fı kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkında kanan teklifine dair 
(2/189) 205 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/499) 206 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olan 6153 sayılı Kanuna bir fık
ra ve geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/401) 206 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. 
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Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/293) 205 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları 
inşası için alınacak lıarelar hakkında ka
nun teklifi ve izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tapu sicil binaları yapılması 
maksadiyle alınacak harçlar hakkında ka
nun teklifine dair (2/153, 2/233) 239 

— Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucu
ları hakkında kanun teklifine dair (2/130) 206 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanu
nun 7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci mad
delerine birer fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/330) 135 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdür
lüğü emrinde çalışmakta olan maaşlı me
murları hakkında intibak kanunu tek
lifine dair (1/165) 287 

— 4862 sayılı Kanuna hağlı (2) »ayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/475) 392 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İsçi Si
gortaları Kurumu Kanununun 8 . 3 , 1961 
tarih ve 344 sayılı Kanunla muaddel 20 
nci maddesinin (c) fıkrasının değiştiril 
mesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/396) 242 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cet
vellere bâzı binek otomobillerinin ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifi ile Tekir
dağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 237 «ayılı Taşıt Ka
nununa ekli cetvellerde bu kanunun 
7 ve 16 i'cı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/225, 
2/432) 206 

— istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tip personelinin muka
vele ile çalıştırılmasına dair kanun tek-
liif hakkında (2/54) 294 

Sayfa 
— Kars Milletvekili Necmettin Ak-

kan'ın Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/423) 206 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanıoğhı ve Malatya Milletvekili Av-
ni Akşit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/421) 206 

— Kayseri Milletvekili Abdülhalİm 
Araş ve 3 arkadaşının, Evl-enen veya te
kaüde tabi bir vazifeye giren yetim kızla
rın yetim aylıklarının diğer yetimlere tak
simi hakkında kanun teklifine dair (2/381) 205 

— Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı ve 8 arkadaşının, Jandarma Genel Ko
mutanlığı kadrolarında vazifeli subay, 
astsubay, mecburi uzUtmalı vs sivil memur
lara, ücretli personele fazla mesaileri kar
şılığında fazla mesai ücreti verilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/137) 205 

— Kütahya Milletvekili ıSadrettin 
Tosbİ ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nei «raddesinin 
(j) bendine bir hüküm eklenmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/461) 392 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar Öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders üc
retleri hakkında kanun tasarısı va Konya 
'Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
O. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve C arkadaşının ilk ve orta tedrisat 
muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkın
daki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali I>emir ve 3 arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nei maddesinin değiştiril
mesi ve 6 nci ve 8 nei maddeleriyle 6836 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
kanun teklifine dair (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) 392 



^ 1 1 — 
Sayfa 

— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpâskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi hakkında 
(1/539, 2/581) 242 

— Sağlık VÖ Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maldeler eklenmesi ve bu kanu
nun 11 nei maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbey'in, Devlet has
tanelerinde çalışan doktorlar hakkında 
kanun teklifine dair (1/481, 2/278) 242 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve 
eezacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sü
rekli görev ile bulunanlarla, hrfzıssıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya 
mütehassıslarına ödenek verilmesine dair 
kanun tasarısı İle Mardin Milletvekili Meh
met Ali Ankan'm, hekimlere aylık hiz-
mst karşılığı ödenek verilmesine dair ka
nun teklif i hakkında (1/531, 2/89) 240 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara kıdem veril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/80) 206 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli 
Zirai Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu 
Audlagmada yapılan 29 Mart 1961,17 Tem
muz 1961 tarihli değişikliklerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (İ/269) (Gün
deme) (S. Sayısı : 463) 205 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı jle 

Sayfa 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 
Vekâleti kuruluş, ve görevleri hakkında
ki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci mad
desinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin tadili ile bir 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi ve 
Muş. Milletvekili Sait Mutlu'nun, Maliye 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 
15 ncİ maddesindeki nisbetlerin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (1/496, 
2/358, 2/51T) 239 

— Yozgat MelletveMli Celâl Sungur 
ve Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 
4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini 
tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/231) 207 

Çalışma Komisyonu Roparu 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı Igçi 
Sigortaları Kurumunun 8 . 3 . 1961 tarih 
ve 344 sayılı Kanunla muaddel 20 nei 
maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/396) 242 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdohınan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai 
Maddeler Andlasması ve ekleriyle bu And-
laşmada yapılan 29 Mart 19S1, 17 Temmuz 
1-961 tarihli değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair karnın tasarısı 
hakkında Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/269) (flündeme) (S. Sayısı: 
463) * 305 

—Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri 
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 
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Sayfa ) 

tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının ny^ın bıılmifV.ığn haikkımla kaimn. j 
tasarısına dair M/488) 293 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

- - Aydın Milletvekili Kcşat üüarda'-
ınn. Dilekçe Karma l\tmıi.syoım -Ocnel K.11- ! 
ruhimin 1 . 7 . UMÎ3 tarihli Haftalık Karar I 
Cetvelindeki "77 sayılı, Kararın Ontıel Jvu- j 
ınılda gör î.i s* i i 1 m PS î n 1 • dair önergesi hakkın- j 
»la (5/67) 287 } 

l 
i 

Geçici Komisyon raporları j 

— Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar 
kanun tasarısı hakkında (1/550) 337,360:376, j 

394*433 
— Askeri mahkemeler kuruluş ve yar- ) 

gılama usulü kanunu tasarısı hakkında j 
(1/547) 287,303=329,350:360 j 

— Bina kiraları hakkında kanım tasa- 1 
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettîn ' 
Karaca'nm, 6570 sayılı 'Kira Kanununun ' 
Anayasa Mahkemesince iptal edileıı 2 ve 
3 neü maddelerinin yeniden tedvini ile 
4 neü maddesinin deviştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (1/513, 2/526) 134 i 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi j 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları in
şası için alınacak harçlar hakkında kanun 1 
teklifi ve İzmir Milletvekili Mustafa ITyar'-
m, Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle 
alınacak harçlar hakkında kanun teklifine 
dair (2/153, 2/233) 239 

— Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi hakkında (2/576) 293 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve cezalan 
hakkında kanun tasarısına dair (1/548) 287 

— Genel Nüfus Yazımı Kanunu tasarı
sı hakkında (1/507) 340 

— Kanun dışı yakalanan veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hak
kında kamın tasarısına dair (-1/544) 56,67i68, 

100rl24,138:163,172i202,219:232333:236 
— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 

tasarısı hakkında, (1/451) 56 

OSayfa 
öğretim kuramları kanunu, ta

sarısı v» •('. Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Aimskrm'HT'in, Hususi eğitim ve öğretim 
ıniİMSfiselori kanunu teklifi hakkında 
(1/53!), 2/581) 242,302:303 

-- T!v;u!İama Kiimınu tasarısı ile Ada
na Mille-! vekili Kı'innl Siirıibralıim.oShr-
mm. 5fr02 Nnydı Tapulama Kanununun 
fi23fi .sii.y:h Kanunla ımmddel 18 nciî mad
desi (Di bendinin. zilyedi lîfin -İska tında 
on üfüiıi e<'vcl lesis edilmiş vergi kaydı 
anuiîiîîisı şnı-hum kaldırılması suretiyle 
tadiline, -l.nı niitddoyft (El bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) ben
dinin, (F) ve (F) bendinin (O) olarak 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci 
fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak de
ğiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 31, 32 ve 33 neü maddeleri ile 
34 neü maddesinin 4 neü fıkrasının değiş
tirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Re
şat özarda'nm, '5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 52 neî maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifleri hakkında (1/211, 
2/3'5, 2/76, 2/122) 392 

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'İn Türkiye Elektrik Kurumu ka
nunu teklifi hakkında (1/461; 2/425) 392 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurn-
.mu kanunu tasarısı hakkında (1/483) 10:46, 

62:67,83:86,99:129:132 

CKimrüfe ve Tekel Komisyonu raporu 

— Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edile-
miyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/417) 293 

tçişleri Komisyonu raporları 

•— 5442 sayılı il idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 



Sayfa 

kanun tasarısına dair (1/292) 293 
— C. Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi 

Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki ge
dik ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/504) 293 

— Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edi-
lemiyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
ununa dair (1/417) 293 

•*— Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 ta
rih ve 442 sayılı Köy Kanununun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair 'kanun 
teklifi hakkında (2/551) 294 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşının, Jandarma Genel Komu
tanlığı kadrolarında vazifeli subay, astsu
bay, mecburi uzatmalı ve sivil memurlara, 
ücretli personele fazla mesaileri karşılı
ğında fazla mesai ücreti verilmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/137) 205 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara kıdem verilmesi 
hakkında kanım teklifine dair (2/80) 206 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— Ankara Ünivesitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(J/554) 206,218:219,254,28i :284 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
mın tasarısına dair (1/542) 206,344:348,377: 

380,394,442:445 

— Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/529) 206 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında fca-

Sayfa 

nun tasarısına dair (1/523) 206,349:350,385: 
388,394,450:453 

Karma Komisyonlar raporları 

(C. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 
'kurulu) 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Mil
letvekili Güner Sarısözen'İn, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında "kanun teklifine 
dair (2/270) 205 

— Mehmetoğlıı Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma- . 
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/340) 242 

Maliye Komiyonu raporları 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, -askerî memur ve astsubaylara 
birer lojman ile tapulu 'birer dönüm arazi 
verilmesi için kanun teklifi hakkında 
(2/406) 392 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kifat öztürkçine'nin, Röngen Radyum 
ve diğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri 
İle bunların tıpta kullanılması ve kulla
nanlar hakkında ikanun teklifine dair 
(2/127) - 205 

— Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Nıivit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/499) 206 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/293) 20f> 

— Cumhuriyet senatosu Üyesi Ömer 
Ergiin ve 26 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olan 6153 sayılı Kanuna bir fıkra, 
ve geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/401) 206 
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Sayfa 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli 
ve 4 arkadaşının, Orman Umum Mü
dürlüğü emrinde çalışmakta olan maaşlı 
memurları hakkında İntibak kanunu teklifi 
hakkında (1/165) 287' 

— Kars Milletvekili Necmettin Ak-
kan'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında ıkanun teklifine dair (2/423) 206 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avııi 
Akşıt'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/421) 206 

— Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arfkadaşmın, Evlenen veya tekaüde 
tabi bir vazifeye giren yetim kızların ye
tim aylıklarının diğer yetimlere taksimi 
hakkında kanun teklifine dair (2/381) 205 

— Kütahya Milletvekili Sadrettİn Tos-
bi ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztür'-
ün, Tütfkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanıuıunun geçici 65 nci maddesinin (j) 
bendine bir hüküm eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/461) 392 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanu
nun 11 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Dev
let hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında karnin teklifine dair (1/481, 2/278) 242 

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç 
ve 10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara kıden verilme
si hakkında anun teklifine dair (2/80) 206 

— 3656 sayılı Kanuna ıbağlı(l) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile Mardin 
Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye Vekâ
leti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 

