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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
—• Barbakan lsıu«t inönü tarafından 

teşkil olunan Bakanlar Kurulunun prog
ramı 35:46 

— Başbakan İsmet İnönü tarafından 
tegkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın görüşülmesi 99:127:128.172 

— C. H. P„ C. K. M. P., Y. T. P. ve 
M. P. Grup Baskanvektllcriniıı, Millet* 
Meclisinin Hükümet Programını görüş
mek üzere 2 . 1 . 1964 Perşembe günü sa
at 10.00 da toplanmasına dair Önergesi 53 

Baytu 
— Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

tarafından kurulan Bakanlar Kurula hak
kında Anayasanın 103 ncü maddesi gere
ğince yapılan güven oylaması 186:198,200:20u 

— Türkiye Ouınkuriyeti Anayasası
nın 102 nci maddesi gereğince hazırlanan 
Bakanlar Kurulu listesinde gösterilen 
bakanlıklara seçilen zevat atanmış ve lis
tenin sunulmuş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/773) 27 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, dünden beri Kıbm'da Yüksek 
Meclise arza değer önemde olay ve geliş
meler vukubulnıadığına ve rahatsızlığı se
bebiyle Meclise gelemiyeceğine dair yazısı 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Yapılan birleşimlerde, Kıbrıs konu
sundaki açıklamalardan sonra, gündemde
ki işlerin de görüşülmeğine devam cdilınv-

84 sine dair Başkanlık karan 1!W:.1M 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adalet Partisi Grupu adına Ba
lıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'-
ıııııı, Kıbrıslı Rum çetesi! tarafından Kıb
rıs Anayasasının ihlâline ve buna karşı 
Türk unsurunun korunması bakımından 
tek taraflı müdahale imkânının meveudol-
masma rağmen tedbir alınmasında gecik
meler olduğu ve tereddütlü beyanlar ya
pıldığı konusunda demeci. 33:35 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çerin, Kıbns'daki kargaşalıklar ve Türk 
Cematine yapıtagelmektc olan kanlı te
cavüzler konusunda Hükümetin açıkla
mada bulunması gerektiği hakkındaki ko
nuşması ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Alîcan'nın, Hükümetin bu anıklamayı yap
maya hazır olduğuna, ancak bunun zama
nını seçme imkânını yine Hükümete bı
rakılmasını temenni ettiğine dair demeci 6:7 

— Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'ııın, Kıbrıs olayları ve soydaş kanı dö
külmesi karsısında Hükümetin pasif dav
randığına ve tek taraflı müdahale hakkı
nın lâyıkiyle kullanılmadığına dair de
meci . 410:413 

— Balıkesir Milletvekili Cevat Ken-
pulat, Balıkesir'de özellikle Gönen ve Man
yas'ta vnkubulan sel felâketi dolayısiylc 
âcil yardım temenni eden konuşması 63:64 

— Başbakan İsmet inönü'nün, Kıbrıs 
olayları ve Hükümetin Milletlerarası ııi-
ziimı çiğniyen her türlü davranışları ön
lemek üzere her tedbire başvurmakta do
vam edeceği hususundaki demeci 27:28 

— Başkanlığın yeni yılda Yüksek 
Meclise hayırlı çalışmalar dileyen demeci 84 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'nı. 
komisyonların toplantı gün ve saatlerinin 
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dahi radyo ile yayınlanmasının gelenekle
re uymadığı yolunda gündem dışı konuş
ması 207: 208 

— Ilımlın- Milletvekili Fethi Çelik-
baş'nın, Reşat özarda'nın Kıbrıs konıısnu-
daki konuş masını yeren demeci 413 :414 

— Devlet Bakanı İbrahim Saffet 
"Omay'm, Kıbrıs konusunda Hüküme
tin olumlu bir tutum içinde olduğuna dair 
cevabi demeci 413 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'iıı, Kıbrıa'da normal halin geri ge
tirilmesi hususundaki çalışmalar ve sıhhî 
yardım için Kızılayın harekete geçtiği İm 
susamdaki demeci ve Kıbrıs'daki son olay
lar hususundaki sorulara vâki cevapları 6İ :6«1 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Krkin'in, Kıbrıs olaylariyle ilgili son siyasi 
temaslar hakkında demeci 247 .248 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'iıı, Kıbrıs olayları sonunda Maka-
tiosVuı tutumu ve Kıbrıs konusunda yapı
lan dış temaslar hakkında demeci bıı hu
sustaki çeşitli somlara cevabı 211 :213 

— Dışişleri Bakanı Fcrudun Cemal 
Erkin. Defkoşa'daki siyasi irtibat Ko
mitesinin toplanarak tevkif ve müdahale
lerin karşılıklı önlenmesi hususunda ver
diği kararlara ve Kıbrıs'taki Türk halkı
nın yiyecek ihtiyaçlarının sağlanması için 
alman tedbirlere dair konuşması 279:280 

— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdıı'nun, istikrarlı bir Hükümet kıırula-
nıaınasınm özel teşebbüsü ve piyasayı 
tereddütlü bir durumda bıraktığı ve mem
leket içindeki huzurun bir an önec sağlan
ması için üstün bir gayretin esirgenme-
mesi gerektiği . konusunda gündem dışı 
demeci 175:176 

Sayfa 
— Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 

Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma 
yapmakla görevli Komisyon Başkanı is
tanbul Milletvekili Saadet Evrenin, dün
kü Birleşimde komisyon toplantı gün vo 
saatlerinin radyo ile yayınlanmasını yeren 
Bilecik Milletvekkili Sadi Binay'a cevabı 247 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öz-
türk'ün Kıbrıs'ta - cereyan eden hâdisele
rin son inkkİşaf seyri hakkkırtda açıklama 
yapılmasına dair önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Fertdıtn Cenıat Erkm'hı demeci 46:47 

— istanbul Milletvekili Suphi Ba,v-
kain'ııı gençlik .kurullarının yaptıkları bil
dirinin lıer !ıartgi bir tehdit anlamını ta
şımadığına dair demeci 206:207 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm öğrenci teşekkülleri adına gazetelere 
verilen demeçlerle, HükkÜmcte güven oyu 
venniyecek olan milletvekillerinin korku
tulmak istendiğine, Millî görevin yapılma
sı sırasında bu türlü tehditlerden yılaeak 
kimse bulunmadığına dair gündem dışı 
konuşması 185:186 

— Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'mm, Hükümete güve'n oyu verilme
ği bitiminde oy kullanmak isteyen bir Mil
letvekilinin direnmesi üzerine keyfiyetin 
oya sunulmasının İçtüzüğe aykırı olduğu 
yolundaki konuşması ve Millet Meclisi 
Başkanı, Fııad Sirmcıı'in cevabı 208:211 

— Mardin Milletvekili Şevki Aysan'-
ııı, 24 - 25 Aralık'ta Mardin ve Siirt'teki 
kasırganın sebebolduğu büyük hasar kar
şısında Hükümetin âcil yardım yapma
sına dair beyanatı ve İçişleri Bakanı tl-
yas Seçkin He imar ve İskân Bakanı 
Hayri Mumenoğlu'ımn cevabi demeçleri ti :(\ 

KANUNLAR 
No. CUt Sayfa 
361 - - Kölelik, köle ticareti, köleliğe 

benzer uygulama ve geleneklerin or
tadan kaldırıl'masma dair Ek 'SSoz? 
leşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun 10 179 

14 2 
18 576: 

No. Cilt Sayfa 
577 

21 16: 
17,42:45,87,110:113,149,193 ;19fi 

21 202, 
244:24? 

362 — Türkiye ile Iran arasında akde
dilen Kültür And I aşmasını ıı onay-
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lambasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun 5 626 

16 611 
18 58.1: 

582 
21 19: 

20,46:40,87,114:117 

363 — Türkiye ile Afganistan arasmdn 
akdedilen Kültür Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında Kanun 16 611 

, ' . • . _ , . 18 582 
21 20, 

54:57,87,122:125 

364.— Televizyon filimlen vasıtasiyle 
programların mübadelesine dair 
Avrupa Andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu- hakkında 
Kainin 16 611 

18 582 
21 20, 

50:53,87,118:121 

365 — Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilme
si hakkında Kanun 20 ,501 

21 477 
23 263: 
265,280 

366 — Millî Eğitim Bakanlığına Anka
ra'da, yaptırılacak Merkez binası 
için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında Ka 
nun 13 554 

18 184 
21 26: 
27,70:73 
21 87; 

88,138:141 
21 149, 

181:184 
21 202, 

256:259 

367 — Türkiye; .Cumhuriyeti 'Ziraat. 
Bankası Kanunıınıtn 33 neü madde-

Nou 

368 

Cilt 
siniri değiştirilmesine dair Kanun 9 

t 

— Mehmet 
hakkındaki 

(Mustafa) Yeğ 
ölüm cezasının 

getirilmesine dair Kanun 

15 

Sayfa 
602 
132 

16 541: 

18 
19 
24 

enoğlu 
yeıîne 

12 
15 
18 
21 

542 
295 
66 
86 

590 
f>3 

577 
17 

369 — imar Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkındaki 7341 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun 5 491 

12 104 
18 575: 

576 
21 467 

370 — Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanununa bağlı cetvellerin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Ka
mın 9 564 

18 3:4, 
596 

21 24: 
26 

371 — Köy Enstitüleri İle ilköğretmen 
»kullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 6 81 

17 372 
18 590: 

59! 
21 21. 

