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BAKANLAR KURULU 

Sayfı 
— Açık bulunan Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığına imar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim GÖkay'ın, tmar ve İskân 
Bakanlığına da Tekirdağ Milletvekili Hay
rı Mumcuoğlu'nun atandıklarına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/739) 72:73 

— Amerika Birleşik Devletleri müte
veffa Başkanı John F. Kennedy'nin cenaze 
töreninde Türkiye Cumhuriyetini temailen 
hazır bulunmak üzere Amerika'ya gidecek 
olan Başbakan ismet inönü'nün dönüşüne 
kadar Başbakana, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Ekrem Alican'm vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/749) 73 

— Amerika Birleşik Devletleri müte-' 
veffa Başkanı John F. Kennedy'nin cena
ze töreninde hazır bulunmak üzere Ame
rika'ya 'gidecek olan Dışişleri Bakanı Feri
dun Cemal Erkin'e Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumihurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/750) 73:74 

— Başbakan Malatya Milletvekili İsmet. 
inönü'nün istifa ettiğine ve yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun 
vazifeye devamının rica olunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/758) 149 

— Hakkında Meclis soruşturması açıl
dığı için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından çekilen Yusuf Azızoğlu'nun istifası
nın ve yeni bir tâyin yapılıncaya kadar bu 
Bakanlığa, İmar ve İskân Bakanı Fahret
tin Kerim Gökay'ın vekâleten atanmasının 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/737) 3 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayfa 
Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar kendisine 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yöriifc'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/738) 3 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Maliye 
Bakanı Ferid Melen'c içişleri Bakam Üyaa 
Seçkin'in ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'a 
da Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'-
ün vekillik etmelerinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/751) 73 

— Vazife ile yurt dışma, gtdeeek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve 
Devlet Balkanı Vefik Pirinccioğlu'nun dö
nüşlerine kadar, Dışişleri Bakanına Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu ve Devlet Bakanına da Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in vekillik edeceklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/763) 404 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı İthamı Sancar'm 
dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan öztrak'm vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanığı tezkeresi (3/759) 279 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet îzmen'e Devlet Ba
kanı Baif Aybar'm vekillik etmesinin uygun . 
görülntüş. olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/752) 73 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'ya 
imar ve iskân Bakanı Hayri Mumeuoğlu'-
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/748) 73 



ÇEŞÎTLÎ tŞLEB 

Sayfa 
— Balkan F u a d Sinmen'in, fecî bir 

suikast neticesinde vefat eden Birleşik 
Amer ika Devletleri Başkanı Jol ın F , Ken-
nedy 'n în insaniyet, hür r iye t ve demok
rasi âlemine hizmetini ve T ü r k dost luğunu 
belirten demeci ve müteveffanın hât ı rasını 
tazizen üç dakika saygı du ruşu 69 

— C.H.F. Grupıı adına Lebit Yurtoğlu, 
A.P. Grupu adına Cihat Bilgehan, C.K.M.P. 
Grupu adına Cevad Odyakma^Y.T.P. Gru
pu adına Alî Dizman, M.P. Grupu adına 
Ömer Zekâi Dorman ve şahsı adına Kasım 
Gülek'in, Birleşik Amerika Devletleri Baş
kanı John F. Keımedy'nin menfur bir cina
yete kurban gitmesi dolayısiyle Türk Mille
tinin duyduğu acıyı belirten ve kederli aile
sine, Büyük ve Dost Amerikan Milletine tâ-
ziyetlerirıi bildiren demeçleri 69:72 

— Meclîsin çalışma günü ve saatleri 

bakmışından evvelce alman kararda değişik
lik yapılması ile ilgili önergelere dair Baş
kanlık karan 324:325 

— Millet Meclisi toplant ı la r ın ın Salı, 
Çai'şambii ve Perşembe günleri saat 15 te 
olmasına, Çarşamba günleri saat 16 dan 
i t ibaren sözlü soruların görüşülmesine ve 
0 . Senatosu ve Millet Meclisinin ilgili ko
misyonlardan seçilecek 5 e r üyeden müte
şekkil iki Ka rma Komisyon kuru lmas ına 
da i r Başkanlık Divanı karar ı !17:<W 

— Vâki davet üzerine Rusya ve Alman
ya 'ya gidun Pa r l âmen to Heyeti erimize kar
şılık olmak üzere, milletlerarası teamüle 
uyularak, bu memleketlerden bi rer Par lâ 
mento Heyet in in davet edilmesi ve Roman
ya ve Pakis tan Par lâmento la r ından yapı lan 
davetlere icabet edileceği hususlar ındaki 
Müşterek Başkanlık Divanı karar la r ı 97 

DEMEÇLER V E SÖYLEVLER 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaÖV-
ün, Millet Meclisi ikinci yıl tutanakların
dan henüz basılmamış olanlarının, ve basıl
mış bulunanlarının da fihristlerinin tamam
lanarak sayın üyelerin incelemelerine arz 
edilmesi konularındaki demeci ve Başkanın 
cevabı 403:404 

— Ay'dın Milletvekili Hi lmi Aydmcer ' -
in, D D Y personelinin almalar ı gerekli ik
ramiyeler ini henüz alamadıklar ına da i r ko
nuşması ve Maliye Bakan ı Fer id Melen'in, 
bu hususta imkânlar araşt ır ı ldığı yolunda 
cevabi demeci 356:357 

— Başkan Fuad Sirmen'in, fecî. bir sui
kast neticesinde vefat eden Birleşik Ame
rika Devletleri Başkanı John F. Kennedy-
nin insaniyet, hürriyet ve demokrasi âlemine 
hizmetini ve Türk dostluğunu belirten de
meci ve müteveffanın hâtırasını tâzizen üe 
dakika saygı duruğu 69 

— C.H.P. Grupu atfına Lebit Yurdoğlu, 
A.P. Grupu adına Cihat Bilgehan, CJK.M.P. 
Grupu adına Cevad Odyakmaz, Y.T.P. Gru
pu adına Ali Dizman, M.P. Grupu adma 
Ömer Zekâ i Dorman ve şahsı adına Kasım 

Gülek'in, Birleşik Amerika Devletleri Baş
kanı John F. Kennedy'nin menfur bir ci
nayete kından gitmesi dolayısiyle Türk Mil
letinin duyduğu acıyı belirten ve kederli 
ailesine, Büyük ve Dost Amerikan Milletine 
tâüiyetlerini bildiren demeçleri 69:72 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in Kıbrıs'ta son günlerde Türk toplulu
ğuna karşı işlenen ve ean kayıplarına selbob-
olan kanlı olaylar karcısında Hükümetçe alı
nan siyasî tedbirlerle ilgili demeci ve bu 
konudaki görüşmeler 509:516 

— E r z u r u m Milletvekili Nihat Diler ' in, 
E r z u r u m ' a yağan kar la r sebebiyle bâzı ilçe 
yollarının t ıkandığı ve Çat ilçesinin yiyecek 
stoku hususunda zor d u r u m a düş tüğü hak
kında demeci 403 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk ' -
İin, Cumhurbaşkanına atfen bâszı gazeteler
de fikaıt beyanlar hakkında gündem dışı de
meci 96:97 

— Giimüsane Milletvekili Sabaha t t in 
Savacı 'nın, tn«an H a k l a n Evrensel Beyan
namesinin i lân y ı ldönümü dolayısiyle de
meci 323:324 



Sayfa 
— Konya Milletvekili Kemal Ataman

ın, Mevlâna Celâleddin Rumî'nin ölüm yıl
dönümü münasebetiyle izmir Radyosu yet-

5(11/ fa 
İrililerinin tutumuna dair demeci ve Turizm 
ve Tamama Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'-
mm cevabı 321:323 

KANUNLAR 

358 — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı mad- i 

i 
delerin eklenmesine dair olan 5652, j 
6854 sayılı kanunlara ek Kanun 5 286 ; 

19 323 ; 
21 465: j 

467 1 
I 

359 — Türkiye Radyo - Televizyon j 
Kurumu Kanunu 18 477 j 

20 361: i 
362 i 

21 477, J 
481 £00 i 

22 99, 
129:132 
23 2, 

278,281:290,506,518:527 

360 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
•memurları teşkilâtı hakkındaki 
5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı 
Kanunun bâsn maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kamına bâzı mad
deler eklenmesine dair 5,1,1961 
günlük 231 sayılı Kanuna ek Ka
nun 21 512 

23 403 
443:444 

ÖNERGELER 

Adana (Ahmet Karamüfiüoğlu) 
— Ticaret Komisyonundan çekildiğine 

dair 150 
Ankara (Ihırkan Apaydın) ile Aydm 

(Orhan Apaydın) 
— Yüksek Adalet: Divanı kararları ile 

.nınlıkîıın olanların affına, dair kanun tek
liflerini geri ist edik1! erine dair 326 

Ankara (Muhlis ICte) 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himo&lu'nun, «âmme menfaatine hizmet 
yaveni ile Ikıınılan dernekler tarafından 
acılan özel okullar öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri» hakkındaki kanun teklifinin 
Oeeici Komisyona havalesine dair 325:326 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
birikimlerin saat 14,00 te yapılmasına ka
rar verilmeyi hakkında 325,357 

Oankm (Sahan Keskin) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 

dair 233:234 

Hakki»ri (Ahmet Meydan) 
—- Dile'kee Komisyonundan çekildiğine 

dair 233:234 

— İstanbul Milletvekili Cihad Baban'-
m, Tevfik Ornıan'ın affına dair kanun tek
lifinin ^ıcriveril meşine dair (2/295, 4/280) 516 

istanbul (Muhiddin Güven) 

— İmar ve iskân Komisyonundan çe
kildiğine dair 150 

istanbul (A.P. advna Ziya AltMoğlu), 
Sivas (Y.T.P. adına Mahmut Vural), istan
bul (Ü.II.P. adına Oğuz Oran), Yozgat 

(M.P. adma İsmail Hakkı Akdoğan) 

—- Siyasi partiler kanun tasarısının, ka
nunun özellik ve önemi ve teklif sahibi Hü
kümetin çekilmiş bulunması sebebiyle, ye
ni Hükümetin kurulmasına kadar görüşül
mesinin ertelenmesi hakkında (1/560) 
(2/378,2/591) 150:151 

izmir (O.H.P. Grup Ba&kanveküi Lebit 
Yurdoglu), izmir (A.P. Grup Baskanvekili 
AU Naüi Erdem), Mardin (Y.T.P. Grup 
Başkanveküi Esat Kemal Aybar), istanbul 
(M. P. Grup Baskanvekili Ömer Zekâi Dor-
man) 



6 — 
Sayfa 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) ve İstan-
bul (Coşkun Kırca) 

— Dilekçe Karma Komisyonu G«nel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda göınişülmesine dair (5/29) 499 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/40) 499 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair (5/44) 501 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Ge
nel Kımılda {föriisiilmesine dair (5/5) 499 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31. . 5 . 1963 tarihli Haftalık . 
Karar Cetvel indeki 259 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/51) 503 

— Dilekçe Karm,a Komisyonu Genel 
Kurulunun 31. . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 258 sayılı Karamı Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/52) 503 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/53) 503 

— Dilekçe Karma. Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Ge
nel Kımılda görüşülmesine dair (5/54) 501:503 

— Dilekee Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüsülmesie dair (5/55) 501 

Sayfa 
— Perşembe günleri saat 17,00 den son

rasının bir defa görüşülmeye tani işlere 
ayrılması hakkında 357 £58 

izmir (Osman Sabri Adal) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 

dair 150 
Kayseri (Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardtmeisı, Dışişleri Bakan VekîH Turhan 
Feyzİoğhı) 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısının havale olunduğu ko
misyonlardan secileeek 4 er üyeden kurula-
eak bir geçini komisyonda görüşülmesine 
dair (1/559) (4/273) 149:150 

Konya (Cahit Yılmaz) 
— Millî Eğitim Komisyonundan çekildi

ğine dair 233:234 

Maraa (Hasan Fehmi Evliya) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 

dair 150 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) ve Gazi
antep (Ali İhsan Göğüs) 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 284* sayılı Kararın Ge
nel Kımılda görüşülmesine dair (5/58) 501 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/60) 500 

— Dilekee Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/53) 500 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/65) 499:500 

Malîye Bakanı (Ferid Melen), Gazian
tep (Ali İhsan GÖğüş) ve Balıkesir (Mithat 
Şükrü Çavdaroğlu) 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 6 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/28) 499 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/56) 501 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Ge
nel Kumlda görüşülmesine dair (5/57) 501 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 



Sayfa 
Ordu (Ata Bodur) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 279 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda göıâişülraesine dair (5/41) 499 

Temsilciler Meclisi eski üyesi (Ekrem 
Tüzemen) 

— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/5) 498 

Tunceli (Mehmet Ali Demir *C Sena
tosu Üyesi») 

— ilkokullara dayalı yatılı okullara alı
nacak öğrenciler hakkındaki kanun teklifini 
geri İstediğine dair (2/568), (4/275) 233 

Urfa (Bekir Sami Karahanh) 
— Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 

dair 233234 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— Dilekçe Karma Komisyonundan İs

tifa ettiğine dair (4/282) 517 

Sayfa 
Karar Cetvelindeki 383 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/59) 500:501 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (6/61) 500 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda göıtfşülmesine dair (5/62) 500 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/64) 500 

Niğda (Mehmet Altmsoy) 

— Eğitim ödeneği kanım tasarısı ile 
aynı konuda verilmiş olan teklifin görüşül
mesini süratlendirmek üzere Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından beser üye seçile
rek geçici bir komisyon kurulmasına dair 325 

Adalet Konrisyonu raporları 
— 5680 «ayılı 'Basın Kanununa bir mad

de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırıl
masına dair kanun tasamı hakkında 
(1/541) 506 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 
29.11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla de
ğişik 19 neu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/527) 61 

— Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş). 
köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında 
nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften 
dogma 21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/745) 320 

— İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâme
ti Farika Nizamnamesine ek kanun ile 
Manisa Milletvekili Muammer Ertenin, 
Markalar ve menşe işaretleri hakkında ka
nun teklifine dair (2/l$0, 2/297) 61 

— Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 ar
kadaşının ve Afyon KaraJhisar Milletvekili 

Asım Yılmaz'ın, Kat mülkiyeti kanun tek
liflerine dair (1/516, 2/288, 2/325) 61 

Bütçe ve Plân Kotrâsyonu raporları 

— Antalya Millebvekili İhsan Ataöv ve 
8 arkadaşının, T.BJH. Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 5.1.1961 günlü 231 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi hakkında (2/585) 443: 