Sayfa 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde v<e 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin tadili ile bir madde ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mut-
lu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki 
ııisbetleritı değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (1/496, 2/358, 2/517) 239 

Meclis Araştırma Komisyonu raporu 

— Amerika'dan ithal edilecek 33 di
zel - elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak 
üzere içtüzüğün 177 nci maddesi gereğin
ce kurulan Araştırma Komisyonu rapo
ru (10/13,5/66) 206,260:277,300:302 

Meclis Hesaplarım inceleme Komisyonu rapora 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Mu
hasebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz 
ve Ağustos ayları hesabı hakkında (5/69P) 288 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük-
sdk ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders üc
retleri hakkında kanun tasarısı ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta tedri
sat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 
3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 
6836 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifine dair (1525, 2/25, 2/155, 
2/186) 392 
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— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve C, Senatosu Manisa "üyesi Ferit 
Alpfckender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifine dair (1/539, 
2/581) 242 

— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 
ve Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 
4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini ta
dil eden 115 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/231) 207 

MUM Savunma Komisyonu raporları 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'İn, Subay, askeri memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi için -kanun teklifi hakkın
da (2/406) 392 

— Cumhuriyet Senatosu lutanbul Üyesi 
Rifat öztürfcçine ve 9 arkadaşının, Ordu 
mensuplariyle Emniyet Umu'n Müdürlüğü 
ve gümrük muhafaza ve auamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(B/189) 205 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
lö arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara kıdem veril
mesi hakbnda 'kanun teklifine dair (2/80) 206 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporlan 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nra, Röntgen Radyum 
ve diğer nükleer enerji cihaz ve madde
leri ile bunların tıpda kullanılması ve kul
lananlar hakkında kanun teklifine dair 
(2/127) 205 

— Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları 
hakkında kanun teklifine dair (.2/130) 206 

— 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/475) 392 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mu
kavele ile çalıştırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/54) 294 

Sayfa 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi ye bu kanu
nun 11 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet has
tanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun tekilime dair (1/481, 2/278) 242 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu (Bakanlar 
(Kurulunca kabul olunan mahallerde sü
rekli görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mü
tehassıslarına ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısı ile Mardin Milletvekili Meh
met Ali Arıkan'ın, 'hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (1/531, 2/89) 240 

Sayıştay Komisyon raporları 

— Beden Terbiyesi ıGenel Müdürlüğü
nün 1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Ter
biyesi Genel (Müdürlüğü 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısına dair (3/338, 
1/118) 206 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
(Başkanlığı tezkeresi ile Devlet, Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/186, 
1/42) 305 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı Kesinhesaplarına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1959 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 
(3/318, 1/33) 293 

— istanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildi-
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riminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş̂ -
kanlığı tezkereleri ile istanbul Üniversi
tesi 1956 bütçe yılı Kesinhesap kamımı ta
sarısı hakkında (3/112, 3/113, 1/57) 239 

— istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul üniversitesi 1957 bütçe 
yılı Kesinhesap * kanunu tasarısı hakkında 
(3/133, 1/69) 239 

— istanbul Üniversitesi 1958 hütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Üniversitesi 1958 yıb 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/171, 1/339) 239 

— istanbul Üniversitesi 1959 yıh Kesin
hesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile istanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/78, 1/153) 239 

— İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Üniversitesinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkın
da (3/592, 1/163) 242 

Taran Komisyonu raporları 

— Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununa geçici madde eklen
mesine vo aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/241) 287 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ek kanun tek
lifi hakkında (2/214) . 287 

Sayfa 
— Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 

dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlü
ğü emrinde çalışmakta olan maaşlı memur
ları hakkında intibak kanunu teklifine dair 
(1/165) 287 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zi
rai Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu 
Andlaşmada yapılan 29 Mart 1961,17 Tem
muz 1961 tarihli değişikliklerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
samı hakkında (1/269) 205 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Fennî Islim-
yeü ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur 
ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi verilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, T. 
C. Ziraat Bankası memur ve müstahdem
lerine ikramiye verilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/463, 2/478) 287 

— TürMye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zi
rai Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu 
Andlaşmada yapılan 29 Mart 1961,17 Tem
muz 1901 tarihli değişikliklerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/269) 205 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu Yyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair olan 6153 sayılı Kanuna bir fıkra ve 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/401) 206 
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Sayfa ! 
Çekilmeler 

— Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-
doğan'ın Adalet ve tyişlerî komisyonların
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/258) 

izinler 

138 

— 'Bir ttoplanitı yıllında iki aydan faal» 
izin alan Hatay Milletvekili Bahri Baha-
dır'ın izin alma sebobine dair yapılan açık
lama 138 

—. Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/716) 98:99 

(3/722) 216:217 
(3/725) 252:253 
(3/726) 299300 
(3/734) 342543 

ödenekler 
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 

izin alan Bursa Milletvekili Ekrem Pak-
soy'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi (3/733) 343 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
inin alan Hatay Milletvekili Bahri Baha
dırın, izin alma sebebine dair, yapılan 
açıklaması 138 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan tTrfa Milletvekili Kemal Badıllı'-
ya ödeneğinin verilebilmesi hakkında Baş
kanlık Divanı tezkeresi (3/732) 343 

— Bu toplantı yjlmda iki aydan faz
la izin alan Adana Milletvekili Kasım 
Gülek'e, Ödeneğinin verilebilmesi için Ge
nel Kurulca karar ittihazına dair Başkan
lık tezkeresi (3/728) 300 

— Bu toplantı yılında îki aydan fazla 
izin alan Çorum Milletvekili Faruk Küre-
îi'ye ödeneğinin verilebilmesi için karar 
alınmasına dair Başkanlık tezkeresi (3/727) 300 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Hatay Milletvekili Bahri Baha-
lır'a ödeneğinin verilebilmesi İçin karar 

Sayfa 

99 
j alınmasına dair Millet Meclisi Başkanlığı 
1 tezkeresi (3/717) 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan îzmir Milletvekili Ragıp Gümüş.-
pala'ya ödeneğinin verilebilmesi için karar 
alınmasına dair Başkanlık tezkeresi 
(3/727) 300 

Seçimler 

— Federal Almanya Diyett'i Ba l̂oaaıı 
Doktor Engenc Gerstenmaler tarafından 
Millet Meclisi Başkanı Puad Sirmen'in, 
Başkanlığında T. B. M. M. nin ibeş üyıe-
sînden kurulu bir Türk Parlâmento Heye
tinin Federal Allmanya'yı ziyaret hususun
da vâki resmî daveti üzerine gruplarca tes-
bıt edilerek Başkanlığa bildirilen üyelerden 
mürekkep bir heyet kurulduğuna ve 
12 . 10 . 1963 Cumartesi günü hareket edi
leceğine dair Başkanlık yazısı 215 

— Siyası partiler M. Meclisi Parti 
grupu başkan vekili er inin; siyasî partiler 
kanun tasarısının havale edildiği komisyon
lardan 4 er üye alınmak suretiyle Geçici 
bir Komisyon kurulmasına dair önergesi 171: 

172 
— Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan ziraî İstihsal fazlası anlaşma
ları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai 
maddeler ile bedelsiz olarak verilen Ame
rikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve 
vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki 
kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu 
Dışişleri, Ulaştırma, içişleri, Tarım ve 
Plân komisyonlarından ikişer üye seçile
rek kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine daii' Önergesi (1/472, 4/260) 248: 

249 

Yasama dokunulmazlıkları 
- - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı (3/719) 239 
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SORULAR VE CEVAPLAR1 

A) SÖZLÜ HOmiLAE VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde 
bulunan Yassıada hükümlülerinin adedine 
ve durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/732) 134 

Başbakandan 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv-
ün, bakanlaıın yurt içi ve yurt dışı gezi
lerinin bir programa bağlanmış olup olma
dığına ve bu (gezilerin çalışmalarına sek
te verip vermediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/735) 166 

— Bolu Milletvekili Turgut ÇuUıa'mn, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 Yıllık Kalkınma 
Plânında ne gibi yatıranlar yapılacağına 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/727) 3 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
üıı, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki 
düşüncelinin ne olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/743) 287 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, "Ulus gazetesi matbaa ve tesisle
rinin halen kimin veya kimlerin tasarru
funda olduğuna, dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/750) 390 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
ıııri, Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tinin, Hükümetimize, eski yardımın de
vanı edeceği hakkında "bir garantisi bulu
nup (bulunmadığına dair Barbakandan «öz
lü sorusu (6/751) 391 

Bayındırlık Bakanından 

— Amasya Milletvekili Mustafa Ke-
mal Karan'm, politik temayül gösteren 
Tokat .Devlet Su İşleri Başmühendisi hak
kında ne gibi işlem yapıldığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/744) 290 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSl içme suları, sulama ve ku-

Sayfa 
rııtına işlerine ve bunlardan hangilerinin 
sonuçlandırıldığnıa dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/738) 238 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne 
zaman (karayolları programına alınacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/726) 3 

— İsparta Milletvekili Mustafa G-ülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri sulbe bina
sı ve sosyal tesisleri inşaatında çalışan 
44 işçiye, ücretlerinin, zamanında Ödenip 
ödenmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan -sözlü sorusu (6/731) 88 

Devlet Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Ev
kafa ait, ne kadar bos, arazi (bulunduğuna 
vo satılan gayrimenkullerdeıı ne kadar ge
lir sağlandığına •dair Devlet Bakanında» 
»özlü sorusu (6/747) 337 

— Edirne Milletvekili llhauıi Erteın'iu, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, 
Edirne Kırkpuıar er meydanının onarımı 
için, 1063 yılı programına «konulan ödene
ğin tenkis edilip edilmediğine dair Dev
let Balkanından sözlü sorusu (6/740) 286 

Dı§i$leri Bakanından 

— Sivas Milletvekili Taihsiıı Tukay'ııı, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün 
faaliyetlerine dair, Dişileri Balkanından 
«özlü sorusunu geri istediğine dair öner
gesi (6/708) 248 

içişleri Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
'oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulu
nan Yassıada hükümlülerinin adedine ve 
durumlarına dair Sağlik ve Sosyal Yar
dım, Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/732) 134 
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— Bolu Milletvekili Ahmet Çakınak'ııı, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dİrgine 
köyünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlan
ması için yapılan plebisit sırasında vatan
daşlara Ibasfoı yapılıp yapılmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (0/748) 337 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan '-
ııı, Hükümetin ve hassaten İçişleri Baka
nının adliyeyi baskı altında tutması ve 
tehdidetmesinin, Anayasa nizamına göre, 
mümkün olup olmadığına dair îçişleıi Ba
kanından sözlü sorusu (6/741) 28li 

— Tunceli Milletvekili Vahap Kıgoğlu'-
uutı ,Tünceli iline ait halen yürürlükte bu
lunan yasa'k bölge kararının kaldırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma ve İçişleri bakanlarından «özlü 
sorusu (6/724) :l 