469:470 

372 — Kurumlar Vergisi Kanununun 
40 net maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kamın 20 359, 

569 
21 401 
23 262: 

263 
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373 — Durmuş Çetinkaya hakkındaki 

ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne dair Kanun 8 215 

-- 16 306 
^ $ r i - - - 18 580 

21 18 
374 — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz hakla

rındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair Kanun 16 123, 

ÂAÂ 
U T 

18 581 
21 19 

375 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince Avrupa Fonundan temin olu
nan kredinin Devlet borcu olarak 
Hazine hesaplarına intikali ve Türk 
Lirası kargılıklarının kullanılma 
şekli hakkında Kanım fi 148 

17 372 
18 591 
21 21: 

22,58:61,87,126:129 

376 — «Huşum Kredi» ve «Silâhlanma 

No. Öiit Sayfa 
istikrazından doğan İngiliz alacak
ları bakiyesinin tesviyesi İçin Bir
leşik Krallıkla Türkiye arasında 
mektup teatisi suretiyle yapılan 
23 Haziran 1962 tarihli Andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında Kanun 10 179 

16 306, 
309 

18 595 
21 22: 

23,62:65,97,130:133,148,189:192, 
202,234,248:251 

377 — Devlet Orman işletmelerince ve 
Kereste Fabrikalamnca yapılmış 
olan harcamalara ait 1953, 1954 
1955,1956,1957,1958 ve 1959 yıl
lan bilânçolariyle kâr ve zarar he
saplarının tasdiki hakkında Ka
mın 2 46: 

47 
20 202 
21 15, 

283:292,295:298,389 :afl2,410,424 427 

Ö N E R G E L E R 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— Sayıştay ve Meclis Hesaplan incele

me komisyonlarından çekildiğine dair 280 
Adana (Kemal, 8anİbrakim<tğhı ve 15 

arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriveril-
mesino dair (2/148, 4/281) 8 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu) 
— Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine dair 280 
Aydın (Ee§at özarda) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 377 sayıh Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine dair (5/67) 90 

Balıkesir (Cihat Turgut) 
Kıbrıs Türklerine yardım kampanyası

na Yüce Meclisin sayın üyelerinin de ka
tılması hakkında 213:214 

Erzurum (Taksin Telli) 
— 17 Mart 1340 tarih ve 442 sayılı 

Köy Kanununun 41, 49 ve 50 nci maddele
rinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(2/397, 4/283) 51:52 

Eskişehir (Seyfi östürk) 
— Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiselerin 

son inkişaf seyri hakkında açıklama yapıl
masına dair önergesi ve Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkiu'in demeci 46:47 

Hatay (Saki Zorlu) 
— Kıbrıs'ta kardeşlerimize karşı runı-

lann işledikleri ve işlemekte oldukları hun
harca cinayetler sebebiyle aziz şehitlerimize 
hürmeten yılbaşı gecesi bütün eğlence yer
lerinin kapatılmasına dair 52 

İsparta (Mustafa Oühügü) 
— İsparta Devlet Su işleri şube bina

sı ve sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 
işçiye ücretlerinin zamanında ödenip öden
mediğine dair, Bayındırlık Bakanından 
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nel Kurulda görüşülmesine dair (5/31;) 88 

14 — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/34;) 88 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5. . 1063 tarihli Haftalık 

57 Karar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın 
Genel Kuru<Hda görüşülmesine d^ir (5/36) 

89 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık 
52 Karar Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair (5/37) 89 
MaMye Bafkanı (Ferid Melen); Gazian

tep (Ali İhsan Göğüs) ve Siirt (SÜireuya 
öner) 

— Dilekçe Karına Komisyonu Genci Ku
rulunun 31. . 5 . 1963 tarihli Haftalık K;ı-
rnr Cetvelindeki 293 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/42) 89 

Malîye Bakanı (Ferid Melen) ve istan
bul (Coşkun Kırca), 

olan sözlü sorusunu geri istediğine dair 
(6/731) 2 

İstanbul (Mahmut Rıza Bertan) 
— Kıbrıs'ta çok vahim hâdiselerin ce-

reyan ettiği şu günlerde sayın üyelerin 
Hükümetçe malûmattar kılınmasını temi-
nen tatil günleri de dâhil her gün toplana
mamasına dair 53: 

istanbul (Reşit Ülker) 
— Köy Kanununun Anayasaya aykırı 

bir kısım hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(2/445, 4/284) 

Kayseri (O. H. P, Grupu adına Meh
met Sağlam), istanbul (A. P. Grup Başka
nı M. Rı&a Bertan), Mardin (C. K. M. P. 
adına Esat Kemal Aybar)' Sivas (C. K. M. 
P. adına Cevat Odyakmaz), Yozgat (M, P. 
Grupu adına tsmaü Hakkı Akdoğan) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ha
len mevcut Bütçe Karma Komisyonunun, 
Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince ye
nisi seçilinceye kadar görevine devanı etme
sinin karara bağlanmasına dair 47:1 

Kayseri (V. H. P. Gurpu adına Mehmet 
Sağlam), Sivas (O. K. M. P. Grupu adına 
Cevad Odyakmaz), Mardin (Y.T.P. Grupu 
adına Esat Kemal Aybar), İstanbul (M. 
P, Grupu adına Zek&i Dorman) 

— Millet Meclisinin Hükümet Progra
mını görüşmek üzere 2.1,1964 Perşembe 
günü saat 10.00 da toplanmasına dair 53 

Maliye Bakanı (Ferİd Melen), Gazian
tep (Ali İhsan Gbğİİş) ve Balıkesir (Mithat 
Şükrü Çmdaroğlu) 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/32) 88 

Maliye Bakanı (Ferid MeUnv* Gazian
tep (Ali îhmn Göguş) 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/30) 87:88 

— Dilekçe Karma Komisyonu Gene] 
Kurulunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Oe-

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 31 , 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dah (5/33) 88 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 ,. 1963 tarihti Haftalık 
Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/35) 88:89 

— Dilekçe' Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/38) 89 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/39) 89 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 253 sayılı Kararın Ge
nel Kuralıda görüşülımesîne dair (5/43) 89 .-90 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/46) 87 
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— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumhmun 31 . T> . J963 tamihlli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair (5/47) 87 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Knnvlunım 31 . 5 . 1963 ternıMi Haftalık 
Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Ge
nel Kuralda görüşiümitfisline *dair {5/48) 87 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/49) 87 

— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Ge-

E A P O 

Adalet Komisyonu raporları 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve 
erlerden yoklamasını yaptırmamış olanla
rın para «ezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/366) 363 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi 
ile 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/516) 

90,178:181,359:360 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rıfat' öztürkçine'nin, Kontken, Radyum 
ve diğer nükleer enerji cihaz ve madde
leri ile bunların tıpda kullanılması ve kul
lananlar hakkında kanun teklifine dair 
(2/127) 365 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'-
tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram 
Albayrak'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/438) 206 

Anayasa Komsiyonu rapora 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Sayfa 
nel Kurulda görüşülmesine dair (5/50) 86:87 

Sürt (Cevdet Aydm) 
— Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine dair 280 
Trabzon (Ali Rua Uzuner) 
— Tarım Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine dair 280 
Trabzon (Ali Rıza Uzuner) Ü« 'Tunceli 

(Fethi Ülkü) 
— Kıbrıs'ta yaralanan ve halen Ankara 

Hastanesinde tedavi görmekte bulunan aziz 
gazilerimizin, Millet Meclisi adına her par
tiden ve bağımsızlardan seçilecek ikişer mil
letvekilinden mürekkep bir heyet mari
fetiyle ziyaret edilmelerine dair 52 

R L A R 

Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakraaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Yasama 
meclislerinin aralarındaki münasebetlerin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/271) 32 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı ve 13 arkadaşının, Bayındır
lık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3611 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/363) 366 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Subay, askeri memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi için kanun teklifine dair 
(2/406) 366 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet ih
san Kırımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3611 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/363) 366 

— Balıkesir Milletvekili C*hat Bil-
gehan ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) 

I işaretli fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/383) 363 



— 9 — 
Sayfa 

— Balıkesir Milletvekili Fennî Islîm-
yeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikrami
yesi verilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Çankırı Milletvekili Rahmi înceler'in T.C. 
Ziraat Bankası memur ve müstahdemleri
ne ikramiye verilmesine dair kamın tekli
fi hakkında (2/463, 2/478) 9.13 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/505) 4 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 
4 arkadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet 
Eminağaoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungur'un, Devlet hizmetinde iken lise ve
ya lise muadili mesleki bir okuldan sonra 
bir yüksek okul veya fakülteden mezun 
olanlar ile yine memuriyetleri sırasında 
akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kı
dem verilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Amasya Milletvekilleri Nevzat Şener ve 
îsmail Sarıgöz'ün,. memurların tahsil mües
sesesinde talebe olmıyacaklanna dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayı
lı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair 183 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Bolu Milletvekili Kâmil tnal'm, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde 
vazife görmekte iken müktesep barem dere
cesini değiştirecek bir üst tahsil yapanların 
terfi ve kıdemleri hakkında kanun teklifi 
ne dair (2/91,2/93,2/104,2/464) 364 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 
18 arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (2/214) 365 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Subay, askerî memur ve astsubay
lara birer lojman île tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi için kanun teklifi hakkında 
(2/406.) 366 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çânga'-
M , 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğin-

Sayfa 
ce ihtiyata ayrılmış yedek subay ve erler
den yoklamasını yaptırmamış olanların 
para cezalarının affına dair kanun teklifi 
hakkında (2/366) 363 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle 
öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalış
makta olanlara mebdei maaş dereceleri
nin düzeltilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/166) 90:91 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Millet
vekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır Mil
letvekili Vefik Pirinççioğlu ve C. Senato
su Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
C. Senatosu îzmir Üyesi Nevzat özerdendi 
ve Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 4 
arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yusuf 
Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret- ' 
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip 
de muhtelif dereceli okullarda ve Millî 
Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar 
teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurum
larında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 saydı Kanuna ek kanun tek
lifi hakkında (2/154,2/156,2/176,2/188, 
2/192,2/195) 91:96 

— Cumhuriyet Senatosu ' Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Ka
nununun 4 ncü maddesine göre makam 
hizmetlerine tahsis edilen taşıtları gös
teren (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması ve 7 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/78) 363 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Fikret Turhangil vç 3 arkadaşının, 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına * 
uygulanacak misiller hakkındaki 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ve Kanuna geçici bir madde. eTılenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/257) 363 

—•• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Tür- * 
kiye Cütrfİrariyeti * Emekli Sandığı- Kanın 
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mma geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/221) 96,362 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
ni Kifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bîr madde ile 
32 ve 47 nei maddelerine birer fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi hakkında (2/126) 96 

—" Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Kifat öztürkçine'nin, Gümrük memur
larından bâzılarına verilecek yem bedeli 
ve yemeklik hakkındaki 1615 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kamın teklifi hakkında (2/132) 366 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rıfat öztürkçme'nin, Kontken, Radyum 
ve di&er nükleer enerji cihaz ve maddele
ri (le'bunların tıpda kullanılması ve kulla
nanlar hakkında kamın teklifine dair 
(2/127) 365 

-— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Or
du mensuplarlyle Emniyet Umura Müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalınanlara birer er ta
yını verilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/189) 364 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rjfat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 
365<{ sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/392) 364 

~r Cumhuriyet Senatosu îzmir üyesi 
Ömer Lütfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi hak
kında (2/327) 363 

—- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 
saydı Maaş Kanununun 1559 sayılı Ka
nunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Ka
muca muaddel 13 neü maddelerinin de-
ğiltjrilmeai hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kamın 
tekjifİ (2/95,2/96) 363 

—̂ Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Baysan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın-

Sayfa 
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldmm'ın, 5585 sayılı Kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Diz-
man'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve 
terfiden sayılması hakkında kanun teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu tzınir üyesi Hil
mi Onat ve Aydm Milletvekili Mehmet Ta
vas'ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kında kanun teklifine dair (2/62,2/145, 
2/204,2/360) 363 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. O. 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/293) 366 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve Kırklareli üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanım 
teklifine dair (2/262) 362 

— Cumhuriyet î-İenaiou Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olan 6153 sayılı Kanuna bir fık
ra ve geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında 365 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları in
şası için alınacak harçlar hakkında kanun 
tekilifâ ve izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tapu sicil binaları yapılması mak-
sadiyle alınacak harçlar hakkında kanını 
teklifine dair (2/153, 2/233) Ö66 

—. Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artuknıae ve 2 arkadaşının, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması ve 6122, 64-22 ve 7242 
sayılı kanunların kaldırılması hakkında 
kanun teklifine dair (2/147) 362 
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—^ Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucu
ları hakkında kanun teklifine dair (2/130) 365 

—. Çorum Milletvekili Tanık Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdür
lüğü emrinde çalışmakta, olan maaşlı me
murları hakkında intibak kanunu tekli
fine dair (2/165) 365:366 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi 
Sigortalan Kurumu Kanunnnun 8 . 3 . 1961 
tarih vs 344 sayılı Kamınla muaddel 20 nei 
maddosinnin (e) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/396) 865 

— Ofiresun Milletvekili Ali Cüee-
oğlıı'nıın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 
değişti n im esim-, vo im kanuna bâzı geçici 
maddoler eklenmesine dair 5585 sayılı Ka
mına muvakkat madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/124) »164 

— 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapıl ması n a dair kanım tasarısı hakkında 
(1/538) 32 

—• İstanbul'da Beşiktaş'da, Vişneza-
de mahallesinde, Teşvikiye va Maçka 
meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye 
ait iken parasız olarak istanbul Beledi
yesine devredilmiş bulunan arsa ve bi
nanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli üye
si Mehmet Ali Demir'in teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının red
dine dair tezkeresi hakkında (1/126, 
2/196) 32 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kanı ve 68 arkadaşının Tıp personelinin 
mukavele ile çalıştırılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (2/54) 366 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 
ite Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Memurtoı Kanununun bâzı maddeleri ile 
•buna müzeyyel olan 1777 sayılı Kanu
nun 3 neü maddesini tadil eden 2919 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/469) 32 

8<vyfa 
— Kars Milletvekili Necmettin Akan'-

m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/423) 365 

— Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bası maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun muaddel ve 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/371) 364 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni 
Akşit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/421) 365 

— Kayseri Milletvekili Abdülhalim 
Araş ve 3 arkadaşının, evlenen veya teka
üde tabi bir vazifeye giren yetim kızların 
yetim aylıklarının diğer yetimlere taksimi 
hakkında kanun teklifine dair (2/38İ) 364 

— Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demir
yolları İşletme Umum Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 4620 
numaralı Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/564) 33 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Oto-
ker ve 4 arkadaşının, 5434 saydı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/268) 362 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Gö-
ker ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanu
nun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla 
değişik birinci maddesinin (C) ve (D) 
fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/328) 96,862 

— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve altı arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve 
takibi hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
6846 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı mad-
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desfrıde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/118) 363:364 

— Konya. Milletvekili ihsan Kaba
dayı ve 8 arkadaşının, Jandarma Genel 
Komutanlığı kadrolanndn vazifeli subay, 
astsubay, mecburi uzatmalı ve sivil me
murlara, ücretli personele fazla mesaileri 
kargılığında fazla mesai ücreti verilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/137) 364:365 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk1-
ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunutıun geçici 65 nei maddesinin (j) 

/bendine bir hüküm eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/461) 366 

— Malatya Milletvekili Mehmet Deli-
kaya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fı
rat'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine ait kanun teklifi hakkında (2/348) 91 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
5434 sayıli Kanunun 41 nei maddesinin 3 
neti fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
kanun teklifine dair (2/107) 366 

—. Samsun Milletvekili llyas Kılıç 
ve 10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tah
sil yapan subay ve memurlara kıdem 
verilmesi hakkında kamın teklifine dair 
(2/80). 365 

— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 
'Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 14 neu madde
sine (ç). fıkrası eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/335) 863 

—> Tarım Karedi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu 
Kanunun biı* maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/369) 4 

— Tarım Müşavirliği kurulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/537) 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolurtan 11 Ocak 1961 tarihli 
Zirai Maddeler Aııdlaşınası ve ekleriyle 
bu Andlagmada yapılan 29 Mart 1961, 
17 Temmuz .1961 tarihli değişikliklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun'• tasamı hakkında' (İ/269) '364 

Sayfa 
•-• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Dan- ' 

kası Kanununun 33 neü maddesinin de
ğiştirilmesine da.ii' kanun tasarısı hak
kında C C>ııatosu Bakanlığı tezkeresi 
ve i\ Senatosunca yapılım değişiktik 
hakkında (1/345,) 86 

-— Türkiye ile Avrupa ekonomik top
luluğu arasımla bir ortaklık yaratan 
amllaşımı ve eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna, dair kanun tasarısı 
hakkimi» (t/559) .33 

— 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla 
verilen yemeklik ve tohumluk bedelleri 
nin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanlı
mın bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
•dair kanun tasarısı ile C. Senatosu Urfa 
üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç çiftçilere 
tohumluk v? yemeklik dağıtılması hak
kındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen 
tohumluk ve yemeklik bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifine dair (1/491, 2/491) 32 

Çalışma Komisyonu raporu 

-•- Elâzığ Milletvekili Nnrettin Ar-
dıeoğlu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı îşçİ 
Sigortaları Kımııııu Kanununun 8.3.1961 
tarih ve 344 sayılı Kanunla muaddel 20 
nei maddesinin (e) fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifine dair (2/396) 365 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Milletlerarası sivil havacılık And-
laşnıasına mükerrer 93 neü madde eklen
mesine ve 50 nei maddenin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/264) 32 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
ti arasında akdolunan 11 Oeak 1961 tarih
li Zirai Maddeler Andlaşması ve ekleriy
le bu Amil aşmada yapılan 29 Mart 1961, 
17 Temmuz 1961 tarihli değişikliklerin o-
naylanmasınm uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/269) 364 

http://da.ii'
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— Türkiye ile Avrupa ekonomik top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan and-
lnşma ve eklerinin onaylanmasın»! uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/559) _ 33 

Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda*-

nın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kumlunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 377 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Önergesi 
hakkında (5/67) !>0 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali îhsatı Goğüş ve 
Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çav-
daroğlu'nun, Bilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi hakkında (5/32) 88 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Goğüş ve 
Siirt Milletvekili Süreyya öııer'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 293 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi hakkında 
(5/42) ' 89 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Oögüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Kıı-

•rar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine daid önergesi hak
kında (5/30) 87:88 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali îhsatı GÖğüs/ün, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 295 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (5/31) • 88 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Henel Tuı-

Sayfa 
î'ulda görüşülmesine daîr önergesi hakkın* 
da (5/34) 88 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (5/36) 8ff 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve Ga
ziantep Milletvekili Ali Ilışan Göğüş'üıı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.1. . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi Jutkktn-
da (5/37) 89 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (5/33) 88 

— Maliye Bakam Ferid Melen ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3] . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 289 sayılı Karann Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/35) 88 £9 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/38) 89 

— Malîye Bakanı Ferid Melen vs 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2286 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Önergesi hak
kında (5/39) 89 

— Maliye Bakanı Ferid Melon ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
Dilekçe Kanııa Komisyonu Genel Kurulu
nun .31 , 5 , 1963 tarihli T-Tnftalik Karne 



— 14™ 
S&yfa 

Cetvelindeki 253 sayılı Karann Genel Ku- " 
rulda görüşülmesine dair önergesi Kak-
kında (5/48) ^ 89:90 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 266 sayılı Karann Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (5/46) 87 

— Maliye Bakam Ferid Melen ve is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 .• 5 . 1963 tarihlî Haftalık Karar Cet
velindeki 264 sayılı Karann Genel Kurul
da görüşülmesine daft önergesi hakkın
da (5/47) 87-

— Maliye Bakanı Ferid Melen vo Is-
<tanhwt. Milletvekili Coşkun KırcaVıın, 

Swyfa 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel 'Kuru
lunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 263 sayılı Karann Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hakkın
da (5/48) . 87 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
IHlokçe Karma Komisyonu Genel Kum
lunun 31.5 .1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi hak
kında (6/490 «7 

— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karına Komisyonu Gen«l Kumlu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık' Karar 
Cetvelindeki 261 «ayılı Karann Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
hakkında (5/50;) 86:87 

GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLAKI 

— Danıştay kanunu tasarısı ile îston-
oul Milletvekili Reşit Ülker'i», 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (1/474, 2/440) 