444 
—. Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli 

ve 2 arkadaşının, T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım. Kredi Kooperatifleri memur ve hiz
metlilerine 100 neü yıldönümü İkramiyesi 
verilmesi hakkında kanun teklifi üe Çankı
rı Milletvekili Rahmi înceler'm T.C. Ziraat 
Bankası memur ve müstahdemlerine ikra
miye verilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/463, 2/478) 496 

— Bilecik MillettvekiH Orhan Tuğrul 
ve 8 arkadaşının, T.B3Î. Meclisi memurları 



- 8 
Sayfa 

teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 
6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 5.1.1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi hakkında (2/585) 403 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurların-
dpan bâzılarına verilecek yem bedeli ve ye
meklik hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 
2 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/132) 34 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/107) 34 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Mardin Mil
letvekili Talât Oğuz'un, Maliye Vekâleti 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı "maddeler eklenmesine 
dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinde ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili 
ile bir madde İlâvesi hakkında kanun tekli
fi ve Muş Milletvekili Sait. Mutlu'nun, Ma
liye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesindeki mabetlerin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
U/496, 2/368, 2/517) ' 443,487:496 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Milleterarası Kavakçılık Komisyonu
nun Oıda ve Tarım Teşkilâtı (F.A.O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyetinin katılmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/418) 486 

Sarfa 
— 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-

dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koru
ma Teşkilâtı kurulmasına mıütaallik Sözleş
me) ile üç ekine katılmamız için Hükümete 
yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/184) 486 

Dilekçe Karma Komuasyonu raporları 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesino dair önergesi hakkında 
(5/58) 501 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5. . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/60) 500 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Alî ihsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(6/63) 500 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . fi . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/65) 499:500 

— Maliye Baltanı Ferid Melen ve_ 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğuş ve 
Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdar-
oğln'nıın, Dilokye Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 297 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi hakkında (5/28) . 499 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru-
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lunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Önergesi hakkında 
(5/29) 499 

— Maliye Bakanı Perid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kum
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/40) 499 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 254 sayılı Kararın Genel Ku- ' 
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/44) 501 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Önergesi hakkında 
(5/45) 499 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/51) 503 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/52) 503 

— Malİyo Bakanı Fevid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesin e dair önergesi hakkında 
(5/53) ' 503 

— Malive Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 

Sayfa 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/54) 501^03 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/55) * 501 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/56) 501 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 • 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/57) * 501. 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/59) 500:501 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel.Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/61) 500 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(4/62) 500 
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— Maliye Bakanı Ferid Melen .ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
-(S/64) 500 

— Ordu Milletvekili Ata Rodur'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . S . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 279 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/41) 499 

— Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurueu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 43 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair önergesi hakkında (4/5) 498 

Geçici Komisyon raportan 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/474,2/440) 1290̂ 313, 

359:378,405:432, 
444:454,531:549 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve cezaları 
hakkında kanun tasarısına dair (1/548) 98:116 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de vo fıkralarının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/530) 263:265,280, 

326,358:359,397:400 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 neü 
maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/495) 378 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında (1/544) 508, 

527:531 
— Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/521) 262:263 

Sayfa 
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 

kanunu tasarısı hakkında (1/331) 486 
— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 

Trabzon Milletvekili SelSıhattin Güven'in, 
5.1,1961 tarih ve 228 saydı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, 
Konya Milletvekili Faküı özfakîh ve Edir
ne Milletvekili îlhami Ertem'in, 4.2.1957 
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
bakkmda (1/462, 2/268, 2/413, 2/506) 116:132, 

151:190,194.209,234 562,273 576, 
280,326,358,393:306 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) vo 
(P) bendlerinin, (E) bendinin, (P) ve (P) 
bendinin (d) -olarak değiştirilmesine vo ay
nı kanunun 35 ncî maddesine iki ftkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile Üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 neü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat Özardafaın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) 378: 

391,496498 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/483) 278,281:290 
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— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rîfat öatürfcçine'nin, Gümrük memurla
rından bâzılarına verilecek yem bedeli ve 
yemeklik hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/132) 

Karma Komisyon raporları 

Sayfa 

34 

[O. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 
kurulu] 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince be-
ninısenmiyen maddeleri hakkında (1/483, 
1/307) 508,518:527 

Malîye Komisyonu raporları 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Malîye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş, ve görev
leri hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler ekklen-
mesine dair kanun tasarısı ile Mardin Mil
letvekili Talât Oğuz'un, Maliye Vekâleti 
'kuruluş} ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi-
ne ve bu kanuna bâzı maddder eklenmesi
ne dair 5655 sayılı Kanunla 6347 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinde ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili 
ile bir madde ilâvesi hakkında kanun tekli
fi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Ma
liye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 «ayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Ka
nunun 15 nei maddesindeki nöbetlerin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(1/496, 2/358, 2/517) 487.496 

Sayfa 
— Muş MİlletveMyi Sait Mutlu'nun, 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/107) 34 

Sanayi Komisyonu raporu 

— istanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâ
meti Farika Nizamnamesine ek kanun tek
lifi ile Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, Markalar ve menşe işaretleri hak
kında kanun teklifine dair (2/160, 2/297) 61 

Taran Komisyonu raporları 

— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F.A.O.) 
bünyesi içine alınmasına dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/418) 

— 18 Nisan 1951 tarihinde Paris^e ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koru
ma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleş
me) ile üç ekine katılmamız için Hükümete 
yetki verilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/184) 

Ticaret Komisyonu rapora 

— Balıkesir Milletvekili Fennî tslimyeli 
ve 2 arkadaşının, T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve hiz
metlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi 
verlmesi hakkında kanun teklifi ile Çankırı 
Milletvekili Rahmi înceler'in, T.C. Ziraat 
Bankası memur ve müstahdemlerine ikrami
ye verilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/463, 2/478) 

Turizm ve Tanıtma KotmüUyonu raporu 

— 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanunun kaldırıl
masına dir kanun tasarısı hakkında (1/541) 

486 

486 

496 

508 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

ÇefkJlmaler 
Adana (Ahmet Karamüftüoğlu) 

— Ticaret Komisyonundan çekildiğine 
dair 150 
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— Başbakan Malatya Milletvekili İsmet 
inönü'nün istifa ettiğine ve yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun 
vazifeye devamının rica olunduğuna dair 
Cumlhurbaşkanlığı tezkeresi (3/758) 149 

Çankırı (Şaban Keskin) 

— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 
dair 233:234 

Hakkâri (Ahmet fieydan) 
— Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 

dair 233:234 

istanbul (Muhiâdin Güven) 
— imar ve iskân Komisyonundan çe

kildiğine dair 150 

izmir (Osman Sabri Adal) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 

dair 150 

Konya (Cahit Yılmaz) 
— Millî Eğitim Komisyonundan çekil

diğine dair 233:234 

Maraş (Hasan Fehmi Evliya) 
— Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 

dair 150 
TTrfa (Bekir Sami Karahanh) 
— Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 

dadr 233:234' 
Yozgat (Celâl Sungur) 
— Dilekçe Karma Komisyonudan istifa 

ettiğini bildiren önergesi (4/282) 517 

izinler 

— Aydm Milletvekili Nedim MürenHn, 
hastalığına binaen bir ay izinli sayılması 
(3/772) 517 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/753) 74:75 

(3/762) 279:280 
(3/764) 358 
(3/767) 442:443 

Ödenekler 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
ban alan Bursa Milletvekili Hikmet Ak-
aîm'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi (3/754) 75 

Sayfa 
Seçimler ve komisyonlarla ilgÜi işler 

— Başkan seçimi 3:14,16:32,35:36, 
36:37,45:48,49:50 

— Başkanlık Divanı seçimi 16,35 
— Baskanvekilîeri, Kâtipler ve idare 

Âmirleri seçimleri 50;54 
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Grüldo-

ğan ile üç arkadaşının, Nişan ve madalya 
kanun teklifinin, Anayasa, Millî Savunma, 
içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden kumlu bir Geçici Ko
misyona havalesine dair Anayasa Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi (2/616) 486,487 

— Geçici Komisyon Başkanı Muhlis 
Ete'nin; Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, «Âmme menfaatine hizmet 
gayesi ile kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okullar öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri» hakkındaki kanun teklifinin ko
misyonlarına havalesine dair önergesi 325:326 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile beş arkadaşının (gecekonduların düzen
lenmesi, Konva, Milletvokili Ilışan Kabada
yı ve Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün 
gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi 
'hakkındaki kanım tekliflerinin, Anayasa, 
Adalet, içişleri, imar ve Iskfın, Maliye ve 
Plân komîsvon hırından seçilecek iicer üve-
den kurulu bir Geçici Komİsvona havalesi
ne dair Anıvana Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (2/605), (2/620) ' 487 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesi ile 
kumlan dernekler .tarafından acılan Özel 
okul Öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkındaki kanun teklifinin, Öğel öğretim 
kurumları kanun tasarısını görüşmekte olan 
Geçici Komisvona havalesine dair Millî Eği
tim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 404:405 

—• Komisyonlara Üye seçimi 75:80,81:92 
— Komisyonlarda açık bulunan üyelik

ler için seçim 517 

— Millet Meclisi toplamlılarının Salı, 
Çarşamba ve Perşembe Cinleri saat 1.5 te 
olmasına, Çarşamba günleri saat 16 dan iti
baren sözlü soruların görüşülmesine ve C. 
Senatosu ve Mîllet Meclisinin ilgili korniş-
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yonlanndan seçilecek 5 er üyeden müteşek
kil iki Karma Komisyon kurulmasına dair 
Başkanlık Divanı kararları 97:98 

—- Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'mı, 
Eğittin ödeneği kahnn tasarısı ile aynı ko
nuda verilmiş olan teklifin görüşülmesini 
^'tratlrndirmek üzere Millî Eğitim ve Plân 
komi'Stvonl arından beser üye seçilerek se
cici bir komisyon kurulmasına dair önergesi 325 

— TiHnvn ile Avruna ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
nın onaylanmalının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan seçilecek 4 er üveden kurulacak 
bii' geçici komisyonda görüşülmesine dair 

Sayfa 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 
Dışişleri Batan Vekili Turhan Feyzioğlu'-
nun Önergesi (1/559), (4/273) 149:150 

Yasama doknnııhaadıldıan 

— Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/735) 2 

— Gümüşane Milletvekili Halk Bay-
ramoğlu'nım yasama dokunulmazlığı 
(3/755) 149 

— Istanlbul MilletvekkİK Fahrettin Ke
rim Gökay'ııı yasama dokunulmazlığı 
(3/757) 149 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığı (3/376) 2 

(3/756) 149 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORVLAR VE CEVAPLARİ 

Adalet Bakanından 
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Oiimüşhactköy ve GÖynücek cezaevlerinin 
ıslahı veva yeniden İnşası hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörüık'ün 
sözlü cevabı (6/589) 210 

— Bolu Milletvekili Turgut (Julha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Ka
nunla tadil edilen 19 ucu maddesinin yeni
den tadilinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi ve Adalet. Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı 
(6/648) 346,457:458 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazmi Baş'm emniyet, karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına d'air Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/615) 223,327,454 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nnı, 
Demirci ilçesinde ,-yapılaıı A.P. kapalı sa
lon toplantısında 27 Mayıs ve yeni demo
kratik rejime tecavüz eder mahiyette konuş
malar olup olmadığına dair, İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/773) 507 I 

Başbakandan 
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-

in, Aydm'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü 
halkı tarafından gönderilen 80 imzalı di
lekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/760) 67 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının 
veva bir daftıa uzatılmamasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandn sözlü 
sorusu (6/681) 351,474 

— Bolu Millet vekil i Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı mad
desindeki evsafa uvmıyan ağır tonajlı va
sıtalara dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/647) 346,456457 

— Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'-
in, köy kalkınması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/621) 224,327,455 

— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bortan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî 
yılı bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimle
rin avlıklarına bir zam yapılmasının dü
şünülün düşünülmediğin s dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/664) 350,462 
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— îzmir Milletvekili Nihat Kürsad'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edi
len sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sa
yılı Kanunun, günün şart ve icaplarına gö
re, kaldırılması veya tadili hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Barbakandan sözlü soru
su (6/755) 34 

— îzmir Milletvekili Şükrü Afckan'm, 
•bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/757) 60 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne 
gibi büyük bir yatırım yapılacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/638) 345,455 

— Trabzon Milletvekili AH Rıza TTzun-
er'in, Trabzon limanının hinderlândı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbîrler 
alındığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/762) 148 

Bayındırlık Bakanından 

— Çorum Milletvekili Nuri Aîııskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanali
zasyonunun yapılması vo içinden geçene de
renin ıslahı hususunda ne düşünüldüğüme 
dair Bayındırlık ve tmar ve iskân bakan
larından sözlü sorusu (6/768) 506 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'mm, Meriç nehri üzerinde inşası düşü
nülen köprü şeddeleri proje işinin itmam 
edilip edilmediğine dair sözlü soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'ın sözlü cevabı (6/669) 350,462:46S 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Tekirdağ ipsala hudut yolunun 
inşaatının ne zaman bitirileceğine dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın sözlü cevabı (6/670) 350,465: 

467 
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

oğlu'nun, Devlet Su işleri tarafından çift
çilerden alınan su Ücretlerinin geçici veya 
devamlı olarak alınmaması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
sözlü cevabı (6/608) 214516 

Üayfa 
— Kırklareli Milletvekili Abdurrah-

•man Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, ta
biî âfetlerden zarar görenlere dağıtılmak 
üzere inşa edilen evlerin maliyetinin rayiç 
fiyatından fazla olup olmadığına dair Ba
yındırlık ve imar ve iskân bakanlarından 
sözlü sorusu (6/661) 350,461 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan 
arazinin sulanması ve bn araziden bol mik
tarda mahsul sağlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım ve Bayındırlık ba
kanlarından sözlü sorusu (6/633) 344,455 

— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'
in, Keskkin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebe-
li arasındaki şose yolların ne zaman asfalt
lanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/634) 344,455 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 
3 kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/770) 507 

— Niğde Milletvekili Ruhî Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan top
rak yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşa
sı suretiyle trafik kazalarının önlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/769) 507 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içeri
sinde kalan bir kısım arazinin istimlâk be
dellerinin ne zaman verileceğine dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/619) 223, 

327 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj golü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazinin bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/765) 402 

Devlet Bakanından 

— Hatay Milletvekili SâM Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan ye
nilginin sebeplerine ve sporcuların duru
muna dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/660) 349:350,461 



Sayfa 
^- Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-

kin'in, plâna ve programa alınıp Ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun 
ihalesinin geri bırakılması sebebine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/758) 60 

Dışişleri Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli* 
oglu'nun, Meriç nehri üzerinde yapılmak
ta olan şeddeler sebebiyle Yunanlılarla 
mübadele edilen Türk topraklarına dair 
Dışişleri Bakanından «özlü sorusu (6/668) 350, • 