Millet Mecilis Başkanından 
— • Afyon 'Karakışa r Milletvekili Meh

met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden 
bugüne kadar, her toplantı yılında kaçar 
birleşim yapıldığına ve birleşimlerin süre
sine dair Millet. Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (fi/72!)) 88 

Millî Eğitim Bakanından 
'-— Antalya, Milletvekili İhsan AlaÖVütı, 

Millî Eğitini Bakanlığı merkez ieşkîlâtına 
yapılan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul 
öğretmen durumuna dair Millî Eğitim Ba
kanından «Özlü sorusu (6/723) 3 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğ
rencilerden, (her bir nam altında) ücret 
alındığının doğru olup olmadığına dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/739) 238 

— Aydın Milletvekili Reşat öaarda'-
îinı, inşaatı üç sene önce tamamlanan Sul-
tanlıisar ilçesi Ortaokulunda, bugüne ka
dar, öğretime başlan ama m ası sebebine dair 
Millî Eğitim Hakanından sözlü sorusu 
(6/742) 280 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mın, Eskişehir'de inşa edilen înıanı - Ha-

Sayfa 
tip Okulunun neden öğretime açılmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/753) 391 

— G-ümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vaeı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bu
lunan öğrenci müfettişlerimizin görevleri
ni lâyıkiyle yapıp yapmamalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından »Özlü sorusu 
(6/745) 337 

— izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'-
in, bu sene her hangi bir sebeple, lise ve 
ortaokullara giremiyen talebeler hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/728) 88 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestil ci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir 
maden ihtisas bölümünün, busrüne kadar 
faaliyete geçirilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından »özlü sorusu (6/754) 391 

Millî Savunma Bakanından 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osuua'nıtı, 

Trakya'da yapılan BOUTWEX. -63 NATO 
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyele
rinin neden davet olunamadıklarına dair 
Millî Savunma 'Bakanından sözlü sorusu 
(6/734) 166 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
m, Sıkıyönetim koıııutaulrklarınca, sıkıyö
netimin tatbik edilmekte bulunduğu böl
gelerde, kaç gazete ve dergi kapatıldığına 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/749) 390 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bu
lunan Yassıada hükümlülerinin adedine ve 
durumlarina dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalüt ve içişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/732) 134 

Sanayi Bakanından 

— Bolu iMilletvvekili Turgut ÇırLha'-
ııın, Bolu ili sınırları içinde bir kağıt fab
rikası kurulmasının düşünülüp düşünül-



Sayfn 
mediğine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (fi/725) 3 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğhı'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi 
elektrik iğinin ne zaman yapılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/752) 391 

Tarım Babanından 

— îz-mir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, .antidemok
ratik hissi veren, geçici 1 nci maddesinin 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Tamu Bakanından sözlü sorusu 
(6/730) 88 

Ticaret Bakanından 

— tzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına te
minat gösterilen gayrimenkuUeıtiıı icleğer 
'baremlerinin günün şartlarına ve alım sa-
tmı fiyatlarına uygun hale getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine, dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/733) 134 

— Urdu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tes
pit edilen ihraç, 'fiyatının hangi esaslara is-
tİnadettiğine ve bu fiyattan aşağı satış, tek
lifi olup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan olan sözlü sorusunu geni aldığına dair 
önergesi (Ş6/630, 4/367) 299 

Adalet Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ah 
Pestllci'nin, Zonguldak ilinde bir adliye 
binası inşaasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Adalet Bakanından yazıtı sorusu 
(7/392) 392 

Başbakandan 

— Bolu Milletvekili Kâmil InaTm, Aıı-
karada, taksilere taksimetre takılması ka
rarının ne zaman ve İdm tavafından alın
dığına dair Barbakandan yazılı sorusu 
(î/380) 239 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

—• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâ'tn prodüktörlüğü -müesse
sesinin kuruluş ve görevlerinin hangi 
esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair Tu
rizm ve Tanıtına Bakanından «özlü sorusu 
(6/737) 205 

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocanıe-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin 
ingiliz lirası aylıkla bir yer tutulması hak
kında Londra Sefaretine yazı yazıl ılığı hu-
•susu ııd ak i söylentilerin doğm olup olmadı
ğına dair Turizm ve Tanıtma Baknnmdnu 
SOKİU sorusu (6/736) 166 

— Tunceli Milletvekili Vahap 'Kışoğlu'-
ıııuı, Tunceli iline ait halen yürürlükte bu
lunan yasak bölge kararının kaldırılması 
lnısu*uitKÎa ne düğünü!düğüne dair Turizm 
ve Tanıtına ve içişleri balkanlarından sözlü 
sorusu (0/724) ;j 

Ulaştırma Bakanından 
t 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, TVnizeilik Bankası Denizyolları, OH 
Deniz Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmele
rinde, 1960 yılında ve 'bugün, kaç servis ve 
kaç. peı-sone1 bulunduğuna dair Ulaştı i'ma 
Bakanından .sözlü sorusu (G/746) &J7 

— Çankırı Milletvekili Şaban Kesfein'-
in, &cri kalmış bölgelerin başında bulunan 
Çankırı ilinin kalkındırılması için ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/383) 287 

— (i-iresım Milletvekili Mustafa İCeına! 
Çilesiz'in, fmdık ve mısır mahsulü kifayet
siz olan Karadeniz Bölgesi halkının açlığa 
karşı korunmasını sağlamak konusunda ne 
düşünüldüğüne clair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/373) 166 

—• Konya Milletvekili Ahmet GürkaııV 
nı, 0, H, P. Hazine aleyhinde bir istirdat 
dâvası açtığı takdirde. Başbakanın hem 

B _ YAZITA SORVKAB VE CEVAPLARI 
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davacı ve hem de dâvâlı mevkiinde kala
cağından; bıı tezadım nasıl telif edilebile
ceğine dair Barbakandan yazılı sorusu 
(7/388) 391 

— Tunceli Milletvekili Fethi ülkii'nün, 
Tunceli ili Nazimiye ilçesi Ziraat Bankası 
binası inşaatına ne zaman başlanacağına da
ir Başbakandan yazılı sorusu (7/374) 205 

Bayındırlık Bakanından 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nİn, Manavgat hudutları dâhilin
de yarım kalan Akdeniz sahil yolunan in
şasına ne zaman başlanacağına dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/391) 392 

— Çorum Milletvekili Faruk KürelP-
nin, Kızıl ırmak'm Çorum hudutları dahi
lindeki kısmında regülâtör yapılacak yer 
bulunup bulunmadığına ve yapılması için 
lüzumlu ödeneğin ayrılmış olup olmadığı
na dair, yazılı sora önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Ilyas Seçkin'in, yazılı cevabı 
(7/283) 68:69 

— Edirne Milletvekili Fahir Griritlioğ-
lu'nun, 1963. yılında Edirne ili dâhilin
de hangi köy yollarının yapılacağına 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Ilyas SeçJkin'İn yazılı cevabı 
(7/339) 48:50 

— Edime Milletvekili Fahir Cîii'it-
lioğlu'nun, Edirne ili Havzos ilçesi Taba! 
köyü köprüsünün yapılıp yapılınıyacağı-
na dair yazılı som önergesi ve îçişleri 
Bakanvekili Vefik Pirinçcioğlu ile Bayın
dırlık Bakam Ilyas Seçkinin, yazılı sevap
ları (7/344) 436:437 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 1962 yılı sonbaharında baş-
hyan Ordu - Giresun yolunun onarımı işi
nin daha ne zamana kadar devam edece
ğine dair yazılı soru önergesi ve Bayın
dırlık Batanı Ilyas Seçkinin yazılı cevabı 
(7/318) 4647 

— Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dîkmenli'nin, Çankırı - Kastamonu ve An
kara - Kastamonu arasındaki yolun ıslâ
hı hususunda ne düşünüldüğüne dair ya-

Sayfa 
zıh soru önergesi, ve Bayındırlık Bakanı 
Ilyas Seçkinin yazılı cevabı (7/361) 127:128 

— Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha
zinedarım, Oı-du ilinde yapımı tamamlanan 
yollarla yapılması gereken yollara dair Ba
yındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/372 134 

— Urfa Milletvekili Atalay Akan"ın, 
nakil vasıtalarının fabrika tirajlarına göre 
eşya taşımasına mâni olunup olunmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanı Ilyas Seçkin'İn yazılı cevabı (7/333) 277: 

278 

Devlet Babanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritîi-

oğlu'nun, Edirne ili Havsa ilçesindeki ta
rihî camiin ve hamamın tahribattan kurta
rılması İçin bir tedbir düşünülüp düşÜnül-
iTiıediğine dair yazılı soru önergesi ve Dev
let Bakanı Vefük Pirinççioğla'nun yazılı 
cevabı (7/Ö46) 278 3T9 

— Kastamonu Milletvekili1 Ali özdİfe-
menli'n'in, Kastamonu ilinde inça edile
cek olan kapalı spor salonu için konulan 
ödeneğin gönderilip gönderilmediği!» 
dair yazılı soru Önergesi ve Devlet Baka
nı Necmi öktem'in yazılı cevabı (7/366) 52 

— Niğde Milletvekili Asım ErenTıt, 
•Spor - Toto Teşkilâtının, işe bas/lamasıaı-
dan bugüne kadar, ne miktar gelir sağ-
landığma ve bu gelirlerin dağıtım yer ve 
miktarına dair yazılı soru önergesi ve 
Devlet Baıkanı Neemİ ökten'in yancı ce
vabı {7/3Ü2) 434:436 

Dışişleri Bakamından 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay*. 
m, Türk Kültürünü araştırma Enstitüsü
nün durumuna ve Başkanınım tutıınnraa 
dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/885) m 

içişleri Bakanından 
— Bolu Milletvekili Ahnı>et Çafcmak'-

m, 2fl Mayıs tnıkıîâbı doîayısiyle vatan
daşlardan toplanan silâhlardan bir kıs
mının, sahiplerine iade ve teslim edilme
diğine dair yazılı soru önergesi ve İçişle-



Sayfa 
ri Bakam tlyas .Seçkiıı'in yazılı cevabı 
(7/370) 437:441 

— Bolu Milletvekili Kâmil îmA'm, 
Ankara'da taksilere taksimetre takılması 
kararının ti* zaman ve kim: tarafından 
alındığına dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan adına İçişleri Bakan Vekili 
Vefik Pirinçıçioğlij'nun yazılı cev&bt 
(7/980) . 8 3 3 : 3 8 * 

— Edirne Milletvekili Fahir {Jitdtli-
oğlu'mm, Edirne ili Havsa ilçesinde em
niyet teşkilâtı kurulması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve 
ÎÇ&jlerî Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
yazılı cevabı (7/343) 72 