52,86,214:242,248:274,280:290,416,417,417:418 
— Devlet personeli meslek .teşekkülleri 

kanunu .tasarısı hakkında (1/546) 33 
— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye

si Sadık Artufcmaç'ın, Tapu aîeil bina
ları inşası için alınacak harçlar hakkın
da kanun teklifi ve îzınir •Milletvekili 
Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil binaları ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hak
kında kanım tekilifine dair (2/153, 2/233) 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekili Cevad Odyafcmaz ve 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'-
in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt^e 
Karma Komsiyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkın
da kanun teklifine dair Oumhuriyeıt Se
natosu Başkanlığı rot tezkeresi hakkın
da (2/269) 32 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Er
zincan Milletvekili Sadık Perançekln, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiyo 
Büyük Millet Meclisinde denetlenmesi
nin düzenlenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (2/273) 32,64:77 

— Konut kanunu tasarısı hakkında 
(1/493) 4 ' 

— Sanayi Bakanlığa -kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 'bazı, 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolar
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/482) 4 

— Serbest ve malî müşavirlik kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Maeit Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın Malî müşavirlik ve yeminli 
müşavirlik kanunu teklifi hakkında (1/476, 
2/529) 53,86 

— -Biyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
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Sarıİbrabimoğhı'nun, siyasi partiler kanun 
teklifleri hakkında (1/560, 2/378, 2/591) 

248 
— Tapulama kanunu taşandı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibıvahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6035 
sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğiıı ıskatında on sene 
(ivvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline, 
(E) beııdİTiin ballığı ile yeni bir bendin 
ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (P) 
bendierinin, (E) bendinin, (F) ve (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve 
aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçün
cü fıkra olarak değiştirilmesine dair, Iz-
mir Milletvekili Mustafa TJyar'm, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 
ııcii maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydm 
MillcıtvekiKt Reşat uzardasın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kaımn teklifleri 
hakkında (1/211, 2/35. 2/76, 2/122) 177:178, 

334:357 

Oumrük ve Tekel Komisyona Raporları 

— Konya Milletvekili thsan Kabadayı 
vo alıtı -arkadaşının. Kaçakçılığın men ve 
takibi Hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 
6846 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı mad
desinde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun teklifine dair (2/118) 363:364 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan And-
lasına ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(î/559) 33 

tçlstari Komisyonu Raporları 

— 5442 sayılı ti idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/29*2) 370 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Eifat öztürkçine'nm, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 

8wfs 
32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi hakkında (2/126) 

96 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul üye

si Rifat öztürkçİne'nin, Gümrük memur
larından bâzılarına verilecek yem bedeli 
vo yemeklik hakkındaki 1615 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değâstirilmesroe 
dair kanun teklifi hakkında (2/132) 366 

— İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşau'm 232 sayılı Kanunla değişti
rilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde eklenmesine hakkında 
kanun teklifine dair (2/350;) 333 

— Kayseri Milletvekilli Mehmet Gö-
ker vo 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin OC) ve (D) fıkraları
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/328) 96,302 

— Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ve altı arkadaşının, Kaçakçılığın 
ııvûn ve takibi hakkındaki 1918 sayılı Ka
nunun 6846 saydı Kanunla muaddeli 60 ncı 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifine dair (2/118) 363:364 

—' Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşının. Jandarma Genel Komu
tanlığı kadrolarında vasdfeK subay, 
astsubay, mecburi uzatmalı ve sivil me
murlara, ücretli personele fazla mesaile
ri karşılığında fazla mesai ücreti veriljftfesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/137) 364:365 

— Samsun Milletvekili tlyaa KllfÇ ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara bidem veril
mesi hakkında kamın teklifine dair 
(2/80) 365 

Karma Komisyonlar Raporları 

(O. Senaton^ ve M. 
lamda» 

Meclisi Komhyoıı-
Kuruhı) 

— Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının C. Steiıa-
tosımca değiştirilen ve M, Meettsinee 
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benimsenmiyen mad'leleri hakkında 
0/340) 32 

Maliye Komisyonu Raporları 

— [Balıkesir' M ili et vekili Cihat Bilge-
han ve 5 arkadışınıtı, 8245 sayılı Harcı
rah Kanununun 33 neii maddesinin (b) 
işaretli fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/3&3) 363 

—. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek katran ta
sarısı 1ı akkı mi a (1 /505) 4 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 
•arkadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet 
Emİnağaoğlu WJ Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungurun, Devlet hizmetinde iken lise ve
ya lise muadili meslekî bir okuldan sonra 
•bir yüksek okul veya fakülteden mezun 
olanlar alo yine memuriyetleri sırasında 
akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edelere bir derece kı
dem verilmesi hakkında kanun teklifle
ri ve Amasya. Milletvekili Nevzat Şener 
ve ismail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyaçaklariııa dair 
4007 sayılı Kanun ile bu kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine hakkındaki 
4214 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ile Bulu Milletvekili Kâmil înal'ın, 
3656 ve 3(359 sayılı kanunların şümulü 
dâhilinde vazife görmekte iken müktesep 
barem derecesini değiştirecek 'bir üst tah
sil yapanların terfi ve kıdemleri hakkın
da kanun teklifine dair (2/91, 2/93, 
2/104, 2/464) 364 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Subay, askerî memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm 
arazi verilmesi iei'n kanun teklifi hak
kında (2/406) 366 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Fikret Turahgil ve 3 arkadaşının, 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına 
uygulanacak misiller hakkındaki 206 sa
yılı Kanunun 3 IH-Ü maddesine bir fıkra 

Sayfa 
ve Kanuna geçici bir madde eklenmesi • 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/257) 363 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka 
nunıma geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/221) 96, 362 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ri'fat üztiirkçine'nin, 5434 sayılı T, C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde" ile 
32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/126) 96 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rıfat öztürkeine'nm, Röntken, Radyum 
ve diğer nükleer cihaz ve maddeleri île 
bunların tıpta kullanılması ve kullanan
lar hakkında kanun teklifine dair (2/127) 65 

— Cumhuriyet Senatosu izmir üye-
ömer Lûtfi Bozealı'nıu 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun teklifi hak
kında (2/327) 363 

— Guıiı*luıı%et Senatosu. Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nu«ret Tıınıa'nm, 1108 sa
yılı -Maaş Kanunumun 1'559 sayılı 'Kanun
la muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla 
tıuuaddieil 13 noü maddelerinin değiştiril 
aııeısi İvalk'kıııdıa kanun ttfklifi ıfile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet • Ali 
Domir'in, 1108 sayıft Maaş Kanutauraun 
İM'/A maddelerini değiştiren 'kanun teklifi 
iuddkuBda (2/95, 2/96) 363 

— Cınnhuriyiet Senatosu Niğde Üyosi 
Kudrot Beylua-n ve ii<;. arkadaşının, 1111 
sayılı Kalınına bir -madde cildenımcsî halk-
'kııulıa 'kanun teklifi, Konya Mi'Met vekili 
Ahımjet fî-ihkau TO Anıkara M'iilot vekili 
Ferlıalt Nuri Yıldırım'in 5585 sayılı Ka
muna geçici ıbir mıaddfe dklenımeHİİne dair 
'kanun teklifi, 'Totet Milletvekili Alii T>iz-
aııan'ın ,Aykerlik hLamı&tiinlin emıdfcMlİlk ve 
terfiden w;ıryı]ıması haiklkıoda feaııröı teklifi 
ile Cutınhııriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat w Ayidm 'MiUle-trctoi'lıİ Mehmet Ya-
vaş'm, Maaş Kanununa tfk 4379 ısaıyıılı Ka
nunla bu kanunu (tadil eden '5i585 w 6T24 
«ayılı kanunlara ibâzr madddier ilâvesi 
ılıakkiıiıd-a kanım t Ali fine dair {2/62, 
2/145,2/204ı 2/360) 363 

http://tefkli.fi
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— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M'ehm'ot Aîi Demir ve 'KutelareİT üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin 5434 Baydı T, C. 
Bouekl'i Sandığı Kanununa geçici bir onadde 
«klenoıesiBnc dair ikamın teklifi ıhaklkittda 
(•2/293) 365 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ötaıer 
•Ergün ve 26 ariDadagmın, Tüıfciye Cumahu-
riryieti Emekli Sandığı üıaMandaki 5434 
sayalı Kanuna geçici ibir tmaddje eklenmesi
ne dair olan 6153 sayılı Kanuna 'bir f&ra 
ve geçici madde cldetnmrasfne dair kanun 
teklifi hakkında '(S/401) 365 

— Cumihuriyet Senatosu Yozgat Üytasi 
Sadık Artukmaç ve 2 aıkadaşmtn, 5434 
sayılı Türicîye Cumhuriyeti Eımıeklii San
dığı Kanununun ibâzı malddeleniiMfe deği-
şMiük yapılması ve 6122, 64Ö2 ve 7242 sa
yılı kamuların fcaldlrılmalsı hakkında fo&-
nuın t*M&ıe dafcr (2/147) ^ • 362 

— Çonıım M!Sll'e*veikiIi Faruk Küreli 
ve dört arkadaşının, Orman Uımuun (Mü
dürlüğü amrinde çalışmakta olan maaşlı 
(memurları hakkında intibak kanunu tek-
lifi hakkında (2/165) 365:360 

— -Giresun •M'iMetvefciH Mı Cüceoğlu'-
nun, Maaş 'Kanruinuna >ek 4379 sayılı Ka
nunun ıbirinei ve ikinci maddelerinin de-

. ğâjtıiTİknöJbıe ve ibu (kamuna bâzı geçici 
ıııaddeîar ıekl«nımte&ine dıair 3381 sayılı (ka
muna ımuvafckeıt ımaıdde eklenmesi 'hakkında 
kanun teklifine dair (2/124) 364 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 
ile Tunceli MülletveMIi iletiri Ülkü'nün, 
Memurin Kanunumun ibâzı mmdKÎelem ile 
buna müzeyyel olan 1777 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesini tadil eden 2919 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesin* Mr f&ra «feten-
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/460) 82 

— Kars Milletvekili Necmettin Afcan'ın, 
Türkiye Gumihuriyıeti Emekl Sandığı Ka-
jnununa geçici ıMır madde ekfeıımıesi hak
kında kanun teklifine dair (2/423) 365 

— Kastamonu (Milfebvekilâ İamtadl1 Hak
iki Yıllanlıoğlu ve Malatya Milletvekili 
Avni Akşit'in, 5434 sayılı T. C, EraueSdi 
Sandığı Kanununa geçici ibir mıaıaMıe lefelen-
mesi hakkında kanun teklifine dair (2[423) 365 