462 

— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti 
tarafından ihlâl edilmesi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/618) 223,327 

— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in, Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı 
tarihten bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve 
Andlaşmalarm tam olarak uygulanmasını 
sağlamak bakımından tatbik ettiği tedbirle
re dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/620) 223:224,337,455 • 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Culihatoın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itiba
ra! tütün ekicilerine no yardımda bulunul
duğuna dair Gümrük vo Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/645) 346,456 

— Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçpğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu 
olmadığına dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/642) 345,456 

— izmir Milletvekili Arif Ertungâ'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler -
ile Tekel avansları konusunda çiftçinin 
müşkülâtını önlîyecek ne gibi tedbirler alın
dığına dair Ticaret ve Gümrük ve Tekel 
bakanlarından sözlü sorusu (6/690) 352 

İçişleri -Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, komünistlerle bâzı aşın solcu unsurla
rın bozucu ve bölücü faaliyetleri karşısın-

Sayfa 
na her hangi bir tedbir alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
ve içişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/682) 351,474 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline 
bağlanması sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/667) 350,462 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ili dahilindeki koy muhtar
lıklarının teftiş ve murakabelerinin yapüıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından: -
sözlü sorusu (6/676) 351,467 

— Edirne Milletvekili Fahir Gjriitlioğ-
lu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazıni Baş'ın emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let ve içişleri bakanlarından sözlü . sorusu ' 
(6/615) ' 223,327,454 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oglu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halk-
evleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 349, 

461 
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

oglu'nun, Seçim kanunlarının kabulü mü
nasebetiyle 18.7.1963 günü verilen kokteylin 
masraflarının nereden Ödendiğine dair içim
leri Bakanından sözlü sorusu (6/665) 350,462 

— Giresun Milletvekili Nizatnettin Erk-
meıı'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'-
m Kartal Kaymakam vekilliğine tâyini se
bebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/640) 345,456 ' 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci ilçesinde yapılan A.P. kapalı sa
lon toplantısında 27 Mayıs ve yeni demo
kratik rejime tecavüz edeı* mahiyette konuş
malar olup olmadığına dair, içişler} ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/773) 507 

— İzmir Milletvekili Nihat Kürşad'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini 
talıdideden tedbirlerin müstenidatının no 
olduğuna dair içişleri ve Maliye bakanla
rından sözlü sorusu (6/756) 34 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdero Kaymakamının başka bir ilçeye 
tâyini işinde bir şikâyet bulunup bulunma-, 
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dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/678) , 35.1,467 

— Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'-
ııı, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü, sorusu (6/759) 60 

— Ordu Milletvekili Sahi Pehltvan-
oğlu'mm, Emniyet Genel Müdürü ihsan 
Aras'ın görevinden alınması sebebine dair 
l>İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/663) 350, 

461462 

tmar ve İskân Bakanından 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanali
zasyonunun yapılması ve içinden geçen de
renin ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve imar ve iskân bakan-'-. 
larmdan sözlü sorusu (6/768) 506 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- • 
lu'mm, Edirne ilinde kurutulan arazi mik
tarına ve biı arazilerin ne suretle dağıtıla
cağına dair sözlü sorusu ve tmar ve iskân 
Bakanı Hnyıi Mumcuoğlu'nun cevabı 
(6/626) 328:333 

— Kırklareli • Milletvekili Abdurrah-
nıan AHıw'uu, Kırklareli ili dâhilinde, ta
biî âfetlerden zarar görenlere dağıtılmak 
üzere inşa edilen evlerin maliyetinin rayiç 
fiyatından fn?:)a olup olmadığına dair Ba
yındırlık ve imar ve İskân bakanlarından 
sözlü sorusu (6/661) 350,401 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık maüıall esindeki göçmen 
evlerinin dumnmna ve Telsizler mevkiinde 
yanılmakta olan evlerin göçmen eklerinde 
oturanlara verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair tmar- ve iskân Bakanm'dan 
sözlü sorusu (6/650) 346,461 > 

Maliye Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytiııoğ-
îa'mın,. Avrupa'daki işçilerimizin gönder- * 
•dikleri dövizin hangi kur üzerinden Türk 
parasına çevrildiğine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/657) 349,461 

— istanbul Milletvekili Mahmut Rızâ 
Beıfam'ın, Basın ilân Kurumuna alınan me-

Saiffa 
mtırlarm ücretlerinin tesbitİnden hangi 
esaslara istinadcdildiğine dair Maliye Ba
kanından sfizlü sorusu (6/655) 349,461 

— izmir Milletvekili Nihat Kürşa'd'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini 

. tahd'ideden tedbirlerin müstenidatınm ne 
okluğuna dair, içişleri ve Maliye bakanla
rından, sözlü sorusu (6/756) 34 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 ncİ madde
lerinin değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye Bakanm'dan sözlü 
sorusu (6/666) 350,462 

Mflaî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların 
bozueıv ve bölücü faaliyetleri karşısında her 
hangi bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/682) '351, 

474 

— Gümiişane Milletvekili Sabahattin ' 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
f*örevine son verilmesi sei*ebinû dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 233 

— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret 
Lisesinin il merkezin'de açılmaması sebebi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/685) . >. 352 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum tmam - Hatip Okulunda vukulbu-
lan boykot olayının, basında belirtilen tarz
da cereyan edip etmediğine dair' Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/617) 223.327, 

'••454455 

Millî Savunma Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, şolıirler üzerinde uçuşu menedicî bir 
hüküm olup olmadığına ve Ankara üzerinde 
çarpışarak düşen • uçak olayına dair,- Millî 
Savunma ve Ulaştırma bakanlarından söz
lü sorusu (6/622) 224,327,455 

— Giresun Milletvekili İbrahim 'Eteni 
Kılıçoğhı'nıın, halen kaç ilçede askerlik §u-
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besi olmadığına dair Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/643) 345,456 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
ltı'nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gül-
hane Askerî Tıp Akademisi binasının du
rumuna dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/614) 223,327,454 

Saflık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl 
içinde, kaç defa teftiş edildiğine dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Fahrettin Kerîm Gökay'm sözlü ceva
bı (6/613) 219:223 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne 
kadar difteri ve boğmaca vakası olduğuna 
ve bu hastalıklardan kaç çocuk öldüğüne 
dair sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Tar
dım Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm ce
vabı (6/628) 333335 , 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuzda son on yıl içinde ne kadar 
tifo ve pratifo vakası olduğuna ve bu has
talıklar sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine 
dair sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam Fahrettin Kerim Gökay'm ce
vabı (6/629) 336539 

— İstanbul Milletvekkili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve ha
zım cihazına zararlı olduğunun doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'm cevabı (6/632) 342:344 

Sanayi Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının ku
rulması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/651) 346, 

461 
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-

oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile 
bir çimento fabrikası kurulması hususun
da ne düşünuTdüğÜne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/767) 500 

Hay fa 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, ımfttelif bakanlıklar tarafından 
mükerrer olarak kurulan tesislere dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/616) 233, 

327,454 
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

oğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 344,455 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sa
nayi alanlarında ne gibi tesisler yapılacağı
na dair Tarım ve Sanayi balkanlarından 
sözlü sorusu (6/627) 333,455 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/688) 352 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 progra
mı hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi 
esasların göz önünde tutulduğuna dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/761) 67 

— Rize Milletvekili Oevftt Yalçm'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâ
ğıt hamuru fabrikasının kurulacağı yerin 
katî olarak tesbit edilip edilmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/774) 507 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi kâğıt ha
muru fabrikasının kuruluş yeri hakkında 
yapılan etütlerin tamamlanıp tamamlan
madığına dair Tarım ve Sanayi bakanla
rından sözlü sorusu (6/766) 506 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiya
cına ve bunu imal eden fabrika sayısına 
dair Sanayi ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/662) 350,461 

Tarım Balkanından 

— Ankara Milletvekili ibrahim tmir-
zahoğlu*nım Tarım alet, makina ve yedek 
paraçalnnm zamanında temin edilmesi için 
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neden vaktinde tuıllıii" alınımulığma dair 
Tarım Bakarımdan sözlü sorusu (6/675) 351, 

467 
—• Antalya Milletvekili îlisan. AUÖv'-

iiıı, memleketimizde istihsal edilen palamut 
miktarına ve İminin nerede istihlâk edildi
ğine dair »özlü soru önergesi ve Tarım "Ba
kanı Mdbnıet. î'znıeıı'le Ticaret. Bakanı Alı
nı «t Oğuz'un sözlü cevaplan (6/625) 226:230 

— Balıkesir Milletvekili OMıal Turgut'-
ıııı, Topraksu Oenel Müdürlüğü tarafın
dan acılan kampların sayısına ve atılış j*a-
yesieıı dair Tarım Bakanından sözlü sürü
sü (S/6861 ' 3f>2 

— lîdirne Milletvekili i^ahir (lîrİtlîoğ-
lıı'nıın, H)63- -1%4 ekim mevsimi sunî 
«îübre ihtiyacının im suretle sağlanacağına 
d-air Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(fi/870 «50,467 

- - Edinil' Milletvekili Fahir (iiritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde süt endüstrisi kurul
ması hususunda, im (luşiinühTüğüııe dair 'ra
fını Bakan imlan sözlü sorusu ((î/6721 350: 

351,467 

- Krzumıu Milletvekili Krttığrul Ak
ra'nın, Dinamit- ve (rol ile halik a:\laniaiun 
önlenmesi hususunda ui' dİişjİııüldüğüni' 
dair Tarım ve Ticaret Bakımlarından sözlü 
suru önergesi ve Ticaret Bakanı Alilimi 
Ogu/.'un sözlü cevabı (6/601) 210:213 

ICrzurunı Milletvekili (.îıyascttiıı Ka-
raca'nın, Doğu ve Uüney - Doğu Anado
lu İnilmelerinde, HHİ2 yılı içinde çiftçi ve 
muhtaç- halka dağı'tılan hayvan yemi ve. buğ-
djıy bedellerinin affıuııı düşünülüp düşü
nülmediğine dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmel Oğuz'un cevabı (6/631) 330:312 

üskiş/hir Milletvekili Aziz /evlin-
oğlu'tum, ithal edilen traktör, motor ve 
aletlerinin çiftçilere iu.ni/, satılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü suru 
önergesi ve Tarım Bakam Mehmet îznıeıf-
iu sözlü eevaibı (6/609) 21.6:218 

— Eslckişeshir Milletvekili Aziz Zeyt'm-
uğlu'uun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan ithal ve monte edilen traktörlerin çift
çilere KOÇ verilmesi sebebine dair sözlü so-

Sayfa 
rıı önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet. Tz-
meıı'tn sözlü cevabı (6/610) 318:21» 

— Kskisrihh' Milletvekili Celâlottin 
Uzer'hı, tarımsal plânaoıaya yarar bir ha
rita veya. raporun bulunup buımmadığmu 
dair Tarım. Bakamndn sözlü sorusu 
(6/637) 345,455 

— Oiresım Milletvekili Mustafa Ktmıal 
Oilesiz'in, Tarım Bakanlığı teşkilâtına 
mensup bulunan (liresun merkezi ilçelei'în-
de »•orevü kaç memurun yerinin değiştiril
diğine dair Tarım Bakanıııtan sözlü sorusu 
(6/646) 348,466 

— - (Uimüsane Milletvekili Kabahattin 
Havacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında 
vâki zorluğun gider i I mestinde bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/777) 507 

— İsparta Milletvekili Ali Kısan Balıııı'-
ııı, pilot bolji'e ola.ii İsparta çevresinde, 1963 
ve. H)64 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi 
alanlarında ne £İbi le»it*ler yapılacağına 
daii' Tarım ve Sanayi Bakatılıırmdan sözlü 
sorusu (6/627) 333,455 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını'-
ııı, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve hu ölçümüJI nasıl yapıldığına, dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 345,456,507 

— İzmir Milletvekili Arif. 'Krtuuga'ııın, 
il ve İlçelerde ziraat orlalanııııı kıırnlm a ma
sı sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/623) 224,327:32H,455 

- Kırklareli Milletvekkili Hasan Tah
sin Uzıın'tUı, Orman lîencl Müdürlüğünün 
tatbik etmekle olduğu siler usulünün latbi-

| katına ı|»ir T;ırım Bıılumtııdım sözlü soru-
\ su (6/6X'l) 352 

• Kifşıdıir Milletvekili Halil Özmcn'in. 
Itirl'aıdı Barajı gölünün 11 rafında bulunan 
arazînin sulanması ve İKI araziden bol mik
tarda mahsul sağlanması hususunda, ne dü-
şiiııitbliiuiiiııo dair Tarım ve Bayındırlık Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/633) 344,455 

—• Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen 
sap ha-stalığının önlenmesi konusunda ın> 
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gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve Ti* 
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/674) 351, 

467 
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyerln, 5 

Yıllık Kalkınma Plânında ihrcuç maddeleri 
arasında bulunan elmanın istihsal ve ihracı 
hususlarında ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/772) 507 

— Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Ha
muru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında 
yapılan etütlerin tamamlanıp tamamlanma
dığına dair Taran ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/766) 506 

— Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan nrmta-
kalannda ekilen tohumluk buğdayların ıs
lahı hususunda ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
îzmen ile Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un 
sözlü cevapları (6/624) 334:226 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
utı, Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacı
na ve bunu imal eden fabrika sayısına dair 
Sanayi ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/662) 350,461 

Ticaret Bakanından 

— Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
İroğlu'nun, mevcut çelik siloların durumu
na ve.arasi üzerine alımı yapılacak veya 
yapılmış hububat miktarına dair aoru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un söz
lü cevabı (6/679) 351,467:470 

— Ankara Milletvekili ibrahim îmirza-
Itoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım 
merkezlerinin mesaisi, alım bedellerinin gü
nünde Ödenmesi ve tüccara kredi sağlanma
sı konularında alınmış veya alınacak ted
birlerin neler olduğunun bütün yurda ive
dilikle duyurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru Önergesi vo Ticaret Ba
kanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/680) 331, 

470:474 
— Antalya Milletvekili İhsan Ateöv*ün, 

memleketimizde istihsal edilen palamut 
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miktarına ve bunun nerede istihlâk edil
diğine dair sözlü soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet îzmenle Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü cevapları (6/625) 226: 

230 
— Bursa Milletvekili Sadrettİn Çanga'-

nın, Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde 
Ziraat Bankasınca yaptırılan evlerin köy
lülerin istifadesine terk edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/691) 352 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'mın, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Sa
tış Kooperatifi seçim sonucu hakkında Ba
kanlıkça ittihaz edilen kararın mevzuata 
uygun bulunup bulunmadığına dair soru 
Önergesi vo Ticaret1 Bakanı Ahmet Oğuz'un 
SÖzlü cevabı (6/6S3) 351:392,474:477 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Dinamit ve trol ile balık avlama
nın önlenmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü «om önergesi vo Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü eovabı (6/601) ' 210:213 