— Edime Milletvekili Fahir Giınitli-
oğlu'nıın, Edirne ili Havsa ilçesi Tahal 
köyü köprüsünün yapılıp ya pılınıyaca gı
na dair yazılı sora önergesi ve içişleri 
BakanvekiK Vefiık Pirinıççioğlu ile Bayın
dırlık Bakanı llyas 'Se^kîn'tn yapılı cevap
lan (7/344) 436-437 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Edime ilinde ye-rlıeşen Batı -
Trakya Türklerinden, hâlâ Türk uyruğuna 
peçmemiş kaç aile bulunduğuna dair ya
zılı sora önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz BekataW yazılı eevatbı (7/338) 6ft:70 

— Kastamonu Milletvekili AH Öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ilinin Abana 
köyünün itçe olmam hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı sora öner
gesi v* Başbakan adıma içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı 
(7/3160) a£G:ia7 

— Kır§ehir Milletvekili Memduh Erde-
uıîr'în, Nevşehir iline bağlı Kacıibektaş 
ve Kozaktı ilçelerinin Kırşehir'e bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı sora önergesi ve Başbakanı adın» 
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekate'nın 
yazılı ecvabı (7/349) &7<9 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'nnn, mahaiUî seçimler dola-
yı-siyle, partilerin teşkilat durumları hak
kındaki yaaılv soru önergesi ve tçişl-eri 
Bakan Vekili- Vefik Piriti çcioğlu'nun 
yazılı eevatu (7/868) 381:832 

Sayfa 
— Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha-

zinedar'm, 26 Ekim 19161 tarihinden bu
güne kadar Ordu ili «ımırları içinde, 
-adam öldürme ve yaralama, kız kaçırma 
ve hıısralık vakalarıma dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakan Vekili Vefik 
Pirînççioğlu^nun yazılı eevabı (7/371) 332:383 

•— Urfa Milletvekili Osnııan Ağan'ım, 
ITrfa'mn yasak bölıge dışıma alınıp alm-
mıyacağma dair yazılı soru Önergesi ve 
içişleri Bakan Vekili Vefik Pirinççioğ-
lu'nun yazıl* eevabı (7/304) 330 

imar ve takan Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
İn, Germencik ilçesinin içme suyunun kö
künden halli için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüm! dair yazılı soru önergeni ve 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Oiilıay'uı. yazılı cevabı (7/334) 47:48 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ili Havsa ilçesinin içme 
snyıı tesislerini zamanında yapmıyatı mü-
tanlıhidin sorumluluk durumuna dair ya
zılı sora Önergesi ve imar ve iskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Gtfkay'm yazılı ce
vabı (7/342) 70:7iî 

— Emmim Milletvekili Adnan Şen-
yurt'uıı, Erzurum'da bir sanayi bölgesinin 
tesisi ve bii' sanayi çarşısının kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru Önergesi ve imar ve îskâıı Bakanı F. 
Kevİm Gökay'ın yazılı cevabı (7/366) 330::n»3| 

— Kırşehir Milletvekili Memdulı Er-
domirHn, Kırşehir'in Kaman ilcesine bağlı 
ömerhacılı. belediye hudutları dahilinde 
harmanları yanan, şahıslara hibe yoluyla 
yardım yapılıp yapılanı lyaeağına dair söz
lü soru Önergesi ve Başbakan adına İmar 
ve tskân Bakanı Fa lirettin Kerim Gökay'-
m yazılı cevabı (7/347) 72:75 

— Bize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ııcr'in, İyiden1 Belediyesi içme suyu işinin 
hangi tarihte ihale edildiğine ve halen ne 
durumda olduğuna dair imar ve İskân 
Bakanından yazılı sorusu (7/384) 287 

— Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzun-
er'iıı', mavi küf âfetinden, su baskınından 



ve kasırgadan geniş çanta zarar gören 
Akçaabat ilçesi halkına yapılmış ve yapı
lacak yardımlara! neler olduğuna dair Ba
yındırlık ve tmar ve iskân Bakanlarından 
yazıh sorusu (7/376) 238 

Maliye Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, tedavüldeki bankınot mik
tarında, 24 . 8 . 1963 ile 12 . 10 . 1963 ta
rihleri arasında, meydana gelen artışın 
normal olup olmadığına dair Maliye Ba
kanından yazılı sorusu (7/390) 391 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskiıı'-
in, 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile kabul edi
len faiz politikası uyarınca faiz hadlerinin 
ne zaman tcsbit edileceğine dair Maliye 
ve Ticaret Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/381) 287 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin '-
in, çeşitli bakanlıklara mensup memur ve 
müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı ve 
kooperatiflerin, esnafa nazaran, ucuz mal 
satışlarına ve bu satış sebebiyle vergi zi
yamın bahis konusu olup olmadığına dair 
Ticaret ve Maliye Bakanlarından yazılı 
sorusu (7/382) 287 

Millî Eğitim Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, okullarda teberru adı altında para 
alınmaması ve ne vasıfta olursa olsun her 
çeşit neşriyatın öğretmenler vasıtasiyle 
sattırıl maması için ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/375) 205 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'nı, 
İzmir'in Karaburun Ortaokulunda kaç 
öğretmen olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/377) • 239 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un Kartal ilçesi dâhilinde bulu
nan Tuzla içmelerinin hangi esaslara göre 
işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde tef
tiş ve murakabe edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Turizm ve Tanıtma ve 

a -
Ulaştırma Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/379) 239 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskah-
oğlu'nun, Türkiye'nin, sağlık müessesele
rinin bulunduğu şehirler bakımından, kaç 
grupa ayrıldığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/387) 390 

Sanayi Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Sabrİ Vardar-
lının, Elektrik Etüt idaresinde yüksek de
receli bir memurun önce emekliye sevk 
edilip bilâhara aynı yere yevmiyeli olarak 
atanmış olup olmadığına dair Sanayi Ba
kanından yazılı sorusu (7/389) 391 

Tarım Bakanından 

— Bîlceik Milletvekili Sadi Binay'ııı, 
Bilecik ilinde toprak ve zirai mücadele teş
kilâtı kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet Izmen'in yazılı cevabı 
(7/352) 125:126 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritüoğ-
tu'nun, Edime çiftçilerinin 1963 Ekim dö
nemi suni gübre ihtiyaçlarının zamanında 
temin edilip cdilmiyeceğine dair yazılı 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
Izmen'in yazılı cevabı (7/341) 51 * 

— Sivas Milletvekili Ahmet Kangal'ın, 
Kangal veterinerinin başka vilâyete nakli 
sebebine ve bu naklin durdurulup durdu-
rulamıyacağına dair yazıh soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'in yazılı 
cevabı (7/364) 52:53 

Ticaret Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, kuru soğanın ihracı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un yazılı 
cveabı (7/365) 75:82 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keakin'-
in, 5 Yıllık Kalkınma Plam ile kabul edi
len faiz politikası uyarınca faiz hadlerinin 
ne zaman tesbit edileceğine dair Maliye ve 
Ticaret Bakanlarından yazılı sorusu (7/381) 287 
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— Çarıkın Milletvekili Şaban Kes
kin', çeşitli bakanlıklara mensup memur 
ve müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı 
ve kooperatiflerin, esnafa nazaran, ucuz 
mal satışlarına ve bu satış sebebiyle vergi 
ziyanın, bahis konusu olup olmadığına dair 
Ticaret vo Maliye Bakanlarından yazılı 
sorusu (7/382) 287 

— Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-
nun, 1.962 yıh fındık mahsulü için tesbit 
edilen ihraç fiyatının hangi esaslara isti-
nadettiğina ve bu fiyattan aşağı satış tek
lifi olup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/386) 390 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Ankara Radyosunda yayınlanmakta 
olan, «Dünyaya açılan pencere» adlı prog
ramın nerede ve kim tarafından hazırlan-

— Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu
nun üçüncü yıldönümü münasebetiyle Tür
kiye, Mîllet Meclisi adına Millet Meclisi 
Başkanı "Fuad Sirmen tarafından çekilen 

15224 sayılı Vabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 nei maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (1/567) 293 

— Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde (Sağlık Bilim
leri, hemşirelik yük-sek okulu) başlığı al
tındaki tertiplerin «Hncettope Tıb ve Sağ
lık Bilimleri fakültesi» şeklinde değiştiril
mesi hakkında (1/554) 92,208,218:213,254,281: 

284 

— Askerî Hâkimler vo Askerî Haveı-
lav kamın tasarısı (1/550) 337, 360:376,394:433 

— Askerî mahkemeler kuruluş ve yar
gılama usulü kamımı tasarısı (1/547) 287,303. 

329,350 ;3<;r 

Sayfa 
makta olduğuna dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı sorusu (7/378) 239 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Kartal İlçesi dâhilinde bu
lunan Tuzla içmelerinin hangi esaslara gö
re işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde 
teftiş ve murakabe edildiğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Turizm ve Tanıtma ve 
Ulaştırma Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/379) 231) 

Ulaştırma Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Kartal ilçesi dâhilinde bu
lunan Tuzla içmelerinin hangi esaslara gö
re işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde 
teftiş ve murakabe edildiğine dair Sağlık 
ve Sosyal Vardım, Turizm ve Tanıtma ve 
Ulaştırma Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/379) 23<> 

ve buna Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Baş
kam Rauf Benktaş tarafından gönderilen 
telgraflar 217:218 

— Beden Terbiyesi Ccnel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarı
sı (1/118) 2(M 

— 5442 sayılı İl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun (1/292) 293 

— 5247 «ayılı İstanbul üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı (1/568) 293 

— 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı (1/33) 293 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/542) 200,344:348,377 =380,394,442:445 
(1/556) 92 
1/565) 247 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

TASARILAR 
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— Bulgaristan'ın, İstanbul'daki Baş
konsolosluğu eski Muavin Konsolosu Var-
bonoğlu Georgi Varbanof OolokoFun ceza-
sınmaffı hakkında (V*55) 92,392 

— f •ezaların infazı sırasında ve infazın
dan sonraki korumaya ait kanun tasarısı 
(1/563) 239 

— Deniz İş Kanunu tasarısı (1/502) 23î> 
—. Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar

gılama usulü ve disiplin suçları ve cezalan 
hakkında (1/548) 287 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 19,39 bütçe yılı Koshıhosap kanunu ta
sarısı (1/42) 205 

— 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayı- ' 
lı cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi 
hakkında (J/475) 392 

— Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/i) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında (1/529) 206,348: 

349,381:384,394,446:44fl 

— Ege Üniverstitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında (1/564) 239 

— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
dair kanun tasarısı (1/561) 205 

— Genci Nüfus Yazımı Kanunu tasarı
sı (1/507) 340 

— Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden İstifade edile
ni iynler hakkında yapılacak muameleye 
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında (1/417) 293 

— 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair (1/280) 205 

— istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade 
mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka Meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında (1/126) 294 

— istanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kosinhesap kanunu tasarısı (1/57) 239 

— istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kosinhesap kanunu tasarısı (1 /C0) 239 

Sayfa 
— İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Ke-

siııhesap kanunu tasarısı (1/339) 239 
— istanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/153) 239 
— İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu hakkında (1/163) 242 
— Kanun dışı yakalanan veya tutukla

nan kimselere tazminat verilmesi hakkın
da (1/544) 56,67:68,100:124,138:163,172:202, 