Sayfa 
— . Kayseri Milletvekili Abdülhalim 

Araş ve 3 arkadaşının, evlenen- veya teka
üde tâbi bir vazifeyte giren yetim kıalarm 
yetim aylıiklarram diğer yetimlere ıtaflüsfimi 
hakkında kanun teklifine dair (2/381) 364 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Go-
ker ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/268) 362 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin 
Tosbi İle Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci. mad- x 

desînin (j) bendine bir hüküm eklenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/461) 366 

— Malatya Milletvekili Mehmet Deli-
kaya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fı
rat'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine ait kanun teklifi hakkında (2/248) 31 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/107) 366 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, İkinci defa yüksek tahsil 
yapan subay ve memurlara kıdem veril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/80) 305 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 14 ncü madde
sine (ç) fıkrası eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/335) 363 

— Tarım Kredi Kooperatifler: Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu 
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/369) 4 

— 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla ve
rilen yemeklik ve tohumluk bedellerinin 
tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile C. Senatosu TTrfa Üyesi Vasfi 
Öerger'm, muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sa
yılı Kanuna göre verilen tomuhluk ve ye-

(M. Meclisi F : 24; 
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ineklik bedellerinin tecili hakkındaki o 10 
.sayılı Kanuna ek kamın teklifi hakkında 
(t/491, 2/491) 32 

Meclis Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi mu
hasebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz 
ve Ağustos aylan hesabı hakkında (B/G!)) *W 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili MafIVt Emin-
ağaoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl 
Suırgıır'un, Devlet hizmetinde iken lise ve
ya lise muadili meslekî bir «kuldan sonra 
bir yüksek okul veya fakülteden mezun 
olanlar, ile yine meıuariyetleri sırasında 
akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kı
dem verilmesi hakkında kamın teklifleri 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
ismail Sarıgöz'ün, memurların tahsil mües
sesesinde talebe ela luıyac akla rina dair 400T 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
IK3 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Bo
lu Milletvekili Kâmil lnal'm, 3656 ve 3659 
sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
jîörmekte iken müktesep (jarem derecesini 
değiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi 
ve kıdemleri hakkında kainin teklifine dair 
(2/91,2/93,2/104,2/404) 364 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Caziantep Millet
vekili AH ihsan Cögüs ile Diyarbakır Mil
letvekili Vefik Pİrinecioğlıı ve (\ Senato
su Tunceli Üyesi Mehmet Ali 'Demir ve (•. 
Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özerdendi ve 
(Hresim Milletvekili Naiuı Tirali ve 4 ar
kadaşı ile Sakarya Milletvekili1 Yusuf Uhı-
soy ve 10 arşkadaşının, ilkokul öğretmen
leriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli malılarda ve Millî Eği
lim Bakanlığı, üniversite, hakanlıklar teş
kilâtında ve İktisadi Devlet Kurumların
da ı;alısanların aylık dereceleri hakkında-

Sayfa 
ki 627Ü sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/154,2/156,2/176,2/188,2/192, 
2/195) »1 -M 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Mil/î 
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle 
öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmak
ta olanlara mebdei maaş; derecelerinin dü
zeltilmesi hakkında kanım teklifine dair 
(2/166) 90:91 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet. Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Alımet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. (î. 
l'mekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/262) 3fi2 

— 2 . 7 . 1!)62 tarihli ve r>H sayılı Ka
mına bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun U.sarısı hakkında 
(I/53K) . 32 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç 
ve Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hıuekli 
Sandığı Kanununun geçici 14 neii madde
sine (c) fıkrası eklenmesine dair kanun 
leklifi hakkında (2/335) 363 

Millî Savunma Komisyonu mporlan 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/505) 4 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'itı Subay, askerî memur ve astsubay
lara birer lojman ile tapulu birer dönüm, 
arazi verilmesi için kamın teklifi hakkın
da (2/406) :i<i(i 

• **?ıı-j«. Milletvekili Sadrettitı Çıuı-
îm'ııın. H)76 ve 11İl sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve 
erlerden yoklamasını yaptırmamış (ilanla
rı 11 para. cezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/366) 363 

T - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kiftıt öztîi 1'k.çine ve 9 arkadaşının, Ordu 
nıeıısııplariyle Emniyet Umum Müdür-
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luğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında ealışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkında. kamın teklifine 
dair (2/18») -*>4 

—Kayseri Milletvekili Mehmet dö
ker ve 5 arkadaşının, 4307 sayılı Kauu-
nıin 4(>H4, (i706 ve 10 «ayılı kanunlarla de
ğişik birineı maddesinin (O) ve (D) fık
ralarının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/328) !Wİ.:Hİ2 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıe 
ve İH arkadaşının, ikinci defa yüksek 
tahsil yapan subay ve memurlara kıdem, 
verilmesi, hakkında kamın teklifine dair 
(-2/801 :î(>5 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
ni TM fa t Öztürke.ine ve 12 arkadaşının, 
"fwf> .saydı Devlet memurları aylıklarının 
tevlıit ve teadülüne dair Kamına ek kamın 
teklifi hakkmda (2/392) :î*i4 

— Cıunlmriyet Senatosu İstanbul Üye
si IMf at ftîîtin'ke.ine'nin, limitken, Radyum 
r e diğer nükleer enerji eihan ve maddeleri 
ile bunların tında kullanılması ve kulla
nanlar hakkında kanını teklifine dair 
(2/127)- 3K5 

— - Çanakkale "Milletvekili Süreyya Eu-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları 
hakkında kamın teklifine dair (2/190) :16T» 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykanı 
ve b'8 arkadaşının Tıp personelinin muka
vele ile çalıştırılmasına dair kanını teklî'fi 
hakkında (2/54) Sfifi 

Sayıştay Komisyonu raporları 

4 sâen Terbiyesi Oıeııel Müdürlüğü 
1950 bütee yılı Kesinhesabına ail uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ile Beden Terbi
yesi tîeııel Müdürlüğü 1959 bütee yılı ke-
sinhesan kanun tasarısı hakkında (3/338, 
1/118} !)0. 

178.358.375 #78,415,44ü ;44<! 

Sayfa 
— Devlet Su iğleri Genel Müdürlüğü 

1959 bütçe yılı Kesiııhesabına ait uygun
luk bildiriıııinin sımuUUığuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su 
İşleri O en el Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı 
Kesiııhesap kanunu tasarısı hakkımla 
OV 186, 1/42) 90,178 

357 :358,37 i:3 74,41.5,447:45<> 
— (îenel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 

büt<;e yılı kesinhesaplanna ait ^enel uy
gunluk bildirimin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi İle 1959 bütee yıiı 
Kesiuhesap kanun tasarısı hakkında 
(3/138, 1/33)) «0,:î61 :362,383 :38<>,41M35 438 

— İstanbul Üniversitesi 195G bütçe yılı 
Kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ile İstanbul Üniversitesi 
19">f! bütçe ydı TCe.siuhe.sap katınım tasarısı 
hakkında 01/112, 3/113, 1/57] 3(İ(İ:3G7, 

387:390,41 «,431:434 

— İstanbul Üniversitesi 1957 bütee 
yılı Kesîıı-hesahma ait ııyjîiıııluk hilditİmi-
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul üniversitesi 1957 
bütee yılı Kesin hesap kanunu tasarısı 
hakkında (3/133, 1/<İ9) :}<İ7 :3<İK. 

391 :39-l 
41(1,427:430 

— İstanbul Üniversitesi 1958 bütee 
yılı Kesin hesabımı ait uyftuıılıık bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul .Üniversitesi 1958 
ydı Kesinhesap kamımı tasarısı hakkın
da (3/171,1/339) 3(18.395:398 

4K;423:42(i 

— istanbul üniversitesi. 1959 yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
fezkeresi il\> İstanbul Üniversitesi 1959 
bütee yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında (:t/78, 1/153) 3fi8 :3(>9,399 :402 

410.+l'fl :42'_» 

— istanbul Üniversitesi 1İKİ0 bütee 
yılı K'esinhesalnna ait uygunluk bildiri
ıııinin sımlduğüfta dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi İle istanbul Üniversitesi-

http://TCe.siuhe.sap
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ııin 19C0 bütçe yılı Kt-sitıhcsap kaimim 
tasarısı hakkında (3/592, 1/163) 309:370, 

403:4(10,4.1 «,45.1:454 
— Put rol. Dairesi Reisliğinin 1900 büt

çe, yılı kesînhesalnna ait uygunluk bildiri-
miııiıı sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Reisliği 
liKiO Iıü+«:e yılı KesJnhesap kamum -tasa
rısı hakkında (3/510, 1/327) (S. Sayısı : 
470) 380:361,379:382 

416,4^9:442 

Tarım Komisyonu raporları 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 
18 arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (2/214) 305 

— Çorum Milletvekili Kanık Küreli 
ve dört arkadaşının, Oınııaıı Umum Mü
dürlüğü emrinde çalışmakta olan maaşlı 
memurları hakkında intibak kanunu tek
lifine dair.(2/165) 365:300 

— Tarım Müşavirliği kurulması hak
kında kanını tasarısına dair (1/537) 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
île Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdohman 11 Ocak 1961 tarihli 
Zirai Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu 
Andlaşmada yapılan 29 Mart 196], 17 Tem
muz 1961 tarihli değişikliklerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kamın 
tasarısı hakkında (1/26») 304 

— 3242 ve 5244 sayılı Kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin te-
«ili hakkındaki 310 sayılı Kamımın bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile C Senatoyu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sa
yılı Kanuna #öre verilen tohumluk ve 
yemeklik bedellerinin tescili hakkındaki 
310 sayılı Kanuna ek ka-nmı teklifi hak
kında (î/491, 2/491) 32 

Ticaret Komisyonu raporları 

— ttalıkesir Milletvekili Fennî tslîm-
yeli ve 2 arkadaşının, T. O. Ziraat Bankası 

ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü İkrami
yesi verilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Çankırı Milletvekili Rahmi ttıeeler'in, 
T. U, Ziraat Bankası nıenulr ve müstah
demlerine ikramiye verilmesine dftîr ka
nun teklifi hakkında (2/463, Ü/478) 0:13 

— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu 
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına 
dair kamın tasarısı hakkında (i/309) 4 

—• Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 11 Ocak 1%.1 tarihli 
Zirai Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu 
Andlaşmada yapılan 29 Mart 1901, 17 Teni
nin;! 1901 tarihli değişikliklerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kamın 
tasarısı hakkında (1/209) 364 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğa arasında bir ortaklık yaratan Andîaş-
ma ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın-
«la (1/559) 33 

— 3242 ve 5244 Nayili kanunlarla ve
rilen yemektik ve tohumluk bedellerinin 
tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı İle C. Senatosu Urfa üyesi Vasfi 
Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sa
yılı Kamına göre verilen tohumluk ve ye
meklik bedellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kamına ek kanun teklifi hakkında 
(1/491, 2/491) 32 

Ulaştırma Komisyonu raporları 

Ouımjıuriyet 'Seınaito»ıı Üyeni Onner 
Krgün. ve- 26 arlkaıdaşmut, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olan 61.53 sayılı Kanuna bir 
fıkra.ve geçici bir madde eklenmesin** dair 
kanım teklifi hakkında (2/401) 305. 