— Erzurum- Milletvekili Gıyatfettin Ka-
raca'nın, Doğu ve Oüney - Doğu Anadolu 
bölgelerimle, 1962 yılı İçinde çiftçi ve muh
taç halka dağıtılan hayvan yetnİ ve buğ
day bedellerinin affının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından »Özlü sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un cevabı (6/631) 339:342 

— T&kişohir Milletvekili Aziz Zeyrîn-
oğln'muı, hububatın bugünkü satış fiyatiy-
le ileride tesbi-t olunacak satış fiyatı ara
sında bir fark olup olmıyacağma dair söz
lü sorusu ve Ticaret- Bakanı Alhmet Oğuz'- 1 
im cevabı (6/636) 344:345 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteın 
Kıhçoğlu'nün, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçmm iptal 
edildiğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/644) 346,456 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plâutnda derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında 
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret. 
bakanlarından sözlü sorusu (6/777) 507 
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— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, soya yağının ortadan çekilmesi sebebi
ne dair ,wu önemesi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/649.) 346,458: 

461 

— İstanbul Milletvekili Beşi-t Ülker'
in, Türkiye'de bir millî öıda Kodeksi Ko
mitesi kurulup kurulmadığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/776) ^07 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, tütün müstahsılına verilen zirai kredi
ler İle Tekel avansları konusunda çiftçinin 
müşkülâtını önlİyecek ne gibi tedbirler alın
dığına dair Tiearet ve Oümrük ve Tekel 
İmkanlarından sözlü sorusu (6/690) 352 

—- Kırşehir Milletvekili Halil öamen'-
iıij çiftçilerin sattıkları mahsullerin bede
linin acele olarak verilmesi ve mallarının 
daha seri (ılınması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Tiearet Bakanından 
sözlü «urum (6/673) 351,467 

— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen 
şap hastalığının önlenmesi konusunda ne 
Kİbi tedbirler alındığına dair Tarım ve Ti
earet Bakanlarından sözlü sorusu (6/674) 351, 

467 
— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-

dtmıir'iıı, pamuk İhracatının işlenmiş olarak 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tiearet Bakanından sözlü sorusu 
(6/687) 352 

— Niğde Milletvekili ltulıi Soycr'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri 
arasında bulunan elmanın istihsal ve ihracı 
hımışlarında ne gibi tedbirler alındığına 
dair Tiearet ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/772) 507 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yer
lerde alım yort açmaması ve aldığı mahsul
lerin bedelini vaktinde ödememesi sdbebine 
dair Tiearet Bakanından sözlü sorusu 
(6/771) 507 

— Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmta-
kalannda ekilen tohumluk buğdayların ıs
lahı hususunda ne düşünüldüğüne dair söz-
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lü soru Önergesi ve Tavım Bakanı Mehmet 
tzmen İle Tiearet Bakanı Ahmet Oğuz'un 
sözlü cevaplan (6/624) 224:226 

— Trabzon Milletvekili Ekrem. T>îtt-
men'iıı, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık 
Tarım Satış Kooperatifi seçim sonuçları 
hakkındaki soru Önergesi, Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/71:2) 477:479 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'-
un, Muğla iline 1963 yılında, turizm bakı
mından ne yapıldığına ve yapılması düşü
nülen işlere dair Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/639) 345,455: 

456 

Ulaştırma Bakanından 
— Ağrı Milletvekili Nevzat Clilıı^ör'ün, 

İstanbul • Ağrı hava seferlerinin isletmeye 
açılmaması sebebine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/65f>) 340,46.1. 

— Balıkesir Milletvekili Oİlıat Bilgc-
lıan'ın, Devlet Demiryolları memurlarına 
her sene verilmekte olan iki maaş tutarın
daki ikramiyenin bu sene ödenip ödenme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü so-
nısu (6/764) 402 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, şehirler üzerinde uçuşu menedici bir 
'hüküm olup olmadığına ve Ankara üzerin
de çarpışarak düşen uçak olayına dair, 
Millî Savunma ve Ulaştırma bakanların
dan sözlü sorusu (6/622) 224,327,455 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğhı'nıın, Eskişehir'den geçen demiryolu 
üzerinde yerüstü veya yeraltı bir geçit ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ilı
şan Şeref Dura'nm cevabı (6/653) 346:347 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, tren Ücretlerinde yapılan indirim
lerin öğretmen ve Öğreneilere neden tatbik 
edilmediğimi dair sözlü soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı f'hsan Şeref Dııra'nın 
sözlü cevabı (6/601) 213:214 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin. 
oğlu'mm, Üsküdar'dan Kabataş'a «ecen 



teklif verildiğine dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/677) 351,467 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet DemÎTyoUarınca ihale ile satınalı-
nan lokomotiflerin alış bedellerine ve ihale
ye kaç firmanın katıldığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/684) 352 

LAR VE CEVAPLARI 
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kamyonlardan alman ücretlere dair sözlü 
sorusu ve Ulaştırma Baıkant İhsan Şeref 
Dura'nın eevalbı (6/654) 347--349 

— Niğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy'un, Devlet Demiryolları Genel Mnflür-
lüğüııco satmalın masına karar verilen 33 
dizel lokomotifi İçin kaç. firma tarafından 

li - YAZILI 80RU1 

Adalet Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlîoğ-
lu'nıın, istanbul Kavel Boru Fabrikası iş
çilerinin grevi sebebiyle Sovyet Komünist 
Partisi tarafından çekilmiş bir tebrik ve 
teşvik telgrafı olup, olmadığına dair soru 
önergesi, Adalet Balkanı Abdülhak Kemal 
Yorük'ün yazılı cevabı (7/336) 55:56 

— istanbul Milletvekili Iteşit Ülker'in, 
istanbul, Ankara ve izmir şehirlerinde, 17 
Kasım 1963 tarihinde yapılan mahallî ida
reler seçimi erinde, seçmen kütüklerinin dü
zenlenmesinde, kaç kişinin görevlendirildi
ğine dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/401) .507 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Mayıs 1963 tarihinde yapılan mahallî 
idareler seçiminde, Türkiye'de, seçmen kü
tüklerinin düzenlenmedi için ne kadar para 
sarf edildiğine dair Adalet Bakanından ya
zılı sorusu (7/400) 507 

—• Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilei'nin, Zonguldak ilinde bir adliye bi
nası inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdül
bak Kemal Yorük'ün yazılı cevabı (7/392) 40: 

41 

Baştabandan 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çİlesİz'in, fındık ve mısır mahsulü kifayet
siz olan Karadeniz bölgesi halkının açlığa 
karşı korunmasını sağlamak konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan soru" 
önergesi ve yazılı cevabı (7/373) 434:436 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
15 Ekim 1361 seçimleriyle ilgili gerekli is
tatistiklerin, kanuni süreleri İçinde, yayın

lanıp yanınlanmadığına dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/399) 507 

Bayındırlık Bakanından 

— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boîstepc'nın, Manavgat hudutları dâhilinde 
yarım kalan Akdeniz sahil yolunun inşası
na ne zaman başlanacağına dair yazılı so
ra önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın, yassılı cevabı (7/391) 272 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ilindeki dere ıslahı ve yol inşaatının 
ne durumda olduğuna dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
vazıh cevabı (7/355) 433 =434 

îçişteri Bakanından 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
şifre ile muhabere isnadında bulunanlar 
hakkında ne gibi bir müeyyide ııyffulandı-
ğına dair Başbakandan soru Önergesi ve iç
işleri Bakanı ttyas Seçkin'in yazılı cevabı 
(7/335) * 62 

— Edirne MilUftvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, iskilip ve Sungurlu ilçelerinde be
lediyelerce yıktırılan gayrimenkullere dair 
yazılı soru önergesi ve içişleri Bakanı îlyas 
Seçkinin yazılı cevabı (7/337) 135:136 

— Edirne MıltetvekıU Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Mason teşkilâtını sinesine toplıyan 
derneğin adının ne olduğuna ve Bakanlar 
Kurulunun hangi tarihli karariyle Türki-
ye^e şube açmasına müsaade edildiğine 
dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/395) 507 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, Keskin kazasının Kavırgalı köyü ve Çe
lebi nahiyesinde çıkan yangın dolayısiyle 
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harmanları tamamen yanan vatandaşlara 
hibe yoliyle yardım yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı tlyas Seçkin'-
in yazılı cevabı (7/363) 56rf>7 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Muş. Belediyesince, Hükümet önü ile Erzu
rum yolu üzerinde yapılan asfalt kaplama
nın kısa zamanda (bozulmasından dolayı 
müsebbipleri hakkında yapılan kovuştur
manın sonucunun bildirilmesine dair içim
leri Bakanından yazılı sorusu (7/398) 507 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
izinsiz ili dışına çıkan Burdur valisi hak
kında ne muamele yapılması düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/397) 507 

tmar ve tskân Bakanından 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, îyidere Belediyesi içme suyu işinin 
hangi tarihte ihale edildiğine ve halen ne 
durumda olduğuna dair soru önergesi ve 
îmar ve İskan Bakanı Fahrettin Kerim 
flftkay'ın ya-zı#*ıwvabı (7/384) 39:40 

Maliye Balkanından 

—• Afyon Karahisar Milletvekili Meh-
mei Tııfgııt'mı, tedavüldetki ban'knot mifc-
t-aruıHa, 24.8.1963 ile 12.10.1988 tarihleri 
arasında meydana gelen artışın normal olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/390)' 268 £72 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
in, 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile kabul edi
len faisî politikası uyarmea faiz hadlerinin 
ne zaman tesbk edileceğine dair yazılı soru 
Önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un yazılı ce
vapları (7/381) ' 265:268 

Millî Eğitim Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
okullarda teberru adı altında para alınma
ması ve ne yasıfta olursa olsun lıer çeşit 

Sayfa 
neşriyatın öğretmenler vasıtasıyle sattırıl-
mamaaı için ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
ökteın'in yazılı cevabı (7/375) 57 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlİoğ-
lu'nun, Kayseri Lisesi öğrencilerinin, Cum
huriyetin 40 neı yıl dönümünün geçit tö
reninde, taşıdıkları dövizlerle ilgili olayın 
tasvibedilip edilmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/396) 507 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
İzmir'in Karaburun Ortaokulunda kaç öğ
retmen olduğuna dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'în ya
zılı cevabı (7/377) 57:58 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, Bakanlar Kurulu kararı ile yur
da girmesi ve satılması yasak edilen veya 
mahkeme kararı ile toplattırılan, satışı ya
sak edilen kitap ve dergilerin bir listesinin 
bulunup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
Öktem'in yazılı cevabı (7/328) 132135 

— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu Genel Müdürlüğü tarafından mubayaa 
edilen 900 000 liralık malzemenin evsafa 
uygun olup olmadığına dair soru Önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'în 
yazılı cevabı (7/247) 54 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Tekirdağ ilinde ilk, orta ve teknik öğ
retim hizmetlerinin ifası için harcanan 
ödenek miktarına dair soru Önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'în ya
zılı cevabı (7/325) 54:55 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet thsan 
Kırımlı'nın, 1959 ilâ 1963 yıllarında has
tanelerin yatak ve personel adedleri ile 
hastalık ve Ölüm vakalarına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru
su (7/394) 507 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskah-
oğlu'nun, Türkiye'nin, sağlık müessesele
rinin bulunduğu şehirler bakımından, kaç 
grupa ayrıldığına dair soru önergesi ve 



Sayfa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fahret
tin Kerim ftökay'ın yazılı cevabı (7/387) 

— Kastamonu Milletvekili Ali Ozdik-
menli'nin, Kastamonu Verem Hastanesin
de tedavi olan hasta miktarına ve doktor 
durumuna dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin Kerim 
ftökay'ın ya-zılı cevabı (7/357) 

Tarım Bakanından 

— Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, 
günlük civcivlerin tavuk veya horoz ola-
rak ayırımının nasıl yapıldığını Öğrenmek 
ve tatbik etmek üzere bir çalışma olup ol
madığına dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Mehmet Tzıncn'iıı yazılı cevabı (7/303) 

130: 
I4(> 

434 

34, 
63 M 

Ticaret Bakanından 

Çankırı Milletvekili Şaban Keski ıı'-
in, .1 Yıllık Kalkınma Plânı ile kalıtı I edi
len faiz pnlh ikası uyarıııcn faiz hadlcrî-

Sayfa 
nitı ne zaman tesbit edileceğine dair yazılı. 
sora önergesi ve Maliye Bakam Ferid Me
len ile Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un ya
zılı cevapları (7/381) '285:268 

— Kastamonu Milletvekili Ali Ozdik-
nıenli'nin, Kastamonu'da bulunan Yerli 
Mahsulleri Anonim Şirketine Ziraat Ban
kasınca açılan krediye dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakam Ahmet Oğuz'un yazılı 
cevabı (7/359) 62:63 

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğhı'-
ııııtı, 1062 yılı. fındık mahsulü için tesbit 
edilen ihraç fiyatının hangi esaslara isti-
nadettiğine ve bu fiyattan aşağı satış tek
lifi olup olmadığına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un yazılı ce
vabı a/im) ı :-s« r ı no 

— Tunceli Milletvekili rYlhi ülkü'nüıı. 
Tunceli ili NTazimîye ilçesi Ziraat Bankası 
binası inşaatına ne zaman başlanacağına 
dtıir Başbakandan soru önergesi \re Tica
ret Hakanı Ahmet Oğuz'un yandı cevabı 
(7/374) 38:îM 

TASARILAR 

- Amerika Birleşik Devletleri. Jîü-
yük llritanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı ve Sovyet Sosyalist ('uınlıuriyet-
leri Birliği arasında akdedilen ve Türkiye 
Onmhuriyeti Hükümetince imzalaıuııı «At
mosferde, fezada ve su allımla nükleer .si
lâh denemeleri nitı yasaklanması hakkında 
Aııdlasma» mu onaylanmasının uygu» bu
lunduğuna dair (1/004) 

— Ankara Tıp ve Fen l'akülleleri yapı
mı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanuna 
ek kanun hakkında (1/504) 

— Ankara. Üniversitesi l%4 yılı I'iitçc 
kanunu (1/570) 

— Atatürk Orman OjftJiği arazisinden 
(50) dekarının Millî Bğitim hizmetinde 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında (1/503) 

— Beden Terbiyesi fîenel Müdürlüğü 
1904 yılı Bütçe kanunu hakkında (1/580) 

193 

148 

149 

148 

5680 sayılı I taşıtı Kan un una bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanunun kaldı
rılmasına dair (1/541) 50K 