219:232,233:235 
— Mehmetoğlu Müleyınau Kıılaksız'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/340) 242 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders ücret
leri hakkında (1/525) 392 

— Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı (1/451) 56 

— özel öğretim kurumlan kanunu 
tasarısı (1/539) 242,302:303 

— Petrol Dairesi Keisliği 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/127) 

206 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 19*53 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/577) 

92 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığına bağlı sağlık kurumlariyle eseıı-
leştirme (Rehabilitasyon) tesislerine ve
rilecek döner sermUye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen- ' 
mesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair (1/481) 

242 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

tegkilâtında çalışan tabip, diş tabibi vs 
eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Ba
kanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, hıf-
zıssrhha enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji vo 
biyokimya mütehassıslarına ödenek veril
mesine dair (1/531) 240 

— Sergi, fuar, toplantı ve benzeri gös
teride teşhir edilecek veya kullanılacak 
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eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili 
Gümrük Sözleşmesine katılmamızın onay
lanmasının uygun (bulunduğuna dair 
(1/558) 93 

—• Siyasi partiler kanun tasarısı 
(1/560) 166,2*8 

— Tapulama kanunu tasarısı (1/211) 207, 
392 

— Tagıt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında (1/566) 287 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) is.are.tli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/523) 206,349:350,385:388,394,450:453 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli 
flîiraİ Maddeler Andlaşması ve ekleriyle 
bu Andlaşmada yapılan 29 Mart 1961, 
17 Temmuz 1:961 tarihli değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/369) 

—. Türldya Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan zirai istihsal fazlası 
ftndlaşmaları gereğince ithal olunacak 
zirai ve gıdaj maddeler gereğince ithal olu
nacak zirai ve gıdai maddeler île bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 

Adana (Kemal Sambrahİmoğlu) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ispatında 10 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranma
sı şartının kaldırılması suretiyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin (E) bendinin (E) ve (F) 
bendinin (Cî) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kamımın 35 nei maddesine .iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüneii 
fıkra olarak değiştirilmesine dair (2/35) 207, 

392 

malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi mua
fiyeti hakkında (1/472) 248:249 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasmda akdolunan Zirai maddeler Ant
laşmasında yeniden yapılan değişikliklerin, 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/421) 296 

—• Türkiye Elektrik Kurumu kammu 
tasarısı (1/461) 392 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasmda bir ortaklık yaratan And-
laşma ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/559) 166 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
i cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 

2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 

I yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
! eklenmesine dair (1/496) 239 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu) ve 
Adana (Kasım Gülek) 

— Siyasi Partiler kanım teklifi (2/591) 242, 
248 

Artvin (Sabİt Osman Avcı) 
— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 

Teşkilât Kanununa geçici madde eklenme
sine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 3 neü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair (2/241) 287 

Artvin (Saffet Emin Ağaoğlu ve oniki 
arkadaşı) 

— 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görev yetki ve knruluşu hakkındaki Ka-

—. Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı (1/483) 10:46,99,129 432 

— Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mec
rasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkın
da (1/488) 293 

TEKLİFLER 
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ntıılıın 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi-
no dair (2/586) :J 

Aydın (Kesat Özarda) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

52 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/122) 207,302 

Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımlı re İS 
arkadaşı) 

— Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve va
zifelerine dair olan 3611 sayılı Kanuna ek 
kanunu hakkında (2/363) 393 

Balıkesir (Fennî îslimyeli t*c 3 arkada
şı) 

— T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 
ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/463) 287 

Balıkesir (Hasan AH Tiırher «f.\ S. 
İ yrsi» ve- yüz nnbeg arkadaşı) 

— ÎTnyviin sığlık znhıliisı kanun teklifi 
(2/598) 89 

Bolu (Kemal Demir ve 18 arkadaşı) 
— 3204 sayılı Orman f-Jenel Müdürlü

ğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi 
(2/214) 287 

Bolu (Sim t'zvnhman-oğlu. «f. S. Cyc-
si» ve dört arkadaşı) 

— 765 sayılı Türk Ceztı Kanununun 
0123 sayılı Kanımla muaddel 455 nei mad
desi ile 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla mu
addel 459 nen maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair (2/510) 

Burdur (Mehmet özbey) 
— Devlet hastanelerinde çalışan doktor

lar hakkında (2/278) 242 
— Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı 

vo vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu
na bâzı maddelerin eklenmesi hakkında 
(2/280) 247:248 

— Subay, askerî memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi için kanun teklifi (2/406) 392 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Ömer 
Ergün «C S. Üyesi» ve 17 arkadaşı) 

— Devlet ve ona bağlı müesseselerde 
çalışan işçilerin ücretlerine zam yapılması 
ve 6772 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkında (2/600) 337 

Sayfa 

287 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Ömer 
Ergün «O. S. Üyesi» ve 26 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair olan 6153 sayılı 
Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/401) 206 

Çanakkale (Burhan Arat ve dört arka
daşı) 

— 6831 sayılı Orman Kanununun 1, 7, 
11, 13, 17, 31, 34 ve 58 nei maddeleriyle 
muvakkat 1 ve 3 ncü maddelerinin tadili
ne ve ek 1 nei madde ile muvakkat 6, 7, 
8, 9 ve 10 ncu maddelerin eklenmesine 
dair (2/590) 166 

Çanakkale (Süreyya Endik) 
— Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları 

hakkında (2/130) 206 
Çanakkale (Sefih İnan) 
— Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim 

Şirketi kanun teklifi (2/576) 293 

Çanakkale (Sefİk tnan) ile Çorum (Hil
mi tncesulu) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten, önce, 2 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî tekaüt ve istifa Ka
nunu ile Memurini mülkiye tekaüt Kanu
nu ve tadilâtı ile, 2 Haziran 1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı gereğince kendilerine 
emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanların aldıkları 
aylrkların ayarlanması hakkında (2/599) 293 

Çankırı (Rahmi İnceler) 
— T, O. Ziraat Bankası memur ve müs-

taMemlcrinc ikramiye verilmesine dair 
(2/478) 287 

Çorum (Abdurrahman Güler ve 14 ar
kadaşı) 

— 3656 sayılı Kanunun 7 ve 3659 sayılı 
Kanunun 8 nei maddelerine birer fıkra ek
lenmesi hakkında (2/330) 135 

Çorum (Faruk Küreli ve dört arkadaşı) 
— Orman Umum Müdürlüğü emrinde 

çalışmakta olan maaşlı, memurları hakkın
da intibak kanunu teklifi (2/165) 287 
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Elâzığ (Nurettin- Ardıçoğîu ve- !î arka-
daşı) 

— 4792 sayıh işçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 8 . 3 . 1961 tarih ve 344 sa
yılı Kamınla muaddel 20 nci maddesinin 
(e) fıkrasının d eğiştir il mesi hakkında 
(2/396) 242 

Erzurum (titya&eMin Karaca) 
— 6570 sayılı Kira Kanununun Anaya

sa Mahkemesi ne e .iptal edilen 2 ve 3 neü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 neü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/526) 134 

içel (Yahya Jie.rmancı ve tçel (Maz-
har Arıkan) 

— istiklâl Savaşma iştirak eden M. Hİ1-
mioğlu M. Ril'at Özaydm'a vatani lıiamfit 
tertibinden maaş tahsisine dair (2/281) 207 

İstanbul (Cİhıul Baban ve hcş arkadaşı) 
— Birinci Dünya ve İstiklal savakları

na iştirak eden Feraeullahoğlu Ahmet Fah
ri Özçeli'k'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair (2/285) 207 

İstanbul (Coşkun Kırca ve 2 arkadaşı) 
— Taşıt Kanununa ek cetvellere bâzı 

binek otomobili erinin ilâve edilmesi hak
kında (2/225) 206 

istanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydm), Sivas (Cevad Odyalcmaz) 
ve Erzincan (Sadık Perinçeh) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
K a m a Komisyonunun seçilmesi ve çalış
ma usullerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/269) 242 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Sivas (Cevad- Odyakmaz) 
ve Sivas (Gi'mer Hansözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi halikında 
(2/270) 205 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydm), Sivas (Cevad Odyakmaz) 
ve Erzincan (Sadık Perİnçek) 

— Yasama Meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
(2/271) 207 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Eski yangm yerlerine çap verilmesi 

için 6785 sayılı îmav Kanununa geçici mad
deler efelenmesine dair (2/598) 293 

Sayfa 
İstanbul (liifat öztürkçine «C S. Üye

si») 
—• Beden eğitimi ve spor kanım tekli

fi (2/114) 252 
— Beden Terbiyesi (lencl Müdürlü

ğü kanun teklifi (2/595) 247 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun hak
kında (2/597) 290 

— Röntgen Radyum ve diğer nükleer 
enerji cihaz ve maddeleri ile bunların tıp-
da kııll a mi ması ve kullananlar hakkında 
(2/127) 205 

İstanbul (Rifat öztürkçine C. S. Üye-
$h ve 9 arkadaşı) 

— Ordu mensuplarİyl'C Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra birer er tayını verilmesi hakkında 
(2/189) 205 

İstanbul (Supki Baykam ve C>8 arka
daşı) 

— Tıp personelinin mukavele ile çalıg-
tırıUnasına dair (2/54) 294 

İzmir (Mustafa Uyar) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

31, 32 ve 33 neü maddeleri ile 34 neü mad
desinin 4 neü fıkrasının değiştirilmesine 
dair (2/76) 207,392 

— Tapu sicil binaları yapılması mafc-
sadiyle alınacak harçlar hakkında (2/233) 239 

km ir (Ömer hutfi Bozcah) 
— Bursa merkez ilçesindeki gedik ve 

zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/504) 293 

— k m i r (Sinasi Osma) 
—Kıta, subay ve astsubaylarına tazmi

nat verilmesi hakkındaki (2/410) 249:251 

İzmir Şinasi Osma ve Edirne (Nazmi 
Ösoğul) 

— Orduda kıt'a hizmetinde çalışan 
kara, subay ve astsubaylarına ait kıt'a 
tazminatı verilmesi hakkında (2/410) 10 

İzmir (Şükrü, Akkan) 
— 6331. sayılı Orman Kanununun' 

geçici birinci maddesinin yürürlükten kal-
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dırılmasına ve bu kamına geçici iki mad
de ilâvesine dair (2/533) 247 

Kars (Necmettin Akkan) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa geçici bir madde eklenme
si hakkında (2/423) 206 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yûanhoğlu) 
ve Malatya (Avni Akşit) 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nei maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında (2/421) 206 

— Kayseri (Abdülhaltm Araş ve 3 ar-
kadaşji) 

— Evlenen veya tekaüde tabi bir va
zifeye giren yetim kızların yetim aylıkla
rının diğer yetimlere taksimi hakkında 
(2/381) 205 

Kırklareli (Abdurrahman Altuğ) ile 
Ktrklarlei (A. Naci An €. S. Üyesh) 