Kayseri Milletvekili Hüsamettin Uü-
•ınüşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demir
yolları İşletme Umum Müdürlüğü memur 
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ve müstahdemlerinin ücretlerine Jdaır 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
4620 nnmaratı Kanıma ek kamın teklifi 
hakkında (2/564) 

— Millet arası sivil havacılık Andlatı-
33 

Su t/fa 
masına mükerrer :)33 ııcü madde, eklenme
sine ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının 
değiştirilmesine dair protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğun;! dair 'ka
nun tasarısı hakkında (1/264) 

SAYIN ÜYELERLE İLOlLl ÎŞLER 

Çekilmeler 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun Sayıştay ve Meclis Hesap
ları İnceleme komisyonlarından çekildi
ğine da iv 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminasa-
oğlu'nun 1 )ilekçe Komisyonu" üyeliğinden 
çekildiğine dair 

Bolu (Fuat ümit) 

—. Sanayi Komisyonundan istifa ettiği
ne dair (4/285) 

Denizli (Mehmet (Jobanoğlu) 

— Gümrük ve Tekel Komisyonundan 
istifa ettiğine dair (4/286) 

Hatay (liahrİ Bahadır ( 

— Sanayi Komisyonundan istifa et
tiğine dair (4/288) 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'ııun, devam etmediği Dilekçe Komis
yonundan çekilmiş sayılması hakkındaki 
bu Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/777) 

Konya (Fahih özfakik) 

— Dilekçe Karma Komisyonundan İs
tifa ettiğine dair (4/287) 

— Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, 
Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Tarım Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair ., 

280 

280 

85 

85 

85 

85 

85 

280 

280 

İsinler 

—. Sayın milletvekillerinden ikisine 
izin verilmesi (3/776) 64 
(3/781) 414:415 

— Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyık-
oğln'na bir ay süre ile i,zin verilmesi, 214 

Ödenekler 

— Hastalığı sebebiyle, bu tophıntı yı
lında iki aydan fazla izin alan Tokat Miî-
letvekili Alî Rıza Ulusoy'a ödeneğinin ve
rilebilmesi (3/782) 41 fi 

Seçimler ve Komisyonlarla ilgili işler 

— Komisyonda açık bulunan üyelik
ler için seçim. 8:9 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı maddelerinin de kaldırılması hakkın
daki kanun tekliflerinin, havale edildiği 
Adalet, İçişleri, imar ve îskiîn Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kumlu Geçici bir komisyonda RÖ-
rüşülmesi hakkında Adalet Komisyonu 
Başkanlığı önergesi 176:177 

— Yeniden teşkili gereken Bütçe Ko
misyonuna üye seçimi. 64,85,177 

Yasama Dokunulmazlıkları 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Ke-
sen'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması (3/771) 4 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

A —-fföZLÜ HORULAH VR CJŞVAPfMtT 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir tıiritlioğ-
liı'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazmi Ba.ş'm emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let ve îcişleri bakımlarından sözlü sorusu 
(B/615) ' 16,291 

Başbakandan 

— Samsun Milletvekili îlyas Kilis'in, 
vazife mahalline i tmediği halden gitmiş 
gibi gösterilerek, yolluk ve yevmiyi1 ödenen 
kinişi* olup olmadığına dair Barbakandan 
sözlü sorusu, (fi/778) 31. 

Bayındırlık Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut (Jullıa'nuı, 
Karayolları Trafik Timiğımün 66 net mad
desindeki evsafa uymıyan ağır touajlı va
sıtalara. dair, Başbakandan som önergeyi 
ve Bayındırlık Bakam Arif Ffikmet Onat-
in sözlü cevabı (6/647) 295 

— Kırşehir Milletvekili Halil özuıcn'irı, 
Ifirfanh Barajı gölünün etrafında bıılıı-
ıtan arazinin sulanması ve bu araziden bol 
miktarda mahsul sağlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayındırlık 
hakanlarından soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onat ile Tarım Ba
kanı Turhan Şnbin'm sözlü eevapları 
(fi/fi3R) 2.1,291:294 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
İn, Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli 
arasındaki şose yolların ne zaman asfaltla-
naeağına dair soru Önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Ari t Hikmet Onat'ın sözlü cevabı 
(6/(134) 21,294 

Devlet Bakanından 

— Çankırı Milletvekili rtahmi Inceler'-
in, köy kalkınması hususunda ne düşünül
düğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu ve 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kit
rem Alican'ın eevabı (fi/621) 

— Hatay Milletvekili Saki Zo-rlıı'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan ye
nilginin sebeplerine ve sporcuların duru
muna dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/660) 

— Kırşehir Milletvekili Halil öznıoıı'-
iıı, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e 
ne gibi büyük bir yatırım yapılacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı lîkrem Alican'
ın eevnbı (fi/638) 

Sayfa 

17:20 

30(1 

2133 

Dışişleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınecr'-
iıı, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/779) 60 

— l'Mİrne Milletvekili Kahir OiritHoğ-
lıı'mm, Meriç nehri üzerinde yapılmakta 
olan scdler sebebiyle Yunanlılarla müba
dele edilen Türk topraklarına dair Dışişle
ri Bakanından soru Önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Arif Hikmet Onat'm sözlü ce
vabı (fi/668) 302:306 

— İstanbul Milletvekili Saadet Evreıı'-
in, Koalisyon Hüiciinıetitıiıı, İşe başladığı 
tarihten hu yana Kıbrıs Anayasasının ve 
Andlaşımıhn'inın tanı olarak uygulanmasını 
sağlamak bakımından tatbik ettiği tedbir
lere dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/620)" 16 

— - izmir Milletvekili Şinnsi Osıııa'nnı, 
Kıbrıs'a hangi tarihten itibaren ne kadar 
iaşe maddesi yardımı yapıldığına dair Dış
işleri-Bakanından sözlü sorusu (6V781) 24(! 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Bolu Milletvekili Turgut (.-ıdlıa'nnı, 

mavi küf hastalığının banlamasından itiba
ren tütün ekicilerine ne vardımlda bulunul-



Sayfa 
duğuna dair Gümrük ve Tekel-Bakanından 
sözlü sorusu (6/fi+ıı) 295 

İçişleri Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Şadı Binay'ın, 
Bilecik İli İnönü bucağının Eskişehir iline 
havlanması sdbobinc dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/780) 17+ 

— Udime Milletvekili Fahir Girİtliog-
lu'nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan 
Narini Baş'm emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let vo İçişleri bakanlarından sözlü KOVUNU 
(fi/615) 1fi,'2!)l 

— Kîikijjohir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
hı'nıın, bugünkü hal'kovlerinin eski halkev-
loriylo ne gibi bir ilcisi 'bulunduğuna tTaiı* 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (fi/656) 297 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nıuı, Seçim kan unların m kabulü rnütıa-
sebeMylc 18.7.1963 günii verilen: kokteylin 
masraflarının nereden ödendiğine dair İç
işleri Bakanından soz-lü sorusu (fi/665) 300 

— Giresun Milletvekili Nizaımettin Erk-
ıncn'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'-
ııı Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini .se
bebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/640), 

îmar ve İskân Bakanından 

2!).r 

— İzmir Milletvekili Mustafa TTyar'ııı, 
Ankara'nın "Varlık miah ailesindeki göçmen 
evlerinin durumuna ve Telsizler mevkiinde 
yapılmakta olan evlerin göçmen evlerinde 
oturanlara verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair soru Önergesi ve tmar vo İskân 
Bakanı Celâlettin Uzer'in sözlü cevabı 
(6/650) -21)5:297 

Maliye Balkanından 

•— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Avmpa'dakİ işçilerimizin gon-
dei'dikleri döviüin hangi kur üzerinden Türk 
parasına çevrildiğine dair soru önergesi ve 
Maliye Bakam Ferid Melen'in sözlü eevabı 
(6/657) , 297:300 

Sayfa 
-— Samsun Milletvekili İlyas Kıtıeiıı, 

+353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nei madde
lerinin değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru Önergesi ve Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in sözlü eevabı 
(6/666) 300:302 

Millî Eğitim Bakanından 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kırt-
un, törzımvm tmam - Hatip Okulunda vu-
kuhulan boykot olayının, basında ^belirtilen 
tarzda eereyan edip etmediğine dair Millî 
Rği'Mm Bakanından sözlü sorusu (6/617) 16 

Millî Savunma Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey -
iıı, şehirler üzerinde uçuşu irtenedici bir 
büküm ohıp olmdrğına ve Ankara üzerindi' 
çarpışarak düşen ıu;ak olayına dair, Millî 
Savunma ve Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/622) 20 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlİoğ-
hı'mın, Ankara'da inşa edilecek olan Gül-
hane Askerî Tıp Akademisi binasının duru
muna dair sözlü sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı îlhami Sancar'ın eevabı (6/614) 13:!6 

Sanayi Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Amasya'da ikinci hir şeker fabrikasının 
kurulma'sı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/651) 207 

—- tödirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
In'nıın. muhtelif bakanlıklar tarafından 
mükerrer olarak kurulan tesislere dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/616) 16,201 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından aözlü sorusu (6/635) 21,205 

— İsparta Milletvekili Ali Ahsan tBabnı'-
m, pilot bölge olan. İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi 
alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sfizlü 
sorusu (6/627) 20:21,291 
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Sayfa 

Tarım Bakanından 
— Ankara Milletvekili ibrahim tmirza-

lıoğlu'mın, tarım alet, makina ve yedek par
çalarının zamanında temin edilmesi için ne
den vaktinde tedbir alınmadığına dair 
önergesi ve Tanm Bakanı Turan Şahin'in 
sözlü cevabı (6/675) 311 âl5 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, 1063 - 1964 ekim mevsimi suni güb
re ihtiyacının ne suretle sağlanacağına dair 
soru önergesi ve Tanm Bakanı Turan Şa
hin'in sözlü cevabı (6/671) 306:307 

— Edirne Milletvekili Fahir (Mritlioğ-
lu'mın, Edirne ilinde süt endüstrisi kunıl-
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şa
hin'in sözlü cevabı (6/672) f 308:309 

— Eskişehir Milletvekili delâlettin 
TTzcr'in, tanmsal plânlamaya yarar bir ha
rita veya raporun bulnnup bulunmadığına 
daîr Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/637) 21 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lıın'ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
1063 ve 1064 ve 1965 yıllannda tanm ve 
sanayi alanlarında ne gibi tesisler yapıla
cağına dair Tarım ve Sanayi bakanlann-
dan sözlü sorusu (6/627) 20:21,291 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
il ve ilçelerde ziraat odalanmn kurulma
ması sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu (6/623) 20 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bu
lunan arazinin sulanması ve bu araziden 
lıol miktarda mahsul sağlanması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayındır
lık bakanlarından soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ile Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevaplan 
(6/638) 21,291:294 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, memleketimizin bâzı bölgelerinde görü
len şap hastalığının önlenmesi konusunda 

Sayfa 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve 
Ticaret bakanlarından soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı 
(6/674) 309:311 

Ticaret Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyo-
nundaki kota yolsuzluğu tahkikatının ne 
safhada olduğuna ve Türkiye CunJmriyet 
Ziraat Bankası eski Genel Müdürünün ka
nunsuz ve usulsüz tutumu hakkında ne iş
lem yapıldığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/782) 333 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedeli
nin acele olarak verilmesi ve mallarının da
ha seri alınması için ne gribi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/673) 309 

— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'-
in, memleketimizin bâzı bölgelerinde görü
len şap hastalığının önlenmesi konusunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tanm ve 
Ticaret bakanlarından soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı 
(6/674) 309:311 

Turizm ve'Tanıtma Bakanından 

— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımın
dan ne yapıldığına ve yapılması düşünü
len işlere dair sözlü sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıeoğlu'nun 
cevabı (6/639) 23:26 

TIlaştırma Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hü
küm olup olmadığına ve Ankara üzerinde 
çarpışarak düşen uçak olayına dair, Millî 
Savunma ve Ulaştırma bakanlanndan sözlü 
sorusu (6/622) 20 
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H - - YAZILI SORU 
Sayfa 

Başbakandan 
— Konya Milletvekili Ahmet Gürhan'

ın, C, H. P. Hazine aleyhine bir istirdat 
dâvası açtığı takdirde, Başbakanın hem da
vacı ve hem de dâvâlı mevkiinde kalacağın
dan; bu tezadın nasıl telif edilebileceğine 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük ve Se
dat Çıımrah'nın yazılı cevapları (7/38) 321:322 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, Ka
sım 1961 tarihinden bıı yana kaç milletve
kili ve Senato üyesinin yurt dışına gittiğine 
ve her birine ne miktar döviz Ödendiğine 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/406) 31 

— Samsun Milletvekili Osmaı; Şahin-
oğlu'nun, pilot bölge kabul, edilen Terme 
ilçesine, 1964 senesi için, neler yapılması
nın düşünüldüğüne dair Başbakandan ya
zılı sorusu (7/404) 31 

Bayındırlık Balkanından 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
giPin, İsparta DSt Şube binası ve sosyal te
sisleri inşaatında çalışan 44 işçiye ücretle
rinin zamanında «denip ödenmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/408) 278 

Devlet Bakanından 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
geri kalmış bölgelerin başında 'bulunan 
Çankırı ilinin kalkındırılması için ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Ekrem Alican'ın yazılı cevabı (7/383) 317: 

320 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
15 Ekim 1961 seçimleriyle ilgili gerekli is
tatistiklerin, kanuni süreleri içinde, yayın
lanıp yayınlanmadığına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Vef ik Pi
ri nçcioğlu'mın yazılı cevabı (7/399) 323:325 

İçişleri Beikıamndan 

— Adana Milletvekili Yusuf Alrtimıır'-

LAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
un, bilûmum illerde her ile bağlı merkez ve 
mülhak ilçelerin ve köylerin adeÜ ve nüfus
larının bildirilmesine dair içişleri Bakanın
dan yazılı srousu (7/409) 333 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet müddetle
rini tamamlamıyan ne kadar memur bulun
duğuna dair içişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/402) 31 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Mason teşkilatını sinesine toplıyan 
derneğin adının ne olduğuna ve Bakanlar 
Kurulunun hangi tarihli karariyle Türki
ye'de sulbe açmasına müsaade edildiğine 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Orhan 
öztrak'ın yazılı cevabı (7/395) 322:323 

Maliye Bakanından 

— Niğde Milletvekili Ruüıi Soyerin, 
1 Kasım 1961 tarihinden bu yana taç dev
let memurunun yurt dışına gönderildiğine 
ve ne miktar döviz Ödendiğine dair Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/407) 31 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanından 

— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Pilot bölge kabul edilen Terme il
çesinde inşasına başlanan sağlık merkezine, 
1964 senesi için, ne kadar yardim yapılaca
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından yazılı sorusu (7/405) 31 

' — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Çorlu Doğumtevİnin ne zaman hizmete 
gireceğine dair soru Önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin Kerim 
'Ciökay'm yazılı cevabı (7/350) 315:317 

Turizm ve Tanıtma Balkanından 

— Konya Milletvekili Kadırcan Kaflı'-
nın, Ankara, istanbul ve izmir radyoları 
sö2 ve müzik programlarının hangi Ölçüler
le hazırlanmakta olduğuna dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından yazılı sorusu (7/403) 31 
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Sayfa 
•— ÂkhisarVian Hacı İslı ak, Hasan Feh

mi Acıl'ııı, Kibri» için gıînüllîî yazılacak
larına. dair telgrafı 243 

— Almanya'da İmlmıatı vat and ağlar
dan Denizli'nin Cal kazasından Bayram 
Kaya'nııı, fiilî müdahale istedikleri ihak-
'kmdtı mektubu 243 

— Almanya'nın tlafsaale şok rinde, 
Trtılbzon Çayııtoaşı köyünden Mustafa Ak-
söz'm, Kıbrıs Tîİrkl erini ti hürriyeti -için , 
savaşmak hususunda. emir beklediklerine. 
dair mektubu 243 

—• Ankara Çankaya Karay sokağında 
Elâzığ Yüksek Tahsil Oetıeliğiııin, Kıbrıs 
İçin çarpışmaya hazır olduklarına dair 
telgrafı 243 

— Ankara Delice kabasında (Vmal 
lTi'arnı, Hükümet i ıı emrinde olduklarına 
.•l:tir telgrafı 243 

- Askerî Cezaevi Ma imik; Ankara 21 
Mayıs tn'tııkltıları adına tI1I-H.II Baş'ın; 
Kıbrıs olaylarına dair alınacak lıer tüi'Hİ 
kararlardan lıuzur duyacaklarına <lair 
telgrafı 2S 

— Balıkesir Şehir Cazinosu sahibi Re
cep Oavnşoğlıı'nıııı, Kıbrıs olayları cere-
yan ederken yılbaşı eğlencelerinin yersiz, ve 
yanlış olduğu yolundaki t »İsrafı 243 

— Belçi'ka'daki Türk işçilerinin : «Son 
Kamalılarda. Kı'brıs'ta cereyan öden vahim 
hadiseler d<ol ay isiyle Belçika Türk isçileri 
sonsuz üzüntü]erimizi arz eder emirlerinizi 
İn'lal eriz» şeklindeki telgrafı 57 

-— Belçika Türk işçilerinin KıJırıs olay
ları -dolayısiyle duydukları sonsuz toessüı*-
lerînin Meclise iblâğı hakkında telgrafı 243 

— Bilecik Yavu köyü halkı adına Küs
tü gaibin ve arkadaşlarının el birliği ile Hü
kümetin kurulması ve Kfbrıs işinin halle
dilmesini temenni eden telgrafı 243 

— Bingöl özgürlük Okulu öğretmenle
rinin, kendileri için her türlü fedâkârlığı. 
yapmaya haaır olduklarının Ki.bn.sli Türk
lere duyurulma.'*! îıaikkında telgrafı 243 

— Boyabat'tan Azimet Hifat Atsatan'-
ııı, Kıbrıs olaylarım tel'in ettiklerime, Ana-

TELOKAFLAR 

vatandan Kıbrıs Türklerine .selâmlarının 
bildirilmesine dair telgrafı 

— Denizli Kıbrıs Mitingi Heyeti adına 
Or. Keyhan Küeüker'ın, Meclisin ve Hükü
metin kesin ve acele kararını bekledikleri
ne dair telgrafı 

— l'Jlîiaığ, 21 Mayıs olayı ma'hkıiınla-
nnııı; Kıbrıs olayları 'karşısında kendileri
ne görev verilmesi hakkında telgrafı 

—- Elâzığ Yüksek Tahsil gençliği adına, 
Kıbrıs'taki savaşlara gönüllü katılmak iste
diklerine dair çekilen telgraf 

— Ford Sayim Türk İşçileri Kol basısı 
Adapa^arlı Mehmet Vılmaz'ın, Aflmanya'-" 
daki 20 lıiıı Türk işçisinin Kıbrıs'a gitmeye 
haüir olduklarına dair, Türk- İşçileri namı
na telgrafı 