— - 5680 sayılı İtasın Kanununun 
2!) . II . IflfiO tarih ve 143 sayılı Kanımda 
değişik 10 ucu maddesinin değiştirilmesine 
dair fl/527) 61 

— 15X0 sayılı Belediye Kununtınım 
15 ııci maddesinin 2 . \2 . 1060 tarihli ve 
15(1 sayılı Kanunla, değişik 43 ncü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (1/570) (il 

- - HHÎ3 yılı Itütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
M/605) 355 

— I!)(>4 yılı Bütçe kalınını tasarısı 
(1/578) • 148 

•••- Danıştay kanunu tasarısı (1/474) 290: 
313,350 =378,405:432,444:454,531:540 

- - Disiplin m alı kemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçlan ve cezaları 
hakkında. (1/548) 9S:11G 
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— Devlet Hava Meydanları isletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
hakkında (1/581) 148 

— Devlet Sn işleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu hakkında (1/582) 148 

™ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu hakkında 
(1/583) 148 

— Devlet Vatının Bankası halikında 
(l/MS) 308 

— Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Ka
nunu hakkında (1/58+) 148 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı 
(1/601) x 233,325 

— Ereğli Kömür Havzasında denizaltın
da uzanan maden kömürü cevherleri hak
kında (1/380) (3/765) 442 

— Eşyaların geçici kabulü için A. T. A, 
karneleri hakkındaki Gümrük Anlaşmasına 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair 
(1/595) 193 

~- Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında 
(I /530) 263 =265,280,326,358:359,397 400 

— Hâkimler ve savcılar kanunu tasarı
sı (1/602) 278 

— Harb Akademileri kanun tasarısı 
(1/600) 193 

— Hariçte çalışan işçilere mesken kre
disi fona tesisi hakkında (1/606) 355 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/571) 61 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu hakkın
da (1/585) ' 148 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında (1/317) 403 

— Istanîbul Teknik Üniversitesi 1963 yi- . 
h Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/572) 61 

— Istan/bul Teknik Üniversitesi 1964 yı
lı Bütçe Kanunu hakkında (1/587) 148 

— İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Büt
çe Kanunu hakkında (1/586) 148 

* '"" ' Sayfa 
— Kanun dışı yakalanan veya tutukla

nan kimselere taaminat verilmesi hakkın
da (1/544) 2,508,527:531 
• — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 

yıh Bütçe Kanunu hakkında (1/588) 148 
— Kat mülkiyeti kanunu tasarısı 

(1/516) 61 
— Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 

Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin başka gider
leri hakkında (1/607) 355 

— Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/521) 262: 

263 
— Lübnan'a silâh satışından doğan ala

cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bina 
satınalınmasma veya yaptırılmasına ayrıl
ması hakkında (1/609) 486 

— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) 
bünyesi içine alınmasına dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/418) 486 

— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı (î/321) 486 

— Millî Savunma Bakanlığı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesinin yekdiğorinden ay
rılması hakkındaki 5985 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (1/603) 278 

— ödemişli Ahmetoğlıı Ali Orhan llk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (1/573) 61. 

— 18 Nisan 1951 tarihînde Paris'te ak-
dolnnan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koru
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Söz
leşme) ile üç ekine katılmamız için Hükü
mete yetki verilmesi hakkında (1/184) 486 

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (1/589) 148 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/608) 355 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (1/590) 148 
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— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısı (1/596) - 193 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı 
(1/560) 150:151 

— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa 
Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/597) 193 

— Sosyal sigortalar kanun tasarısı 
(1/462) 116:132,151:190,194:209,234:262, 

273:276,280,326,358,393:396 
— Tapulama kanunu tasarısı (1/211) 378: 

391,496:498 

— Tarım alanında iş, ve işçi bulma ara
cıları hakkında kanun tasarısı (1/610) 480 

486 

— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri, Zirai 
Mücadele, Zirai Karantina Genel müdür
lüklerine bağlı Kurum Okul kuruluşlara 
döner sermaye verilmesi hakkında (1/598) 193 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu hakkında (1/591) 148 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Para Fonundan temin olunan kre
dinin Devlet borcu olarak Hazine hesapla
rına intikali ve Türk lirası karşılıklarının 
kullanılma şekli hakkında (1/611} 486 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Para Fonundan temin olunan kre-

Sayfa 
dinin Devlet borcu olarak Hazine hesapla
rına intikali hakkında (1/612) 486 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
O. E. C. E. âzası memleketlerden temin 
olunan kredinin Devlet borcu olarak Hazi
ne hesaplarına intikali ve Türk lirası kargı
lıklarının kullanılma şekli hakkında (1/613) 486 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair (1/559') (4/273) 149:150 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair (1/614) 486 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısı (1/483) 2,278,281:290, 

508,518:527 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe kanunu 
tasarısı (1/569) 34 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair (1/496) 443,487496 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/599) 193 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bİitec Kanunu hakkında (1/592) 149 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Sartibrahimoğlu) 

— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla mualddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadiline, 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni 
bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(P) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nei maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair (2/35) 378: 

391,496498 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu ve 53 
arkadaşı) 

— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında (2/618) 278,325:326 

Adana (Mehmet Ünaldı «C 8. Üyesi») 
— 1033 sayılı Kanunun birinci maddesi

ne eldi (A/l) sayılı cetvelin değiştirilmesi
ne dair (2/615) 149 

Afyon Karahisar (Asım Yılmaz) 

— Kât mülkiyeti kanun teklifi (2/325) 61 
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Ankara (Burhan Apaydın) ile Aydın 
(Orhan Apaydın) 

— Yüksek Adalet Divam hararları ile 
mahkûm olanların affına dair (2/460) 326 

Antalya (İhsan Ataöv) 
— öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sa

yılı kanunlarla aldıkları disiplin cezaları
nın affına dair (2/621) 278 

Antalya (İhsan Ataov ve 8 arkadaşı) 
— T.BM. Meclisi memurları teşkilâtı 

hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair 
5,1.1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi: (2/585) 443:444 

Aydın (M. Şükrü Koç) 
— Eğitim, ödeneği hakkımla (2/619) 278, 

Aydın (Osman Saim HangaUü «O, S. 
Üyesi» ve 80 arkadaşı) 

— Devlet Operacı kıırıılusşn hakkında. 
(2/626) ' 508 

Aydm (Reşat uzarda) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

52 ııei maddisinin değiştirilmesine dair 
(2/122) 878:391,496498 

Balıkesir (Ffnnî îdim-yeli ve- 5 arka-
d OM) 

— T. O. JSİraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 
100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında (S/463) 496 

Bilecik (Orhan Tuğrul ve fi arkadaşı) 
•• — T.B.M. Meclisi memurları teşkilâtı 

hakkındaki 5981, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bâ«ı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine d'air 
5,1.1961 fflînlü 231 sayılı Kanuna ek kanun 
hakkında (2/585) 403 

Bolu (Kâmil İnal ve 10 arkadaşı) 
— Malûllerin işe yerleştirilmesi hakkın

da (2/623) 480 
Çanakkale (Şefik înan) 
— 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zi

raat Bankası Kanıımına ek kanun hak
kında (2/622) 320 

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

tahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
(2/478) 496 

Diyarbakır (Btfmi ftiildoğan ve üç ar
kadaşı) 

— Nişan ve madalya kanunu hakkında 
(2/616) 149,486487 

Tîdirııe( Uhami Ertem) 
— 4.2J1957 gün ve 6900 sayılı Maluli

yet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanununa 
ek ve geeiei maddeler eklenmesine dair 
(2/506) 116:132,194:209,151:190,234:262, 

273:276,280,326 
Erzurum (Otyasettin Kanaca) 
— Erzurumlu Mehmet Kalıpçioğhı Ke

mal Kalıpeıoğlu'na vatani hikmet, tertibin
den aylvk bağlanmasına dair (2/625) fîOK 

lîrfkİşdhir (Şevkti Asbusoğhı), Konya. 
(Fnkih ö&fakih) 

— 4.2,1957 #ün ve 6900 sayılı MAlûlir" 
yet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortası Kanunu
na ek ve gee'rei maddeler eklenmesine dair 
(2/413) 116,132,153:190,194:209,234: 

'262,273:276,280,326 
M (Cavit Tevfik Okyamz «V.N. Üye

si» ve 3 arkadaştı) 
— S Haziran 1936 tarih ve 3005 sayılı 

(Menini Suçlanıl Muhakeme Usulü Kanu
nu) nun birinci maddesine yeniden bîr fık
ra eklenin esine dair (2/614) 95 

t&areei Üyeler (C, Senatosu re M. Mt-c-
Hd İdare Amirleri) 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/I) İşaretli eotvelde değişiklik yapılması 
hakkında (2/624) 508 

İstanbul (Cîhud. Bahan) 
— Tevfik Orman'ın affına dair (2/295, 

4/280) 516 

istanbul (Coşkun Kırca ve .T arkadaşı) 
— Gecekonduların düzenlenmesi hakkın

da (2/605) 61,487 

— İstanbul (Coşkun Kırca), Sivas (Ce-
vad Odyakmaz), Aydın (Orhan Apaydın) 
ve Erzincan (Saddt Perinçek) 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinee deneftlenme-
Rİnin düzeniewmesi hakkında (2/273) 2 
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Sayfa 

61 

378 

İstanbul (Ifaci öktem ve 8 arkadaş) 
— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika 

Nizamnamesine ek kanun teklifi (2/160) 
istanbul (Reşit Ülker) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 

ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine 
dair (2/495) 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair (2/440) 290:313,359578,405: 

432,444454,531:549 
İstanbul (Rifat öztürkçİne «O. 8. Üye-
— Gümrük memurlarından bâzılarına 

verilecek yem bedeli ve yemeklik hakkında
ki 1615 sayılı Kanunun 2 ncî maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/132) 34 

Manlbul (SupJti Baykam) 
— Türk sinema ve fil i inciliğin i kalkın

dırma kanunu hakkında (2/602) 2 
îzmir (Mustafa Uyar) 
— 5602 sayılı Tapulara» Kanununun 31, 

32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü madde
sinin 4 neîi fıkrasının değiştiril meşine dair 
.(2/76) 378:391,41*6498 

Kırşehir (Ahmet Bügin ve 8 arkadaşı) 
— Kftft mülkiyeti kanun teklifleri 

(2/288) 63 

Kırşehir (Memâuh Erdemir) 
— Amme menfaatine hizmet gayesi ile 

kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyıal güvenlikleri 
hakkında (2/617) 193,404:405 ' 

Konya (ihsan Kabadayı) \\e. Ankara 
(Ahmet Üstün) 

— Gecekonduların ıslah, tasfiye ve Ön
lenmesi hakkında (2/620) 278,487 

Manisa (Muammer Erten) 
— Markalar ve menşe işaretleri hakkın

da (2/297) 61 

Sayfa 
Mardin (Talât Oğuz) 
— Maliye Vekâleti kuruluş, ve görevle

ri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı 
Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci madde-
ısinde ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanunun 
4 neü maddesinin tadili ile bir madde ilâ
vesi hakkında (2/358) 443,487.496 

Muş. (Sait Mutlu) 
—- 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/107) 34 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Ka
nunim 15 nei maddesindeki nisbetlerin de
ğiştirilmesi hakkında (2/517) 443,487496 

Sinop (Mustafa Kaptan) 
— 1963 yılında Sinop vilâyetinin Ayan

cık vo Erfelek kazalarında vukua gelen sel 
felâketi mağdurları hakkında (2/604) 34 

Talriî üye (Mucip Âtakh %C. S. Üyesi» 
ve. 3 arkadaşt) 

— 2 0 - 2 1 Mayıa olaylıarı sebebiyle mu
hakeme edilip beraet eden Hnrb Okulu öğ
rencileri hakkında (2/603) 2 

Trabzon (Selâhatim. Güven) 
— 5.1.1961 tarttı ve 228 sayılı Kanuna 

iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 neü maddesinin tadiline dair (2/368) 116: 

132,1<51 :190,194 209,234 £62, 
273376,280,326 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S. 
Üyesi*) 

— İlkokullara dayalı yatılı okullara alı
nacak Öğrenciler hakkında (2/568), (4/275) 233 

TEZKERELER 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı teskereleri 
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-

ğan ile üç arkadaşının, Nişan ve madalya 
kanun teklifinin, Anayasa, Millî Sıavunma, 
tçişleri, Dısifjleri ve Plân komisyonlarından 

seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyona havalesine dair (2/616) 486,487 

— İstanbul Milletvddli Coşkun Kırea 
ile beş arkadaşının gecekonduların düzen
lenmesi, Konya Milletvekili İhsan Kabasdttyı 
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Sayfa 

ve Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün 
gecekonduların ıslah, tasfiye ve Önlenmesi 
haklarındaki kamın tekliflerinin, Anayasa, 
Adalet, içişleri,- imar ve iskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu bir Oegici Komisyona havalesi
ne dair (2/605) (2/620) 487 

Başbakanlık teaekereleri 

[Çeşitli] 

— Millî Piyango İdaresinin 1992 yılı 
bilançosunun- gönderildiğine dair (3/761.) 278 

[Geliverme isteği] 

— Ereğli Kömür Halvza«mda denizal
tında uzanan maden kömürü cevherleri 
hakkındaki kanun tasarısının •geriverihroe-
slnc cbvîr (1/380) (3/765) 442 

[ölüm ceıalan] 

— Çay ilçesinin Geneli (Aydojpmuş) 
köyü hane 65, cilt 12 vo sayfa 107 sayısın
da nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Elif
ten doğma 21.4.1928 doğumlu Kadir Cey-
lân'ın ölüm cezasına çarptırılması halckın-
da (3/745) 320 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Oürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair (3/740) 61 

[Yasama dokuntûmadıMan] 

— CHresıın Milletvekili t. Eteni Kılıçoğ-
Iıı'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/735) 2 

— fîünnişanc Milletvekili Halis Bay-
ramoğlu'mm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/755) 149 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim GÖkay'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/757) 149 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/376) 2 

(3/756) 149 

Sayfa 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Açık bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına İmar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Oökay'm, İmar ve İskân 
Bakanlığına da Tekirdağ Milletvekili Hay
rı Mumcııoğhı'rnııı atandıklarına dair 
(3/78H) 72:73 

— Amerika Birleşik Devletleri müte
veffa Başkanı Jöhn F. Kcımedy'nin cenaze 
töreninde Türkiye Cumhuriyetini tcm&ilcn 
hasır buhınmalc üzere Amerika'ya gidecek 
olan Başbakan temet İnönü'nün dönücüne 
'kadar Başbakana, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Ekrem Alicaıı'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş. olduğuna dair 
(3/749) 73 