— 7 Nisan 1.340 tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 16 net maddesinin değiştiril
mesine dair (2/551) 294 

Kırşehir (Memduh Erdemir) 
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

teklifi (2/425) 392 
Konya (İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı) 
— Jandarma Genel Komutanlığı kad

rolarında vazifeli subay, astsubay, mecbu
ri uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli per
sonele fazla mesaileri karşılığında fanla 
mesai ücreti verilmesi hakkında (2/137) 205 

Konya (Vefa Tanır ve 7 arkadaşı) 
— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/25) 392 

Kütahya (Sadettin Tosbi) İle Eskişe
hir (Seyfi Östürk) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nei maddesinin (j) 
bendine bir hüküm eklenmesi hakkında 
(2/461) 392 

Malatya (Nüvit Yetkin «6*. A*. Üyesi») 
— 5434 sayılı Kanuna bir madde ek

lenmesine dair (2/499) 206 
Manisa Ferit Alpiskendcr «6*. S. üyesh) 
— Hususi eğitim ve Öğretim müessese

leri Kanunu teklifi (2/581) 242,302:303 

Sayfa 
Mardin (Esat Kemal Aybar) ve Van 

Şükrü Kösereisoğiu) 
— 18 . 10 . 1962 tarih ve 81 sayılı Ka

nunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/589) 89 

Mardin (MehmetH Ali Artkan) 
— Hekimlere aylık hizmet karşılığı öde

nek verilmesine dair (2/89) 240 
Mardin (Talât Oğuz) 
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 48 

nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/601) 340 

— Maliye Vekâleti kunduş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı 
Kanunla 6347 sayılı Kanunun ikinci mad
desinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 neti maddesinin tadili ile hır madde ilâve
si hakkında (2/358) 239 

Muş (Sait Midin) 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzt 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 
sayılı Kanunun 15 nei maddesindeki nis-
betlerin değiştirilmesi hakkında (2/517) 239 

Ordu (Ata TopaloğJu) 
— Pmdık ziraatinin bölgelerde yapılma

sı hakkında (2/587) 3 
Samsun (Cahit Tokaöz «C S. Üyesi» 

ve 3 arkadaştı) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici 1 nei 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/596) 287 

Samsun (llyas Kike, ve 10 arkadaşı) 
— İkinci defa yüksek tahsil yapan su

bay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da (2/80) 206 

Tekirdağ (flayri Mumeuoğlu) 
— 5 . 1 . 1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt 

Kanununa ekli cetvellerde bu kanunun 
7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (2/432) 206 

Tekirdağ (İfayri Mumcuoğlu) ve Tekir
dağ (Cemal Tarlan «C. S. Üyesn) 

— Tabiî âfetler sebebiyle muhtaç duru-



— 30 — 
Sayfa 

ma düşen çiftçilere borçlandırma suretiyle 
ve süre ile yapılacak yemeklik ve yemlik 
hububat yardımı satışları için fon teşkili 
hakkında (2/594) 247 

Tunceli (Mehmet AU Demir «G\ S. Üyesi») 
— 5237 sayılı Belediye Gelir Kanunu

nun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının ta
dili hakkında (2/592) 247 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. S. Üye-
ah) ve Kırklareli (Ahmet Naci An <0. S. 
Vyesû) 

~ 5434 sayılı T. U. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/293) .205 

Tunceli (Mehmet AU Demir «O. S, 
Üyesi» ve 3 arkadaşı) 

— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değişti-

Başbakanhk tezkereleri 
Geriverme 

— <Jay İlçesinin Gitmeli (Aydoğuıus) 
köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısın
da nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğhı, Elif
ten doğma 21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir 
Oeylân'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki dosyanın geri istenildiğine dair 
(3/713), (3/731) 299 

Ölüm cezalan 
— Çay ilçesinin Geneli (Ay doğmuş) 

köyü hane 65, eilt 12 ve sayfa 107 sayı
cında nüfusa kayıtlı Abdurralııııaııoğlu, 
Eliften doğma 21 . 4 . 1928 doğumlu Ka
dir Ceylân'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/713) 93,206,299 

—İstanbul. Samatya, Hacıpiri mahal
lesi, Sarmasıklı sokak, hane 20,. cilt 14 ve 
sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan 
Tahsinoğlu, Melek'ten doğma 23 .10 .1936 
doğumlu Recep Güngör Tanış'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/671) 134 

— Vezirköprü İlçesinin Danabas köyü 

Sayfa 
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/155) 392 

— 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nei maddele
riyle 6836 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kında (2/186) 392 

Yozgat (Celâl Sungur) ve Kayseri (Meh
met Göher) 

— 4936 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
ni tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/231) 207 

Yozgat (Sadık. Artukmar- «C. S, Üye
si-») 

— Tapu sicil binaları inşası için alına
cak harçlar hakkında (2/153) 239 

Yozgat (Veli Uyar) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair (2/498) 299 

hane 2.1, cilt 2i> ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma. 
3.4.1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/660) 240 

Yasama dokunulmazlığı 
— - Amasya Milletvekili Nevzat Soner'

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/719) 289 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
— Açık bulunan İçişleri Bakanlığına 

Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in ve Ba
yındırlık Bakanlığına da Ordu Milletve- . 
kiü Arif Hikmet Ouat'ın tâyinlerinin uy
gun görüldüğüne dair (3/729) 298 

— İçişleri Bakanlığından çekilen Hıfzı 
Oğuz Bekata'nıu, istifasının kabu} edildi
ğine ve asaleten tâyin yapılıncaya katlar 
İçişleri Bakanlığına Devlet Bakam Vefik 
Piıinçcioğlu'nun vekâleten tâyinine dair 
(3/720) 215 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Mîllî Savunma Bakanı llharoi Sancar'm, 

TEZKERELER 



— 31 — 
Sayfa 

dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/730) 298 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maııayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, dönüşü
ne kadar kendisine. Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan öztrak'm vekillik edeceğine 
dair (3/718) 21(5 

—• Vazife ile yurt dışma giden Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'-
mm dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/7.15) 99 

—- Vazife ile yurt dışına gidecek ulan 
Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura'ıııu 
dönüşüne kadar kendisine Tarım Bakanı 
Mehmet Izmne'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/714) J)9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1 /554) 206,218:219,254,28i =284 

- - 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair f 1/542) 206,344:348,377: 

380,394,442 =445 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanunuua bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tiMtansı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (1/523) 206,349:350,385:388,394, 

450:453 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan Zirai Maddeler Andlaş-
ıııasında yeniden yapılan değişikliklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısına dair (1/421) 293 

Sayfa 
Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu ve Kasını Gülekln Siyasi par
tiler kanun teklifinin, siyasi partiler ka
nunu tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Oeçİei Komisyona havalesi hakkında 
(1/560), (2/599), (3/723), (3/724), 
(4/261) * 248 

içişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve Kasım Gülek'in Siyasi par
tiler kanun teklifinin, siyasi partiler ka-

*nunu tasarısını görüşmek üzere kumlan 
Geçici Komisyona havalesi hakkında 
(1/560), (2/599), (3/723), (3/724), 
(4/261) 248 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

—. Ankara Ünivertesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmadı hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/554) 206, 

218:219,254,281:284 

— 19b'3 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/542) 206,344:348,377,380, 

394,442:445 

— Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli eetve-
linde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/529) 206,348:349,381:384, 

394,446:449 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (1/523) 206,349:350,385:388,394, 

450:453 
I 

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel 
lokomotifinin ihalesi mevzuunda kurulan 
Araştırma Komisyonunun görevini tamam-
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tadığma vte kısa zamanda raporunu Baş
kanlığına sunacağına dair 63 

Millet Meclisi Başkanlığı teskereleri 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Bursa Milletvekili Ekrem PaJk-
soy'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
(3/733) * 343 

— Bir toplantı yılında iki aydan fada 
izin alan Urfa Milletvekili Kemal Ba-
dıllı'ya ödeneğinin. verilebilmesi hakkında 
(3/792) 343 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
•izin alan Adana Milletvekili Kasım Gü-
lek'e ödeneğinîn verilebilmesi için Genel 
Kurulea karar itithazına dair (3/739) '300 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan izmir Milletvekili 'Bagıp Gü-
müfpala ile Çorum Milletvekili Faruk 
Küreli'ye ödeneklerinin verî ıöbilmesi• için 
karar alınmasına dair (3/T2f7) 300 

— Bu toplantı1 yılında iki aydan fazla 
izin alan Hatay iMilLetvekili Bahri Ba
hadırla ödenmeğinin, verilebilmesi için ka
rar alınmasına dair (3/717) 99 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (8/716) 98:09 

r(3/7^S) 216^17 
(3/725) 252i253 
(13/726) 299:300 
(3/7M) 342 #43 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— îzmir Milletvekili Şioasi Osma ve> 
Edirne Milletvekili Nasm» özoğul'um. 

Sayfa 
orduda kiıt'a hizmetinde çalışan kara, su
bay vo 'astsubaylarına ait kıt'u tazminatı 
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin aynı 
mevzuda Hükümetçe hazırlanmakta olan 
kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek 
üzere müzakeresinin tehir edildiğime dair 
(ı3/710, 2/410) 10 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Beden .Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1953 bütçe yılı Kesinhesa'bına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/336, 1/1Î8) 206 

— G-enel büt<*>eye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı Kesinhcsaplanna ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/318, 1/33) 093 

— İstanbul Üniversitesi 1957 bütfjc yılı 
Keşi n>h es abına ait uygunluk bildirimmin 
sunulduğuna dair (3/133, l/*9) 339 

— İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesİııhesaıbma ait uygunluk bildirim-itıiıı 
sunulduğuna dair (3/171, 1/339) 239 

— Ista.ıbul Üniversitesi 1959 yılı Ke-
siınhe&abına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (0/78, 1/1153) Ö39 

— istanbul Üniversitesi 1900 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/692, 1/103) 0*2 

— Petrol Dairesi Reisliğinin 19Ö0 
bubçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/516, 
1/127) 206 
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Cilt Sayfa 
25 . 9 . 1963 tarihli Yüz kırkikim-i 

13i rl eş ime ait 22 2:3 
26 . 9 . 1963 tarihli Yüz kırküçüncü 

Birleşime ait 22 56 
27. 9 .1963 tarihli Yüz kırkdördim-

oıi Birleşime ait 22 88 

30 . 9 . 1963 tarihli Yüz kırkbegiuci 
Birleşime ait 22 92 

1 , 10 . 19&1 tarihli YÜK kırkaltmcı 
Birleşime ait 22 134 

2 . 10 . 1963 tarihlî Yüz kırkyedinei 
Birleşime ait 22 166 

3 . 10 . 1963 tarihli Yüz kırksekıziııei 
Birleşime ait 22 204: 

205 
8 . 10 . 1963 tarihli Yüz lurkdokımm-

c(t Birleşime ait 22 238: 
239 

9 . 10 . 1963 tarihli Yüz «Hinci Birle
şime ait 22 242 
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Birleşime ait 22 246 
15 . 10 . 1963 tarihli Yüz elliikinei 

Birleşime ait 22 286: 
287 

16 . 10 . 1963 tarihli Yüz cllüiçüncü 
Birleşime ait 22 290 

17 . 10 . 1963 tarihli Yüz cllidördün-
cü Birleşime ait 22 293 

22 . 10 . .1963 tarihli Yüz eUibeşiuci 
Birleşime ait 22 336: 

337 
23 . 10 . 1963 tarihli Yüz ellialtnıeı 

Birleşime »it 22 340 

24 . 10 . 1963 tarihli Yüz elliyedim-İ 
Birleşime- ait 22 390: 

391 
25 . 10 . 1963 tarihli Yüz eli i sekizine i 

Birleşime ait 22 391: 
392 

YOKLAMALAR 

i:M.S9,93,!3r,,167,207,2471294,337)338,:!9:i 

DÜZELTÎŞLEK 

54,280 j 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Ertuğrul Akça (Erzurum) • Amerika'
dan İthal edilecek 33 dizel elektrik loko
motifinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek 
ve aydınlığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177 
nei maddesi gereğince kua'ulan Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 266 

— Kanun dışı yakalananlara veya tu
tuklanan kimselere tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
rapora münasebetiyle lül 

Erol Yılmaz Akgal (Rize) - Askeri Hâ
kimler ve askerî savcılar hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 366,367,407,415 

îsmaü Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Ame
rika'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik lo
komotifinin ihalesi mevzuunda bilgi edin
mek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzü
ğün 177 nei maddesi gereğince kurulan 
Araştırma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 301 

— Askeri mahkemeler kuruluş ve yargı
lama. usulü kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 306,312 

— Kanundışı yakalananlara veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 100,116,13!),151,154,156, 172, 

174,196 
— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 43,45,46,64,63 

Şükrü Akkan (tamir) . Kanun dışı ya
kalananlara veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 19!) I 

Sayfa 
— Türkiye Kadyo - Televizyon Kurumu 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
m ünasebetiyle 66 

Refet Aksoy (Ordu) - Askerî hâkimler 
ve askerî savcılar hakkında kanun tasarı
sı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 369,411 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Kanun 
dıtji yakalananlara veya tutuklanan kimse
lere t azmimi t verilmesi hakkındaki kanan 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle W)!)t 118, Pil, 124,152,1.50,175,1 S3,1.S8, HW-

1.84,137,11)8,221,227,230 
— Türkiye Kadyo - Televizyon Kurumu 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 2!>,38 

Orhan Apaydın (Aydın) - Amerika'dan 
İthal edilecek 33 dizel elektrik lokomotifi
nin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve 
aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 
nei maddesi gereğince kumlan Araştırma 
Komisyonu raporu münasebetiyle 27-î 

— Askerî Mahkemeler kuruluş ve yargı
lama usulü kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 306 

Kazım Arar (Çankırı) - Türkiye Kad
yo - Televizyon Kurumu kanun tasamı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 10,20,26 

Abdnlhalim Araş (Kayseri) - Askerî 
hâkimler ve askeri savcılar hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle - 361 

— Askerî mahkemeler kımıluş ve yar
gılama usulü kamın tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 311,316,352 

Burhan Arat (Çanakkale) - Askerî mah
kemeler kuruluş ve yargılama usulü kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 307 



— 36 — 
Sayfa 

Şevket Asbuüoğlu (Eskişehir) - Kanun 
dışı yakalananlara veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ve Üeçici Komisyon raporu 
münasebetiyle I 15,119,124,125,148,150,162,172, 

!7rU8:{,189;190,l9l,192,193,194,198,200,201,202 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Askerî 
Hâkimler ve Askeri Savcılar hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 365,399 

Mehmet Ali Aytas (îzmir) - Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar haıkkmda ka
nun tasansı ve Geçici Komisyon raporu 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar haıkkmda ka
mın tasansı ve. fleçiei Komisyon raporu 
münasebetiyle 3o8,370,397,40R,408,409,410,412, 

418,421,423 

— Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılatma Usulü kanun tasansı ve Geçici 
Komisyon kamın tasarını münasebetiy
le 328 

Halûk Kur Baki (Afyon Karahisar) • 
•Araştırma Komisyonunun, raporunu Mec
lise sunmadan, basın toplantısı yaparak 
açıklatmada bulunmalarının doğru olmadı
ğına dair demeci 59 

Zeki Baltacıoğlu (Bolu) - Amerika'dan 
ithâl edilecek 33 Dizel elektrik lokomoti
finin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve 
aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 
177 nei maddesi gereğince kurulan Araş
tırma Komisyonu raporu münasebetiy
le 267 

îrfan Baran (Konya) - Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun, 
kürtçülük cereyanları ve şüpheli dernek
lerle ilgi derecesi ve siyasi hükümlülerle 
münasebet ve irtibatlarının mahiyeti ve 
Reşat Aksemsettinoğlu ile Zeki Erataman'-
ın kaçışı olayları konusundaki önergesi 
münasebetiyle 254 

Sayfa 

münasebetiyle 405,409,424 
— Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar

gılama Usulü kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon kanun tasarısı münasebetiy
le 322 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı 
Yusuf Azizog-lu (Diyarbakır) - Geçen 
birleşimde Millet Meclisinde ve Cumhuriyet 
Senatosunda yaptığı konuşmalarda hak
kında ileri sürdüğü iddialarının asılsız ve 
mesnetsiz olduğuna ve bunlar hakkında 
bir Meclis tahkikatı açılarak durumun ay
dınlanmasına dair demeci 207 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata (O. 
Senatosu Ankara üyesi) - Ağrı Milletvekili 
Rıza Polat'ın, içişleri Bakan'mm gazetelere 
yaptığı demeçte tutumuna dair demecine 
cevabı 168 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Askeri 
Hâkimler ve Askerî Savcılar haıkkmda ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 418 

— Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama Usulü kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon kanun tasarısı münasebetiy
le 305 

— Konya Milletvekili îrfan Baran'm, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun kürtçülük cereyanları ve 
şüpheli derneklerle ilgi derecesi ve siyasi 
hükümlülerle münasebet ve irtibatlarının 
mahiyeti ve Reşat Aksemsettinoğlu ile Zeki 
Eratsman'ın kaçışı olayları konusundaki 
önergesi münasebetiyle 255 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 370,372,375,401,403 

— Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar-
gılasma Usulü kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon kamın tasarısı münasebetiy
le 327 

B 



Sayfa 
— Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu 

kanun tasarısı ve Gerici Komisyon r'nporu 
münasebetiyle 33,88,40 

Sadi Einay (Bilecik) - Amerika'dan 
ithâl edilecek 33 Dizel elektrik lokolnoti-
finiıı ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve 
Aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 

Sadrettitt ganga (Bursa) • Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle fifi 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) • Askerî 
Hâkimler ve Askerî Savcılar hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 367 

Çalışma Bakanı ve Millî Eğitim Ba* 
kan vekili Bülent Ecevit (Ankara) - Ba
lıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, 
24 . 9 . 1963 günlü 141 nei 'Birleşimde ko
münizm aleytarı ve milliyetçi eser ve der
gilerin Milli Hğitim Bakanının emri ile 
halk kütüphanelerinden kaldırıldığı, ko
münist, ve yabancı ideolojilere ait eserlerin 
serhe&t bırakıldığı hakkındaki konuşması
na cevabı 4 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Anka
ra) - Memleket dışına siden işçilerin çı
kış sebeplerinin giderilmesi ve kendileri ile 
ilgilenmesi hususunda birkaç birleşim evvel 
Diyarbakır Milletvekili 1 İtimi Gükloğan 
ve Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
lUliî! gündem dışı demeçleri müna'sp'bet.İy-
ı e asr» 

Saffet Eminağaoğlu (Artvin) - Asker: 
Hakimler ve Askeri Savcılar hakkında ka-

Sayfa 
177 nci maddesi gereğince kurulan Araş
tırma Komisyonu raporu münasebetiy
le UM 

— Tohum ekim mevsiminin geçmek 
üzere olmasına rağmen çiftçilerin muhtaç 
'bulunduğu traktör ihtiyacının temin edil
memesi ve buna ait kota tahsislerinin ge
cikmesi hususunda demeci 341 

Turgut Çulha (Bolu) -Türkiye 
Badyo - Televizyon Kurumu kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 21,25,28,20,30,32,3;") 

H. Ali Dizman (Tokat) - Kanun dtsı 
yaîkalananlara veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 67,1(12,141,174,185 

E 
mm tasarısı ve Geçici Komisyon rapora 
ıııümısebeliyli' 3i)f),400,408,4(>*l,4!2J41,r>, 

431 
Asım Eren (Niğde) — Askerî Hâkimler 

ve Askerî Savcılar hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle :Î67,3()!),372 

— Kanun dışı yakalananlara veya tu-
tuklauan 'kimselere tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle M7,l23,l80,18lî, 

226 
Nihat Erim (Kocaeli) - Kanun dışı 

yakalananlara veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu müna-
sehetiylc l22,142,lS41155,irı« 

-— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanun tasarısı ve (Seçici Komisyon rapora 

1 münasebetiyle 11,16 

ç 

D 



37 » 
Sayfa 

Alâeddin Eriş (Kırklareli) • Kon
ya Milletvekili İrfan Baran'ın, Sağ
lık ve Sosyal Yurdun Bakanı Yıısnf 
Azizoğlu'nun kürtçülük cereyanları ve 
şüpheli derneklerle ilgi derecesi ve siyasi 
hükümlülerle münasebet ve irtibatlarının 
mahiyeti ve Reşat Aksemsettinoğlu ile Zeki 
Erataman'ın kaçışı olayları konusundaki 
önergesi münasebetiyle 

Gökhan Evliyaoğln (Balıkesir) - Ge
çen birleşimde Çalışma. Bakanı ve Millî 
eğitim Rnknn Vekili Bülent Ecevit'in, Mil-

!f).r> 

Sayfa 
lî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kısım kü
tüphanelerin bâzı kitapları kabul etmesi, 
bâzılarını kabul etmemesi konusundaki ce
vaplarına dair konuşması 57,58,59 

Kâmraıı Evliyaoğln (Samsun) - İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın Cum
huriyet Halk Partisi (trupunda yaptığı 
konuşmasında, Bakan ve Yeni Türkiye Par
tisi (îcnel Başkan Yardımcısı Yusuf Aziz-
oğUrnun şahsında partilerini rencide et
tiği hususunda demeci J3'5,13fi 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısı Turban Feyâoğ-lu (Kayseri) - Kıb
rıslı Rum idarecilerinin Andlnşmaları ve. 