— Amerika Birleşik Devletleri müte
veffa Başkanı .Toton F. Kennedy'nin cenaze 
töreninde haxır bulunmak üzere Amerika'
ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'e Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turhan Feyzİoğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair (3/750) 73:74 

— Başbakan Malatya Milletvekili İsmet 
İnönü'nün istifa ettiğine ve yeni Hüküimet 
kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun 
vazifeye devamının rica olunduğuna dair 
(3/758) 149 

— Hakkında Meclis soruşturması açıldı
ğı için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından çekilen Yusuf Azizoğlu'nun istifa
sının ve yeuî bir tâyin yapılıncaya kadar bu 
Bakanlığa, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'm vekâleten atanmasının uy
gun görüldüğüne dair (3/737) 3 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Maliye 
Bakanı Fertd Melen'e tçigleri Bakanı llyas 
Seç.kin'in ve Ticaret Bakanı Ahmot Oğuz'a 
da Adalet Bakanı Afbdüihak Kemal Yö-
riik'ün vekillik etmelerinin uygun görül
müş olduğuna düir (3/751) 73 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar kendisine 
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Sayfa 

Adalet Bakam Abdülhak Kemal Yörük'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/738) 3 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Ferikim Cemal "Erkin ve 
Devlet Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'nun dö
nüşüne kadar, Dışişleri Bakanına Devlet 
Bakanı ve Barakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu ve Devlet Bakanına da Maliye 
Bakanı Perid Melen'in vekillik edeceklerine 
dair (3/763) 404 

— Vazife ile yurt dışını gidecek olan 
Millî Savununa Bakanı tllıami Sancar'm 
dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan ösrtrak'ın vekillik edece
ğine dair (3/759) 279 

— Vazife ile yurt dışımı gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'e Devlet Ba
kanı Eaif Aylmr'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair (3/752) 73 

— Vazife ile yurt, dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı îhsan Şeref Dura'ya 
tmar ve iskân Bakanı Hayri Mumeuoğlu'-
ıınn vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair (3/748) 73 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkın
da kanun tasalısına dair (1/544) 508,527:531 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanun tasarısına dair (1/483) 278,281:290 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Aydm Milletvekili Nedim Müren'-
in, hastalığına binaen bir ay izinli sayıl
ması hakkında (3/772) 517 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Bursa Milletvekili Hiktmet 
Akalın'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
(3/754) , 75 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/753) . 74:75 

(3/763) 270,280 
(3/764) 358, 
(3/767) 442:443 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Kırşehir Milletvekili Memdııh Erde-
mir'iıı, Âmme menfaatine hizmet gayesi ile 
kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkındaki kanun trfelifinin, özel öğrettim 
kurumlan kanun tasalısını görüşmekte 
olan Geçiei Komisyona havalesine dair 404:405 

Sayıştay Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Beden Terbiyesi (îenel Müdürlüğü
nün 1.961 bütçe yılı kesindıesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/770) 508 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı kesinlıesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/760) 278 
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2,16,35,44,45,49,69,96,149,233,279,321,356,391,403,432,442,509 

DÜZBLTtŞlBE • 

19.12.1963 tarihli Onyetitnci Birleşimin (tçindckiler) kısmını» <r(>vüş<iilen isıler İHilümiimİn 2 nıı-
maralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

Yawlı$ Doğru 

2. — Sağlık vt Sosyal Yardutn Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlariyle fisenlegtimıo 
(ReTibalb'ilitasryon) tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna ba
sit maddeler eklenmesi ve İni kanunun 
11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile Burdur Millet
vekili Mehmet öabey'iıı, Devlet. hastanele
rinde ealıgan doktorlar hakkında kanun 
teklifi ve Sağlık ye Sosyal Yardım, Maliye 
vo Plân komisyonları raporları (1/278) 
(S. Sayısı : 491) 

— Sayfa : 146,392,504, 
— Aşağıdaki 27.11.1963 tarihli ttelen 

tutanak özetinden sonra eklenecektir, 

2. — Balıkesir Milletvekili Fennî îstim-
yeli ve 2 arkadaşının, T.C. Ziraat Bankası 
ve Taıını Kredi Kooperatifleri memur ve 
hikmetlilerine 100 tıdi yıldönümü ikrami
yesi verilmesi hakkında kanım teklifi ÜV 
Çankırı Milletvekili Raihıni înceler'in T.C!. 
Ziraat Bankası memur ve müstahdemleri
ne ikramiye vcnlm-ıvmıc dair kanım teUdi-
fi ve Ticawt ve Plân komisyonltat'i rapor
ları (2/463, 2/478) (S. Sayısı : 500) 4!)6 

496 

Kâğıtlar 27.11.1963 tarihli 7 nci Birleşim tutanağına, 



Millet Meclisi 
GELEN KAĞITLAR 

27 .11.1963 Çarşamba 

Tasanlar 
1. — Askerî öğrencilerden başarı gostere-

miyenler hakkındaki 5401 sayılı Karnına geçici* 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/574) (Millî Savunma ve Plân komisyonları
na) 

2. — 1963 malî yılı Bütçe Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/575) (Karma Bütçe Komisyonuna.) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/576) (Karma Bütçe Komisyonuna.) 

4. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/577) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet ve Plân komisyonlarına.) 

Teklifler 
5. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-

kovan'ın, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman 
Deniz ve Erol Dinçer hakkında verilen ölüm 
cezalarının müebbet ağır hapse tahviline dair 
kanun teklifi (2/606) (Adalet Komisyonuna.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis 
Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması hakkında kanun tek
lifi (2/607) (Adalet Komisyonuna.) 

7. —Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'iu, 6 Mart 1950 gün ve 5585 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/608) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Verem Savaş Demeklerine yardım hak
kında kanun teklifi (2/609) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonla
rına). 

9. — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağb (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/610) (Karma Bütçe Komisyonuna). 

10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir ülne bağlı İnönü bucağında 
yine İnönü adı ile bir ilçe kurulması hakkında 

kanun teklifi (2/611) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına). 

11. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kurca'-
nın, Seçimlerin, Temel Hükümleri ve Seçmen 
kütükleri hakkındaki Kanunun 41 nei maddesi
ne iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/612) (Adalet Komisyonuna). 

12. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Millî Türk Basın Şurası kanun teklifi (2/613) 
(Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma ve Plân ko
misyonlarına). 

Tezkereler 
13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğünün 1961 bütçe yüı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/743) (Sayıştay Ko
misyonuna). 

14. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/744) (Sayıştay Komisyonuna). 

15. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfusa 
kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Elif'den doğma 
21.4 .1928 doğumlu Kadir Ceylân "in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/745) (Adalet Komisyonuna). 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/746) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

17. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/747) (Sayıştay Ko
misyonuna) . 

Rapor 
18. — Siyasi partiler Kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (Gündeme) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma 
tarihi : 27 .11.1963] 



Söz alanlar 

Sayfa 
Ertuğrul Akça (Erzurum) - Dinamit 

ve trol ile balık avlamanın önlenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru öner-. 
yesi ve Tarım Bakam Mehmet İzmen ile 
Ticaret .Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü ceva
bı münasebetiyle. 2,12 

Ref/et Aksoy (Ordu) - Danıştay ka-
uuaıu tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Kesit 
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münoscbetiyle 294,312 

Lâtif Akuzüm (Kars) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Kesit 
Ülker'in, 3546 sayılı Danıgtay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Geçici Komis-

, yon raporu münasebetiyle 540,542,544 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Danıştay 
kamımı tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 362,409,410, 

427,538,530,547 
Orhan Apaydın (Aydın) - Usul hak

kında, (.Meclis Başkanlık secimi) 
Burhan Arat (Çanakkale) - Danıştay 

kamımı tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kamı
nım un Anayasaya uykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebet İyî e 293,297,300, 

3J1,369,372,375,4M,452,453,533,543, 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin 
Ardiçoğlu (Elazığ) - Konya Milletvekili 
Kemal Ataman'ııı, Mevlâııa OclAleddiıı 
lttımi'tıin ölüm yıldönümü münasebetiyle 
izmir Radyosu yetkililerinin tutumuna d;ı-

Sayfo 
ir demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakam 
Nurettin Ardıçoğlu'nun cevabı, münasebe
tiyle 322 

- • Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu kanunu tasarısının Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince be-
ııimsenıniycn maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri münasebetiyle 526 

Nurettin Ardıçoğhı (Elâzığ-) - Meclis 
Başkanı secimi usulü hakkında 18,22 

Kemal Ataman (Konya) - Konya Mil
letvekili Kemal Ataman'ııı, MevlAna Celâ-
1 eridin Rumî'nin Ölüm yıldönümü müna
sebetiyle İzmir Radyosu yetkililerinin tu
tumuna dair demeci ve Turizm ve Tanıt
ma Bakam Nurettin Ardıçoğlu'nun ceva
bı, münasebetiyle 321 

İhsan Ataöv (Antalya) - Antalya Dev
let Hastanesinin, son beş yıl içinde, kaç de
fa teftiş edildiğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin 
Kerim Gükay'm sözlü cevabı münasebetiyle 221 

— Memleketimizde İstihsal edilen pala
mut miktarına ve bunun nerede istihlâk 
edildiğine dair önergesi ve Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'le Ticaret Bakam Ahmet 
Oğuz'un sözlü cevabı münasebetiyle 227 

— Millet Meclisi ikinci yıl tutanakla
rından henüz basılmamıg olmalarının ve 
basılmış bulunanlarının da fihristlerinin 
tamamlanarak sayın üyelerin incelemeleri
ne arz edilmesi konularındaki demcei 404 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 , 1 , 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kamımın 
14 ncü maddesinin tâdileııc dair kanım 



Sayfa 
teklifi ile Eskige]ıir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih öz-
fakih ve Edirne Milletvekili llhami Er-
tem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 165,261 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu karnına bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile Mar
din Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 
Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde ta
dilât yapan 6931 sayılı Kanunun 4 ncii mad-

Cihad Baban (İstanbul) - Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin; Kıbrıs'ta son 
günlerde Türk topluluğuna karşı işlenen 
ve can kayıplarına sebebolan kanlı olaylar 
karşısında Hükümetçe alınan siyasi ted
birlerle ilgili demeci ve bu konudaki görüş
meler münasebetiyle 514 

Kemal Bağcıoğlu (Mara§) - Meclis 
Başkanı seçimi, usulü halikında 3,6,30 

— Millet Meclisi Başkan seçimi müna
sebetiyle 6,7 

Şeref Bakışk (İzmir) - Sosyal Sigorta
lar kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Selâhttin Güven'ın, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 
sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesine ve 
bu kanunun 14 ncü maddesinin tâdiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şev
ket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakir 
özkafih ve Edirne Milletvekili llhami Er
tem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Malu
liyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine da-

Sayfa 
«lesînin tâdili İle bir madde ilâvesi hakkın
da kanun teklifi ve Mug Milletvekili Sait 
Mutlu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanunun 15 nei maddesindeki 
nisbctlcrin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 491 

Devlet Bakanı Rair Aybar (Ankara) -
Danıştay kanunu: tasarısı ile, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 302 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - DDT perso
nelinin almaları gereken ikramiyelerini he
nüz alamadıklarına dair konuşması ve Mali
ye Bakanı Ferid Melen'in bu hususta imkân
lar araştırıldığı yolunda cevabi demeci mü
nasebetiyle 356 

B 
îr lîanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 120,124,129,156,172,174,177, 

179,181,183,189,194,199,203,236,241, 
242,244,245,246,254,258,259, 

260,262 
Ali thsan Balım (İsparta) • Memleke

timizde, son beş yıl içinde, ne kadar dif
teri ve boğmaca vakası olduğunu ve bu has
talıklardan kaç çocuk ölüğüne dair sözlü 
som önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm cevabı 
münasebetiyle 355 

— Yurdumuzda, son on yıl içinde ne ka
dar tifo ve paratifo vakası olduğuna ve bu 
hastalıklar sebebiyle kaç ölüm tesbit edildi
ğine dair sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın 
cevabı münasebetiyle 338 

Suphi Baykam (Adana) • Sos
yal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon 
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 



— 34 -
Sayfa 

eklenmesine vo bu kanunun 14 ncü maddesi
nin tâdiline dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya 
Milletvekili Pakih özkaf ih ve Edirne Mil
letvekili Ilhamİ Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün 
ve. 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Konununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 162,190,201 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Birleşik 
Amerika Devletleri Başkam John P. Ken-
nedy'nin menfur cinayete kurban gitmesi 
dolayısı ile Türk Milletinin duyduğu acıyı 
belirten ve kederli ailesine, Büyük ve Dost-
Amerikan Milletine taziyetlerini hidiren de
meçleri münasebetiyle 70 

— Meclis Başkanı seçimi usulü hakkın
da 23 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) . Sos
yal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon 
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesi
nin tâdiline dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya 
Milletvekili Fakih özkafih ve Edirne Mil
letvekili llhami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici madde-

Turgut Çulha (Bolu) - 5680 sayılı Ba
sın Kanununun 143 sayılı Kanunla tâdil 
edilen 19 neu maddesinin yeniden tâdilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so-

Nihat Diler (Erzurum) - Erzurum'da 
yağan karlar sebebiyle bâzı ilçe yollarının 
tıkandığı ve Çat ilçesinin yiyecek stoku hu
susunda zor duruma düştüğü hakkında 
gündem dışı demeci 403 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 

Sayfa 
lor eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 173 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Sos
yal Sigortalar kanun tasarısı vo Trabzon 
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 
tarilı ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesi
nin tâdiline dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya 
Milletvekili Pakih özkafih ve Edirne Mil
letvekili llhami Ertem'in, 4 , 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalan Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 170,182 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Sos
yal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon 
Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesi
nin tâdiline dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya 
Milletvekili Fakih özkafih ve Edirne Mil
letvekili llhami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 174,175,176,177, 

178,181 183,187,205 

ç 
ru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük'ün sözlü cevabı münasebetiy
le 458 

D 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlcrinin, (E) bendinin, (F) vo (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kannnun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile Üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir 
MilletveMli Mustafa TTyar'ın, 5602 sayılı 

ç 
ru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük'ün sözlü cevabı münasebetiy
le 458 

D 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlcrinin, (E) bendinin, (F) vo (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kannnun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile Üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir 
MilletveMli Mustafa TTyar'ın, 5602 sayılı 
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Sayfa, 

Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncîi 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin . 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu ınnnesebetiylo 383,386 

Ekrem Dikmen (Trabzon) - Trabzon ili 
Arakh ilçesi Fındık Tarım Satış Kooperatifi 
seçim sonuçları hakkındaki soru önergesi, 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un beyanı mü
nasebetiyle 226 