Anayasayı bozma çabalarına ve buna karşı 
gerekli tedbirlerin alınacağına dair de
meci 136 

Ali ihsan Göğüs (Gaziantep) - Konya 
Milletvekili İrfan Baran'ın, .Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı 'Yıısnf Azizoğlu'nnn 
kürtçülük cereyanları ve şüpheli dernek
lerle ilgi derecesi ve siyasi hükümlülerle 
münasebet ve irtibatlarının mahiyeti ve Re
şat Aksemsettinoğlu ile Zeki Eratamaıûn 
kaçışı olayları konusundaki önergesi mü
nasebet i.vyl e 256 

Mehmet Göker (Kayseri) - Kanun dışı 
ya kalınanlara veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 103,112,122,140,16-1 

Hilmi Güldoğan (Diyarbakır) - Ba<tı-
Almanya'da bir tel fabrikasında çalışan 
25 Türk işçisine yapılan muamele hakkın
da Çalışma Bakanının bilgi vermesine dair 
demeci 98 

— Gündem dışı konuşmaların millet ve 
memleketin •hayrına olan konulara hasredil
mesi ve bunun dışındaki konuşmalarda 
Başkanlığın takdir hakkını kullanarak 
müsaade etmemesi hakkında demeci 60,61 

Ferda Güley (Ordu) - Askerî Hâ
kimler ve Askerî Savcılar hakkında ka
nını tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 366,373,375,406,410,4.11,412,417, 

419,424,429,432 
— Askerî mahkemeler kuruluş ve yar

gılama usulü kanun tasarısı ve Geçici 'Ko
misyon raporu münasebetiyle 303,313,320,325, 

327,350,352,353,356 

— İzmir Milletvekili ŞJİnasİ Osma'nın, 
kıta subay ve astsubaylarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
ti vle 250 
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Recai lskendero#lu (Diyarbakır) -
Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavurmak üzere îe-

Sayfa Sayfa 
tüzüğün 177 nei maddesi gereğince kuru
lan Araştırma Komisyonu raporu müna
sebetiyle 301 

K 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Ka

inin dışı .yakalananlam veya tutuklanan 
kimselere .tazminat verilmesi hakkındaki 
kamın tasarısı ve Geçici 'Komisyon raporu 
münasftbetiyle 107 

flyas Kılıç (Samsun) - Askerî Jtâkim-
ler ve Askerî Savcılar ha'kkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 367,36S,371,S98,4Ö2,404,422,43t,432 

— Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama usulü Kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 319,355 

Coşkun Kırca (istanbul) - Kamum dışı 
yakalananlara veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkındaki ikamın tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle !!>D;250^M,22f2v223t224,225, 

229,231,232 

— Türkiye lladyo -Televizyon Kuru
mu kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru miinascbeliyle ^HT^aO^I ,22,25,26,27, 

28,30,31,32,33,34,36,37,38, 
»9,41,42,44,62 

Turhan Kut (Tekirdağ) - Askerî Mah
kemeler Kuruluş ve Yargılama usulü Ka
nun, tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 308,360 

— Kamın dışı yakalananlara veya. tu
tuklanan kimselere tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon rajıonı münasebetiyle 185,1ft8 

Nihat Kürşat (İzmir) - Türkiye Radyo 
- Televizyon Kurumu Kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle l!î 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 
- Kanun dışı yakalananlara veya tutukla- • 
nan •kimselere tazminat verilmesi hakkın-

M 
daki kanun tasarısı ve 
raporu münasebetiyle 

Geçici Komisyon 
123,152 

Talât Oğuz (Mardin) - Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 398,390 

— Askerî mahkemeler kuruluş ve yar
gılama usulü kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon köıiuın tasarısı münasebetiyle 310,316, 

317,318 
— Kanun dışı yakalananlara veya tu

tuklanan kimselere tazminat verilmesi hak

kındaki kanun tasarısı re Geçici Komisyon 
raporu münasebetiylo 117,120,121,147,150, 

157,177,185,196,199,224 
Şinasi Osma (İzmir) - Amerika'dan 

ithal edilecek 33 dizel elektrik lokomotifi
nin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek ve ay
dınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 nei 
maddesi gereğince kurulan Araştırma Ko
misyonu raporu münasebetiylo 264 

— Kıta subay ve astsubaylarına tazmi-
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nat verilmesi hakkındaki kanını teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi münase
betiyle 249 

— Memleketimizi ziyaret eden iki Alman 
turistinin. Polatlı civarında öldürülmeleri 

olayından duyulan teessür ve hu hususta 
Hükümetin ciddî tedbirler alması yolunda 
demeci 36i) 

— Turistik Napoli seyahati hakkında de-
meei 7 

Reşat özarda (Aydın) • Kıbrıs Cumhu
riyetinin kuruluşunun 3 ncii yıl dönümü 
münasebetiyle Kıbrıs'ta cereyan eden olay
lar ve bunlar karşısında alınması lâzım ge
len tedbirler hakkında demeci 94 

Mehmet Özbay (Adıyaman) - Kanun 
dışı yakalananlara veya tutuklanan kimse
lere tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı ve Oieeici' Komisyon raporu müna
sebetiyle 323,124,154.1S8.170 

Kadri özek (İzmir) - Kanun dışı yaka
lananlara veya tutuklanan kimselere taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon rapoıtı münasebetiy
le 113,114,180,181,189 

Halil özmen (Kırşehir) - Askerî hâkim
ler ve askerî savcılar hakkındaki kanun ta
sarısı ve Oeeici Komisyon raporu münase
betiyle 369 

— Askerî mahkemeler kuruluş ve yargı-
hıma usulü kanım tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 333 

— Kanun dışı yakalananlara veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hakkın

daki kanun tasarısı ve tîeçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 119,120,174,187 

Nazmi özoğul (Edirne) - İzmir Millet
vekili Şm&si Osma'nın, kıta subay ve ast
subaylarına tazminat verilmesi hakkında
ki kanun teklifinin gündeme alınmasına da
ir önergesi münasebetiyle - 251 

Sami öztürk (Muş) - Geçen birleşim 
tutanağı hakkında demeci i) 

Seyfi öztürk (Eskşiehir) - Amerika'
dan itimi edilecek 33 dizel elektrik lokomo
tifinin ihalesi mevzuunda bil^İ edinmek ve 
aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 
ııci maddesi gereğince kurulan Araştırma 
Komisyonu raporu müuasel>etiyle 266 

—• Konya Milletvekili İrfan Tİaraıı'ın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun kürtçülük cereyanları ve şüp
heli derneklerle ilgi derecesi ve siyasi hü
kümlülerle münasebet ve irtibatlarının ma
hiyeti ve Reşat Akşemsettİnoğlu ile /eki 
Krataman'ın kaçışı olayları konusundaki 
önergesi • münasebetiyle 25!) 

Sadi Pehlivanoğhı (Ordu) - Memleket 
dışına giden işçilerin çıkış sebeplerinin 
giderilmesi ve kendileri ile ilgileııi'lmesî hu
susunda demeci 167 

Rıza Folat (Ağrı) - İçişleri Bakanı Hıf
zı Oğuz Bekata'nm, gazetelere yaptığı de
meçteki tutumuna dair demeci 

Vefik Pirinççi oğlu (Devlet Bakanı ve 

168 

İçişleri Bakan Vekili) (Diyarbakır) - Kon
ya Milletvekili İrfan Baran'ın, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun 
kürtçülük cereyanları ve şüpheli derneklerle 
ilgi derecesi ve siyasi hükümlerle münase
bet ve irtibatlarının mahiyeti ve Reşat Ak-
semscttinoğhı ile Zeki lîrataman'm kaçışı 
olayları konusundaki Önei'gesi münasebetiy
le 257,258 
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Hayfa 
Millî Savunma Bakanı tlhami Sancar 

(İstanbul) - izmir Milletvekili Şrnasi Os-
ıııa'nın, kıta subay ve astsubaylarına taz
minat verilmesi hakkındaki' kanun teklifi
nin gündeme alınmasına dair ttnergvsi 
mi'macebetiyle. 249 

İsmail Sarıgöz (Amasya) • Askerî Mah
kemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü ka
nun tasarısı nıünasebetiyle. 307 

İsmet Sezgin (Aydın) - Türkiye İtad-
yo - IVlt. vizyon Kuru mu kamın tasarısı 
ve Cleıjifii Komisyon raporu münasebe
tiyle. ' 22,24,31,34,37,40,41, 

Hayfa 
Refftt Sezgin (Çanakkale) - Amerika'

dan ithal edilecek (33 dizel elerktrik 
lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi 
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere iç
tüzüğün 177 ııci maddesi gereğince kımı
ltın Araştırına Komisyonu raporu münase
betiyle. 263 

Faruk Sükan (Konya) - Yaklaşan ma
hallî seçim bar dolayısiyle, yapılan menfi 
propogandalar hakkında tedbir alınması 
ve Hükümetin tavzihte bulunması hak
kında 21)7 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Askerî 
hâkimler ve askerî savcılar hakkında ka
nun taşımsı ve Geçici Komisyon raporu 

Ahmet Şener (Trabzon) - 6064 sayılı 
Jîiraat Odalaıı ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun uygulanması sırasında yapılan 
yanlış propoganda ve bunun ortadan kaldı-

375 

vjlıuası için Hükümetin beyanda bulun
masına dair demeci. 90 

Adnan Şenyurt (Eraurum) - Kamın dışı 
yakalananlara veya tutuklanan kinısekM'e 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı ve fîeeici Komisyon raporu münase
betiyle. 105 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
Amerika'dan İthal edilecek 33 dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üze
re içtüzüğün. 177 nci maddesi gereğince 
kurulan Araştırma Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 273,276,301 

— Araştırma Komisyonunun raporunu 
ifeelise sunmadan basın toplantısı ya
parak açıklamada buluımudtmnın doğru 
olmadığına dair Afyon Kara'hiaar Millet
vekili Halûk Nur Bâki'nin demeci hak
kında, 61 

Yusuf Uhısoy (Sakarya) - Kanun dışı 
yakalananlara veya tutuklanan kimse-

.l..'1'o tazminat, verilmesi hakkındaki kanun 

u 
! insansı ve Geçici Komisyon raporu müna

sebetiyle. 200 



Reşit Ülker (İstanbul) - Askerî hâkim
ler ve askerî savcılar hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 

— Kanun dışı yakalananlara veya tu-

— « . — 

O 
Sayfa Sayfa 

tuklanan kimselere tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle. 103,118,144, 

364 I58,i78,ıe2,i9i,i93,i94,i95 

Sabri Vardarlı (İstanbul) - Askerî hâ
kimler ve askerî savcılar hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 366,367,368,371,376,412,413 

414,420,422 
— Askerî mahkemeler kuruluş ve yar

gılama usulü kanun tasarısı ve Geçici Ko

misyon raporu münasebetiyle. 315,316,317, 
327,328,353,355,356,357,358,360 

— Kanun dıgı yakalananlara veya tu
tuklanan kimselere tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle. 120 

İsmail Yüanlıoğiu (Kastamonu) - As
kerî bikiniler ve askerî savcılar hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 416,421,426 

Adalet Bakam AbdtUhak Kemal Yörük 
(Ankara) - Kanun dıgı yakalananlara ve
ya tutuklanan kimselere tazminat veril
mesi hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici 
Komisoyn raporu münasebetiyle. 156 