Ali Dizman (Tokat) - Birleşik Ame
rika Devletleri Başkanı John F. Kennedy-
nin menfur cinayete kurban gitmesi dolayı-
sı ile Türk Mîlletinin duyduğu acıyı belir
ten va kederli ailesine, Büyük Dost Ameri
kan Milletine taziyetlerini bildiren demeçle
ri münasebetiyle 72 

— Danıştay kanunun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun • 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 290,294,310,312 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'İn, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tâdiline dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakın ÖV 
fakih ve Edirne Milletvekili Ilhami Er-
tem'in, 4 . 2 , 1957 gün ve 6900 sayılı Ma
luliyet, ihtiyarlık ve Ölüm sigortaları Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmsine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 123,125,131,239,241 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 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 tasamı ile Mar
din Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 

Sayfa 
Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde ta
dilât yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tâdili ile bir madde ilâvesi hakkın
da kanun teklifi ve Muş Milletvekili Sait 
Mutlu'mm, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki 
nisbetlerin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 488 

Ömer Zekai Dorman (İstanbul) - Bir
leşik Amerika Devletleri Başkanı John F. 
Kenedy'nin menfur cinayete kurban git
mesi dolayısiyle Türk Milletinin duyduğu 
acıyı belirten ve kederli ailesine, büyük ve 
dost Amerikan Milletine taziyetlerini bildi
ren demeçleri münasebetiyle 72 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin; Kıbrıs'ın son günlerde Türk toplulu
ğuna karşı işlenen ve can kayıplarına se-
bebolan kanlı olaylar karşısında Hükümet
çe alınan siyasi tedbirlerle ilgili demeci ve 
bu konudaki görüşmeler münasebetiyle 516 

Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura 
(Kastamonu) - Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'den geçen de
miryolu üzerinde yerüstü veya yeraltı -bir 
geçit yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü sorusuna cevabı münase-
tiyle 346 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin
oğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indi
rimlerin öğretmen ve öğrencilere neden 
tatbik edilmediğine dair sözlü önergesine 
sözlü cevabı nüinsebetiyle 213 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin
oğlu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen 
kamyonlardan alman ücretlere dair sözlü 
sorusuna cevabı münasebetiyle 347 
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Sayfa 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Anka

ra) - Sosyal Sigortalar İtamın tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâlıattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih YO 228 sayılı Kamına 
iki madde eklenmesine ve bn kanunun 14 
neii maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
ile Eskişehir Milletvekili Şevket Aübuzoğ-
lu, Konya Milletvekili Pakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili tllıami Ertem'in, 
4 . 2 . 1957 gitn ve «900 sayılı Maluliyet, 
ihtiyarlık ve Olİ'ım sigortaları Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi \e derici Komisyon rapoını mü
nasebetiyle 121,164,176,209,261 

* Memduh Brdemir (Kırşehir) - Meclis 
Başkam serimi usulü hakkımla. 21 

Asım Eren (Niğde) - Danıştay kanunu 
tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 3546 saydı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin -kaldırıl
masına dair kanım teklifi ve Geçici. Komis
yon raporu münasebetiyle 365,3Gfi,416,417,418, 

419,421,422,424,428,448,537,542,544 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Sclâhattin. Cilven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kamına, iki 
ek madde eklenmesine ve İm kamımın 14 
neü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
ile Esldşehir Milletvekili Şevket Ashuzoğ-
Itı, Konya Milletvekili Pakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm sigortalan Kanununa 
ek ve secici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 123,167,172,178,185,188,236 

— Tapulama kamum tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nnn, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 saydı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin baslığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (P) 

bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkı-a ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 neü 
maddeleri ile 34 neü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili .Reşat Ozarda'nın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştiril m esi ti e dair Uaımn teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 

•-- Türkiye Radyo - Televizyon Kıırıı-
ımı kamum tasarısının Cumhuriyet Sena
tosunca değiştii'ilen ve Millet Meclisince 
benimsen m iy en maddeleri hakkında Kurma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri münasebetiyle 

Nihat Erim (Kocaeli) - Adaylıktan is
tifa ettiğine dair beyanı 

••- Meclis ISaskam .seçimi usulü hak
kında 

•— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibraihimoğlu'-
ıııın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi İtaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin İlavesine ve bit maddenin (E) ve 
(P) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmemle dair, izmir 
Milletvefkili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31. 32 ve 33 ncü 
maddeleri îlo 34 neü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
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değiştirilmesine dair kanun teklifleri vo 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon rapora münasebetiyle 428 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin • 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; 
Kıbrıs'ta son pimlerde Türk topluluğuna 
karşı işlenen ve ean kayıplarına sebebolan 
kanlı olaylar karşısında Hükümetçe alı
nan siyasi tedbirlerle ilgili demeci ve bn 
konudaki görüşmeler münasebetiyle 509 

îlhami Ertem (Edirne) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Rc-

Pahir Giritlioğlu (Edirne) • Danıştay 
kanunu tasaı-ısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanım teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 302,429 

— Edirne ilimle kurutulan a imi mik
tarına ve bu arazilerin ne suretle dağıtıla
cağına dair sözlü sorusu ve İmar ve îskâtı 
Bakanı Hayri Mıımcuoğhı'miîi cevabı raü-
naseebtiyle 330,331 

— Meriç Nehri üzerinde inşası düşünü
len Küplü şeddeleri proje işinin itmam 
edilip edilmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat'm cevabı münasebe
tiyle 463 

— Tekirdağ - İpsala hudut yolunun in
şaatının ne zaman bitirileceğine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'ın sözlü cevabı münasebetiyle 466 

— Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Sa
tış Kooperatifi seçim sonucu hakkında 
Bakanlıkça ittihaz edilen kararın mevzu
ata uygun bulunup bulunmadığına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Oğuz'un sözlü cevabı münasebetiyle 476 

Sayfa 
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komsiyon raporu münasebetiyle 297,299,373, 

376,377,409,411,428,430,446,448,449,453,534 

Kantran Evliyaoğlu (Samsun) • Dışiş
leri Bakanı Feridun Oernal Erkin; Kıbrıs'
ta son günlerde Türk topluluğuna karşı 
işlenen ve can kayıplarına sebebolan kanlı 
olaylar karşısında Hükümetçe alman si
yasi tedbirlerle ilgili demeci ve bu konu
daki görüşmeler münasebetiyle 516 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanı Fahret
tin Kerim Gökay (İstanbul) - Antalya Mil
letvekili İhsan AtaÖv'ün, Antalya Devlet 
Hastanesinin, son beş yıl içinde, kaç defa 
teftiş edildiğine dair soru önergesine sözlü 
cevabı münasebetiyle 219,223 

—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, 
ne kadar difteri ve boğmaca vakası oldu
ğunu ve bu hastalıklardan kaç çocuk öl
düğüne dair sözlü soru Önergesine cevabı 
münaseebtiyle 334 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
Jmı'ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne 
kadar tifo ve paratifo vakası olduğuna ve 
hu hastalıklar sebebiyle kaç ölüm tesbit 
edildiğine dair sözlü sorusuna cevabı mü
nasebetiyle 336,339 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmak
ta olan 'deterjanların insan cildine ve ha
zım cihazına zararlı olduğunun doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı mü
nasebetiyle ' 342 

Kasım Gülek (Adana) - Birleşik Ame
rika Devletleri Başkam Jolm F. Kennedy'-

F 
Say fn 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Meclis 
Başkanı secimi usulü hakkında 8,19,27 
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nin menfur cinayete kurban gitmesi dola* 
yısîyle Türk Milletinin duyduğu acıyı be
lirten ve kederli ailesine, büyük ve dost 
Amerikan Milletine taziyetlerini bildiren 
demeçleri münasebetiyle 71 

Sayfa 
Ferda, Güley (Ordu) - Disiplin Mahke

meleri kuruluş, yargılama usulü ve disip
lin suçlan ve cezaları hakkında kanun.-ta
sarısı ve Geçici Komisyon rapora münase
betiyle 10» 

İbrahim îmirzalıoğlu (Ankara) - Mev
cut çelik siloların durumuna ve arazi üze
rine alımı yapılacak veya yapılmış hubu
bat miktarına dair Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ah
met Oğuz'un sözlü cevabı münasebetiyle 469,470 

— Toprak Mahsulleri Ofisi alım mer
kezlerinin mesaisi, alım bedellerinin günün
de ödenmesi ve tüccara kredi sağlanması ko
nularında alınmış, veya alınacak tedbirlerin 
neler olduğunun bütün yurda ivedilikle du
yurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ah
met Oğuz'un sözlü cevabı münasebetiyle 472,473 

Hilmi İncesulu (Çorum.) - Tapula
ma kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
«ene evvel tesis edilmiş) vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin bağlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (P) ve (F) 
ÎH>ndinİn (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nei maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir 
Milletvekili Mustafa TIyar'ın, 560(2 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 neü 
maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon rapora münasebetiyle 498 • 

Fennî Islimyeîi (Balıkesir) - Sosyal Si
gortalar kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 
tarik ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 
eklenmesine ve bu kanunun 14 neü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Es
kişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, 
Konya Milletvekili Pakih özfakih ve 
Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm sigortalan Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle . 195 

Tarım Bakanı Mehmet İsmen (C. Se
natosu Giresun Üyesi) - Antalya Milletve
kili tlısan Ataöv'ün, memleketimizde istih
sal edilen palamut miktarına ve bunun ne
rede istihlâk edildiğine dair önergesine Ti
caret Bakanı Aahnıet Oğuz'un sözlü cevabı 
münasebetiyle 227,229 

•— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, ithâl edilen traktör, motor ve 
alâtlarınm çiftçilere ucuz satılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesine sözlü cevabı münasebetiyle 217 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nnn, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan ithal ve monte edilen traktörlerin çift
çilere geç verilmesi sebebine dair soru öner
gesine sözlü cevabı münasebetiyle 218 

— Siirt Milletvekili Süreyya öner'İn, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntaka-
larında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesine Ticaret Bakam Ahmet Oğuz'un 
sözlü «evapları münasebetiyle 224 



— 39 — 

K 
Sayfa 

Mustafa Kaptan (Sinop) - Danıştay ka-
nuııu tasarısı ile, Isanbul Milletvekili Re-
şet Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanım teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 424,427, 

445,446,448 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Doğu 
ve Güney - Doğu - Aııadalu bölgelerinde, 
1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka da
ğıtılan hayvan yemi ve buğday bedelleri-
nin affının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü 
som ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un ce
vabı münasebetiyle 340 

Uyaa Kılıç (Samsun) - Disiplin Mahke-
leri kuruluş, yargılama usulü ve disiplin 
suçlan ve cezalan hakkında kanun tasarısı 
ve GTeçici Komisyon rapora münasebetiy
le 112 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Demştay ka
nunu tasarısı ile, Isanbut Milletvekili Ke
sit Ülker'in, 3546 «ayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 425 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla-: 
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 527 

— Meclis Başkanı seçimi usulü hakkın
da 26 

— Millet Meclisi Başkanı seçimi müna
sebetiyle 10 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Sclahattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 ncü maddesinin tâdiline dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu, Konya Milletvekili Fakih özfa-
kth ve Edirne Milletvekili îlhami Ertem"'-

Smjfa 
in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluli
yet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 198 

— Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen maddeleri hakkında Karına Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metin
leri münasebetiyle 520,522,524 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) • Meclis 
Başkanı seçimi usulü hakkında 25,30 

Turhan Kut (Tekirdağ) • Danıştay Ka
nunu tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu>-
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve G-e-
çİci Komisyon raporu münasebetiyle 364,532 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)' 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 Mar
din Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 
Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde ta
dilât yapan 6991 sayılı Kanunun 4 neü mad
desinin tâdili ile bir madde ilavesi hakkın
da kanun teklifi ve Muş Milletvekili Sait 
Mntlu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunum 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanunun 15 nei maddesindeki 
nisbetlerin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra-
porlan münasebetiyle 493 
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(Maliye Bakanı Ferid Melen) - Aydın 

Milletvekili Hilmi Aydmeer'in, DDY perso
nelinin almalai'i gereken ikramiyelerini he
nüz alamadıkların» dair konuşmasına İm 
hususta imkânlar araştırıldığı yolunda ce
vabi demeci 357 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarım ve 
Trabzon Milletvekili Sclâhattin Güveıı'İn, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 
14 neti maddesinin tâdiline dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu, Konya Milletvekili Fakih özfa-
kih ve Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluli
yet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalan Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 198 

— 3656 sayılı Kanunu bağlı (1) 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 Mar
din Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 
Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Birleşik 
Amerika Devletleri Başkanı John F, Ren-
ııedy'nin menfur cinayete kurban gitmesi 
dolay isiyle Türk Milletinin duyduğu acıyı 
belirten ve kederli ailesine, büyük ve dost 
Amerikan Milletine taziy eti erini bildiren 
demeçleri münasebetiyle 71 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin; Kıbrıs'ta son günlerde Türk toplulu
ğuna karşı işlenen ve can kayıplarına se-
bcbolan kanlı olaylar karşısında Hükümet
çe alınan siyahi tedbirlerle ilgili demeci ve 
bu konudaki görüşmeler münasebetiyle fi 1.2 

- - Meclis Başkanı seçimi usulü hakkın
da 24 

Sayfa 
ğiştirİlınesinc ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde ta
dilât yapan 6991 sayılı Kanunun 4 neü mad
desinin tâdili ile bir madde ilâvesi hakkın
da kaıııuı teklifi ve Muş Milletvekili Sait 
Mutlu'nun, Maliye Bakanlığı kıımluş ve 
görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunum 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kamına bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayüı Kanunun 15 nci maddesindeki 
mabetlerin değiştirilmesi hakkında, kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 488,492 

İmar ve tskâu Bakanı Hayri Mumcu-
oğlu (Tekirdağ) - Edime Milletvekili Fa
hir (jjiritlioğlu'ımn, Edirne ilinde kurutu
lan arazi miktarına ve bu arazilerin ne su
retle dağıtılacağına dair sözlü sorusuna ce
vabı münasebetiyle 329,333 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul Mil
letvekili Kesit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanılınınım Anayasaya aykırı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münaselıetiyle 296, 

299 

Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz (istan
bul) - Ankara Milletvekili İbrahim Imir-
Kalıoğlıı'miJi, mevcut çelik siloların duru
muna ve arazi üzerine alımı yapılacak veya 
yapılmış hububat miktarına dair Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi ve sözlü 
cevabı münasebetiyle 468,469 

— Ankara Milletvekili İbrahim Imirza-
lıoğlu'mııı, Toprak Mahsulleri Ofisi alım 
merkezlerinin mesaisi, alım bedellerinin gü
nünde ödenmesi ve tüccara kredi sağlan
ması konularında alınmış veya alınacak 
tedbirlerin neler olduğunun bütün yurda 
ivedilikle duyurulmasının düşünülüp düşü-
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nülmediğine dair soru önergesine sözlü ce
vabı münasebetiyle 471,473 

— Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'-
üıı, memleketimizde istihsal edilen palamut 
miktarına ve bunun nerede istihlâk edildi
ğine dair önergesine Tarım, Bakanı Meh
met tzmen Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'
un sözlü cevaplan münasebetiyle 226 

— Edirne Milletvekili Fahir Giriitlioğ-
lu"nun, Trabzon ili Araiklı ilçesi Fındık Sa
tış Kooperatifi seçim sonucu hakkında Ba
kanlıkça ittihaz edilen kararın mevzuata 
uygun bulunup bulunmadığına dair som 
Önergesine sözlü cevabı münaseebtiyle 47R 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ra'nın, dinatmiıt ve trol ile balık avlamanın 
önlenmesi hususunda no düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh
met fzmenHn sözlü cevabı münasebetiyle 211 

— Erzurum Milletvekkili Gıyaısettin 
Karaoa'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgelerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve 
muhtaç halika dağıtılan hayvan yemi vo. . 
buğday bedellerinin affının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Tarım ve Ticaret ba
kanlarından sözlü sorusuna cevabı münase
betiyle 340 

— Eskiyehk Milletvekili Aziz Zeytiu-
oğlutoun, hububatın bugünkü satış fi.va.tiy-
le ileride tesbit olunacak satış fiyatı amam
da bir fark olup olmayacağına dair sözlü 
sorusuna cevabı münasebetiyle 344,345 

— îstanlbul Milletvekili Reşit tîlker'in, 
soya yağının ortadan çekilmesi sebebine 
dair soru önergesin* sözlü cevabı münase
betiyle 459 

—. Trabzon Milletvekili Ekrettn Dikmen'-
in Trabzon ili Araklı ileeci Fındık Tarım 
Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki soru önergesine beyanı münasebe
tiyle 478 

— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mınta-
fcalannda ekilen tohumluk buğdayların ıs
lahı hususunda ne düşünüldüğüne dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet h-
men'in sözlü cevabı münasebetiyle 225 

Sayfa 
Talat Oğuz (Mardin) - Dams/bay kanu

nu tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, 354fi sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dıair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 366,370,374,405,408, 

411,414,452 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) . 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ila
vesine ve birinci frkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, tzmir 
Milletvekili Mustafa TJyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda^mn, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 382,38ü 

Bayındırlık Bahanı Arif Hikmet Onat 
<Ordu> - Bolu Milletvekili Turgut Cullha'-
mn Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 nci 
maddesindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı 
vasıtalara dair, Barbakandan sözlü sorusu 
münasebetiyle 457 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünü
len köprü şeddeleri proje işinin itmam edi
lip edilmediğine dair Bayındırluk Bakanın
dan sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle 462, 

464 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Tekirdağ - ipsala hudut yolunun in
şaatının ne zaman bitirileceğine dair soru 
önergesine sözlü cevabı münasebetiyle 465,46fi 

http://fi.va.tiy-
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— Bakigebir Milletvekili. Aziz Zejtfin-
oğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çift 
çilerden alınan su ücretlerinin geçici veya 

İbsan öual (içel) - Sosyal Öigortalui' 
kanım tasarısı ve Trabzon Milletvekili Se-
lâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 
228 sayılı Kanıma iki ek madde eklenmesine 
ve bu kanunun 14 neü maddesinin tâdiline 
dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletveki
li Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili 
Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili İlhamı 
Ertemin, 4 . 2 . 1957 gün ve «900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 119,120,121,122,154,157, 

195,242,244,246,248,253,254,255 
Süreyya öner (Sürt) - Kurtalan, Beşi 

ri, Batman ve Sinan mıntakalarında ekilen 
tohumluk buğdayların ıslâhı hususunda w 
düşünüldüğüne dair, soru önergesi ve Tarım 
Bakam Mehmet Izmen ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü cevapları münasebe
tiyle 225 

Kureddin öademtr (Gümüşane) - Da
nıştay kanunu tasarısı ile, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 366 

Kadri özek (İzmir) - Meelîs B.ı.şkam 
seçimi usulü hakkında 45,46 

— Tapulama kanunu tasarısı ite Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibraîıimoğlu*-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
mam şartının kaldırılması suretiyle, tadîlino 
bu maddeyo (E) bendinin başlığı iler yeni bir 
bendin ilâvesine, ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (P) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine îki fıkra ilâ-

Bayfa 
devamlı olarak alınmaması hakkında no 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesine 
sözlü cevabı münasebetiyle . 214,215 

vesine ve birinci fıkranın tadili ile ügüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 neü 
maddeleri ile 34 neü maddesinin 4 neü 
fıkracının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'ınn, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tekitti ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan derişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 390,391 

Halil Özmen (Kırşehir) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 293,296,301, 

•306,310,311.359,362,366,373,543 

— Disiplin maihlkemelerİ kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçlan ve cezaları 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 104,105,109,110,116 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilııüesi hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meĉ  
lisi Geçiei Komisyon raporu münasebe
tiyle 528 

— 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 
2396 sayılı Maliye Bakanlığı' kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanıma bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile Mar
din Milletvekili Talat Oğuz'un, Maliye 
Vekaleti kuruluş ve görevleri hakkındaki. 
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmeğine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 

Ö 
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36f>6 sayılı Kanuna bağlı vetvellerde ta
dilât yaparı 6991 sayılı Kanunun 4 neü mad
desinin tâdili İle bîr madde ilâvesi hakkın
da kamm teklifi ve Muş, Milletvekili Sait 
Mutlu'nun, Maliye Bakanlığı kuruluş; ve 
görevleri hakkındaki 29Î16 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
4910 sayılı Kanonun 15 nci maddesindeki 

tthatni Sancar (İstanbul) - Disiplin 
Mahkemeleıı kuruluşu, yargılama usulü ve 
disiplin suçlan ve cezaları hakkında kanım 
tasarısı ve Geçici Komisyon rapora müna
sebetiyle 116 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - Da
nıştay kanunu tasarısı ile, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 298,305,308,359 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanİbrahİmoğhr-
mın, 56Ö2 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 

Sayfa 
mabetlerin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 489,431 

Seyfi özUtrit (EtMgriür) • Cuınlhutrbaş-
kanına atfen bâzı gazetelerde çıkan beyan
lar hakkında gündem dışı demeci 96 

— Meclis Başkan seçimi usulü hakkın
da 11 

im maddeye (E) bendinin başlımı ile yeııi bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 3ö nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili İle üçüncü 
fritra olarak değiştirilmesine dair, tzmir 

.Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 neü 

i maddeleri İle 34 neü maddesinin 4 neü 
i fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
•'Milletvekili Reşat özardatoın, 5602 sayılı 
i Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 383,384 

Selim Sarper (İstanbul) • Adaylıktan 
istifa ettiğine dair beyanı 17 

Emin Paksüt (Ankara) • Meclis Başka
nı secimi usulü hakkında 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Meelte 
Başkanı seçimi usulü hakkında 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanonunun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin başlığı İle yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinim, (F) ve (F) 

18 

29 

bendinin (O) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilîi-

. vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, tzmir 
Milletvekili Mustafa Tîyar'm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 neü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştiril meşine- dair ve Aydın 
Milletvekili Kesat özardn'ııın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Gemici Komis
yon raporu münasebetiyle 499 
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Heşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kantin teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 292 

Faruk Sükan {Konya) - Dışişleri Ba
kanı Feridun Oemal Erkin; Kıbrıs'ta son 
günlerde Türk topluluğuna karşı işlenen 
ve ean kayıplarına sebebolatı kanlı olaylar 
tanrısında Hükümetçe alman siyasi tedbir
lerle ilgili demeci ve bu konudaki görüşme
ler münasebetiyle 512 

8(1 ıjf a 
Sabahattin Savam (Ottmüfane) -Da-

jjıştay kanunu tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
ffeçici Komisyon raporu münasebetiyle 372,407 

— insan Haklan Evrensel Beyanname
sinin ilân yıldönümü dolayısiyle demeci 323 

Ahmet Savrun (Adana) - Meclis Bnş-
ktıtu secimi usulü hakkında 24 

Be/et Sezgin (Çanakkale) - Danıştay 
kanunu ' tasarısı ile istanbul Milletvekili 

Nevzat Şener (Amasya) - Gümüşhacı-
kiiy ve Göynüeek ceza evlerinin ıslahı veya 
yeniden inşası hakkında ite düşünüldüğüne 

Ahmet Tahtaküıç (Uşak) - Millet Mec
lisi Başkan seçimi münasebetiyle 9 

ibrahim Tekin (Adana) - Sosyal Sigor
talar kamın tasarısı ve Trabaon Milletve
kili Selâhattin 0 üyen "in, 5 . 1 . I.9R1 ta
rih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve hu kanunun 14 ncü maddesi
nin tadilims dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya " 
Milletvekili Pakih özfakih ve Edirne Mil
letvekili Illıami Ertem'in, 4,2,1957 gün 
ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm 
sigortaları Kan umma ek ve freçici madde
ler eklenmesine dair kamın teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 196 

— İsmail Hakkı Tekine! (İstanbul) -
Tapıvlamia kanunu tasarısı ile Achı-
na Milletvekili Kemal Sarıibralhimoğlu'-
mm, 5602 sayılı Tapulama "Kanununun 
6335 sayılı Kamınla muaddel 13 neii mad-

dftir sözlü sonı önergesi ve Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Törük'ün sözlü cevabı 
münasebetiyle 210 

desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle, tadiline 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
'bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(P) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve ay
nı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat özarda^un, 5602 sayılı 
Tapulama Kamraunraı 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri vfe 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclîsi Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 385,497 

u 
Mustafa Uyar (tamir) - Danıştay ka

nunu Jasarısı üe istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in. 3546 sayıb Danıştay Kanunu

nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 417,420,421.423 
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Hatyfa, 
Reşit Ülker (İstanbul) - Danıştay ka

nunu tasarısı ile istanbul Milletvekili Re-
git Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 303,413,447,448, 

532,536,537 
— Halk tarafından sabun yerine kulla

nılmakta olan deterjanların insan cildine 
ve hazım cihazına zararlı olduğunun doğru 
olup olmadığına dair sözlü sorusu ve Sağ
lık ve .Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'ın cevabı münasebetiyle 343 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 

Sabri Vardarh (İstanbul) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 306,308,312,360, 

363,364,365,366,367,537,538,539,541,546 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Dilek™ Karma. Komisyonu Haftalık 
Karar cetvellerındeki 259 sayılı karar irin 
usul hakkında beyanı 503 

Abdiilhak Kemal Yörük (Ankara) -
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Gü
müşhacıköy ve Göynücek cezaevlerinin 
ıslahı veyfi, yeniden inhası hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi ve 
sözlü eevabı 210 

Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük 
(Ankara) - Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nın, 5680 sayılı Basın Kanununun 143 
sayılı Kanunla tadil edilen 1.9 ncıı mad
desinin yeniden tadilinini düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi 
ve sözlü eevabı münasebetiyle. 457 

Lebit Yurdoğlu (tsmir) - Birleşik Ame
rika Devletleri Başkanı John F. Kennedy'-

ıS'fM//ffl 

kamın tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkuıda Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 528 

— Soya yağının ortadan çekilmesi sebe
bine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü eevabı münasebetiyle 460 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı Niğde Milletvekili Meh
met Alttnsoy'uıı, Eğitim ödeneği kanun ta
sarısı ile aynı konuda verilmiş olan teklifin 
görüşülmesini süratlendirmek üzere Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından beşer 
üye seçilerek geçici bir komisyon kurulma
sına dair önergesi münasebetiyle 325 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 527 

nin menfur «İnayete kurban gitmesi dola-
yısı ile Türk Milletinin duyduğu acıyı be
lirten ve kederli ailesine. Büyük ve Dost 
Amerikan Milletine taziyetlerini bildiren 
demeçleri münasebetiyle. 69 

Yusuf Ziya Yücebügin (Zonguldak) -
Sosyal Sigortalar Kanun tasarısı ve Trab
zon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 , 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki 
ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 
nrii maddesinin tadiline dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket As-
Irazoğlu' Konya. Milletvekili Fakih Özfa-
kih ve Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
iıı,.4.-2.I*)r»7 gün ve 6000 sayılı Maluliyet, 
thtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 397 

V 

Y Y 
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Zeki Zeren (İstanbul) - Sosyal Sigorta-

lar kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Selâhattin Güvenin, 5 . 1 . 1961 tarih ve 
228 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesi
ne ve bu kanunun 14 neti maddesinin tadi
line dair kanun teklifi ile Eskişehir Millet
vekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili İlhamı Ertem'in, 4 . 2 . 1957 grin 
ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortalan Kanununa ek ve geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 170 

Aziz Zeytinoglu (Eskişehir) • Devlet 
Su İşleri tarafından çiftçilerden ahnan su 
ücretlerinin geçici veya devamlı olarak 
alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onat'ın sözlü cevabı 
münasebetiyle 215,216 

—• Eskişehir'den geçen Demiryolu üze
rinde yerüstü veya yeraltı bîr geçit yapıl
masının düşünülüp 'düşünülmediğine dair 
sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı İhsan 
Şeref Dura'nm, cevabı münasebetiyle. 347 

— Hububatın bugünkü satış fiyatıyla 
ileride tesbit olunacak satış fiyatı arasın
da bir fark olup olmıyacağına dair sözlü 
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un, 
cevabı münasebetiyle. 344 

— İthal edilen traktör, motor ve aletle
rinin çiftçilere ucuz satılması hususundfe ne 

Rayfa 
düşünüldüğüne dair sözlü soru Önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet tzmen'in sözlü ceva
bı münasebetiyle 217 

— Sosyal Sigortalar kanun, tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhottin Güven'in, 
5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, 
Konya Milletvekili Fıaki'h 'özfaki'h ve Edir
ne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 4.2.1957 
gün ve 6900 sayılı Maluliyet, thtİyarlık ve 
ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu miinasenetİyle 196 

— Tren ücretlerinden yapılan indirim
lerin Öğretmen ve öğrencilere neden tat
bik edilmediğine dair sözlü önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nm 
sözlü cevabı münasebetiyle 213 

-~ Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kam
yonlardan alman ücretlere dair sözlü soru
su ve Ulaştırma. Balkanı îhsaıt Şeref Dura'-
nın cevabı münasebetiyle 349 

— Ziraî Donatım Kurumu tarafından 
ithal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere 
geç verilmesi sebebine dair soru önergesi ve 
Tarım Bafcanı Mehmet tzmen'in -sözlü ceva
bı münasebetiyle 218 
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