— lîevaş Konak köyü muhtarı Macit 
Şeker'in. para yardımı yerine fiilî yardım
la Kıbrıs Türklerinin 'kurtarı iması temen
nisine dair telgrafı 

— Giresun Ceza ve Tevkif evi Müdür, 
memur ve mahkûmlarının; Kıbrıs olaylarım 
protesto ettiklerine dair -telgrafı 

— (lönen Öğretmenler Demeğinin Kıb
rıs hâdiselerini tel'in ettiklerine dair tel
grafı 

— Hatay Cejnae Aktepc halkı adına koy 
muhtarı Ali Gİille'nirt, Ktbrıs faciaları yü
zünden yılhasının yas günü ilânı hakkın
da telgrafı 

— Honaz balkı adına Murat tnce.'nin; 
Kıbrıs olayları hakkında T.B.M, Meclisinin 
tutumuna içten iştirak etniklerine dair tel
grafı 

— İstanbul Askerî Cezaevinde Hava 
Astsubayı Ziya Soğut'un, 6/7 Eylül hâdi
selerinde ıbir Kam öldürdüğünden dolayı 
hükümlü bulunduğu cezasının affma ve 
Kı'brıs'a gönüllü gitmek istediğine dair tel
grafı 

— istanbul Kıbrıs Türk Talebe Cemi
yeti Başkanı Ergun Vahin Yıldırım'ın, par
ti münakaşalarının Kılbrıs dâvasını baltalı-
yaeağına dair telgrafı 

Sayfa 

243 

243 

28 

77 

243 

243 

28 

243 

243 

28 

243 

242 

http://teligra.fi
http://I1i-h.ii
http://Ki.bn.sli
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— Kütahya Altıntaş'tan Abdullaflı Ka-
raokık'un, Kılbmlı soydanlarımızın aeıları-
tu paylaştıklarına ve kendilerine düşen va
zifeyi yapacaklarına dair telgrafı 243 

— Nusaybin Belediye Encümeni Y.T.P. 
üyesi Abdurraıhınan Alan'ın, Kıbrıs olayla-
rınd'an duydaki arı teessüre dair telgrafı 242 

— Posof öğretmenler Derneğinin; Kıb
rıs olaylarına dair alınacak her türlü ted
birlere hazır olduklarına dair telgrafı İS 

— Manisim Cezaevi mahkûmları adına 
Kahrettin Ç-etiııtaş'ın, Kıbrıs'a gönüllü gi
deceklerine dair mektubu 243 

— R8 Türk isçisi adına Hasan Kolali'-
niıı, Almanya'dakt işeİ'lerimizin Kıbrııs'a $fo-
nîillii gitmek İmlediklerine dair mektubu 24:! 

Sayfa 
—. İzmir Belediye, Başkanı (teman Ki-

lıar'ın, îzmir Belediye Meclisi adına, Kib-
rısUafei esef verici olaylar sırasında ölen ve 
yaralanan Türklerin ve ailelerinin acılarını 
paylaştıkları, Kıbrıs Türklerinin ean !ve mal 
emniyetlerinin, hürriyet ve .saadetlerinin 
korunması hususunda son e.areye dabi baş
vurulmasını İstedikleri ve bu isteğin Kıbns 
Türk Cemaati lâd'erine de nlaşıtılması rica 
ve temennisini muhtevi telgrafı 7:8 

— İzmit PTT yanında jırzıdıaleİ Kıb
rıslı İtemzi Tuneer'in, m i Met vekili evi ve 
senatörlerin de yardım etmesi konusun 
da telgrafı. 242 

— Kadıköy Yeldeğirmeni Hava Astsu
bayı Ahmet Üzpazar'ırı. Kiprıs'a seri yar
dımın yapılmasını ve duydukları teessürü 
bildiren mektubu. 243 

— Kiprıs'a Vliiküıııetimiy.ee yapılan mü
badeleye sevindikleri hakkında mektubu. 243 

— Kıpns Türk. Kııluibii lîeisi Cemal 
'Ranıadan'm, 'Kıprıs t»!aylarından duyduk
ları üzüntüye ve Türk Milletine; Meclisine 
bağlılıklarına dair telgrafı. -42 

— Kiğılıların; 'Kıbrıs'taki mıiteeanz-
lere karşı fedai olacaklarına dair telgrafı. 28 

— Kırıkkale Koeubaba köyü namına 
Müslim ETlusoy ve arkaıdaşlantıın, Kıbrıs 
olaylarından duydukları teessürleri ve ce
vap isteklerini bildiren mektubu 243 

—-' Kırıkkale Sefer Kıtmaş'ıu, Kıbrıs'a. 
gÖtn'iHü »itmek istediğine dair telgrafı 24!} 

-— Kocaitepe'deıı MeJâılıat Adakaıı, .Bar
baros raahalîesinden Halide Tıı'kya, T3sld>ka-
vaktıdere'den Sabahat Okan'ın, umumi yer
lerde yılbaşı eğlenceleri yapılmıyarak kar
gılığının. 'Kıbrıslı selıît ailelere verıliınesi 
hakkında, telgrafı 242 

— Konya Millet Partisi İl teşkilâtını»; 
Kıbrıs olayları karşısında Yüce Meclisin 
tutumunu tasvibeitikieriııe dair telgrafı 2S 

—- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
H)OT bütee yılı Kesİnhesap kanunu tasarısı 
(1/118) M,]78,35ft,375:378,415,443:44<} 

— Tirebolırlu Kevzi Şirin ve arkadaş
larının, Almanya'daki Türklerin teessürle
rini bildiren mektubu 24;} 

— Türk Silahlı Kuvvetleri adına, Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Suııay'-
ın Millet Meclîsinin ve Mille! Meclisi ad'ına. 
da Barfkatı Fııad Mi um en'in Türk Siljihlı 
Kuvvetleri mensuplarının yetti yıllarını teb
rik eden telgrafları S4:8ö 

— Uşak TThıbcy Sorgu ve Sulh ITâkîıııi 
Ekrem Tan'ın, Kıbrıs'a asker yardımı ya
pılması ve uçak alanlarına Türk uçakları
nın da inmelerinin temini hakkında mek
tubu 243 

— Yugoslav bosnaklanmn, Yugoslav 
m ulıae-irl erinin teçhizat] andırılarak Kıbrıs'a 
gönüldü olarak yollanmaları baklanda mek
tubu ' 243 

— Yüksekova'dan Fahrettin öz«iin ve 0 
arkadaşının, Kıbrıs olaylarına fiilen müda
hale edilmesi hakkındaki telgrafı • 242 

— Zebra Karslılar'ın; Kıbrıs olayları 
katkısında binlerce gönüllü Karslriarm vazi
fe bekiediklerine dair telgraf; 2S 

— Bedeıı Terbiyesi Kanununa ek 4047 
sayılı Kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/615) 333 

TASARILAR 
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Sayfa 

— 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/292) . 370 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
limckli Sandığı Kanununa ek kanun ta
sarısı (1/505) 4 

— 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı (1/38) 90,361 -.362,383:386,416,435:438 

— Danıştay kanunu tasarısı (1/474) 53,86, 
214:242,248:274,280:290,416,417,417:418 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı (1/546) 33 

— Devlet Su İşleri Cîenel Müdürlüğü
nün 1959 biit.ee yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/42) f)0,178,357:358,37i =374,415,447:450 

— 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair (1/538) 32 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişneznde 
mahallisinde, Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulutlan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında (1/126) 32 

— İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/57) 366:367, 

387:390,416,431:434 
— istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/69) 367:368,391: 
394,416,427:430 

— İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Ke
sinhesap kainimi tasarısı (1/339) 368,395:398, 

416,423:426 
—• İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 

Kesinhesap kamımı tasarısı (1/153) 368:369,399: 
402,416,419:422 

— İstanbul üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/163) 369:370, 

403=4C6,416,451:454 

—• Konut kanunu taıamı (1/493) 4 
— Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/340) 32 

— Milletlerarası sivil havacılık Andlaş-
ınasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesi
ne ve f)0 nei maddenin (al fıkrasının değiş
tirilmesine dair protokollerin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/264) 32 

Sayfa 
— Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütee yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/127) 90,360:361, 
379:382,416,439:442 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolar
da değişiklik yapılmasına dair (1/432) 4 

— Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi 
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair (1/616) 333 

— Serbest ve malî müşavirlik kanun ta
sarısı (1/476) 53,86 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı (1/560) 248 
— Tapulama kanunu tasarısı (1/211) 177: 

178,334=357 
— Tarım kredi kooperatifleri Kanunu

na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu ka 
litımın bir maddesinin kaldırılmas.na dair 
(1/369) 4 

— Tanın Müşavirliği kurulması hak
kında (1/537) 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdol iman 11 Ocak 1961 tarihli Zirai 
Maddeler Andlaşması ve ekleriyle bu And-
laşmada yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 
1961 tarihli değişikliklerin onaylanmasının 
uygnıı bulunduğuna dair (1/269) 364 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/617) 333 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 neü maddesinin değiştiril
mesine dair (1/345) 86 

— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan And-
laşma ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/559) 33 

— «Türk Silâhlı Kuvvetleri Madalya 
kanunu tasarısı» (3/776) .85 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 
(1/202) 33 

— 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin te
cili hakkındaki 310 sayılı Kanunun, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/491) 32 

http://biit.ee


- 3 9 — 

I 

Hayfa- j 
Adana (Kasım Gülek) 
—•• Siyasî partiler kanunu hakkında . 

(3/978) 248 
Adana (Kemal Sambrakimoğlu) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

6335 sayılı Kanunla muaddel 18 neü mad
desi (D) bendinin zilyedimin ıskatında on 
sette evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadili
ne, İni maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bîr bendin ilavesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlcrinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştiril
mesine ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili 
ile üçüncü fıkra o tarak değiştirilmesine 
dair (2/35) 177:178,334:357 

— Siyasi partiler kanunu hakkında 
(2/591) 248 

Adana (Kemal 8arııbrakimoğh; ve 15 
arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kamınım 12 nci maddeci
nin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair (2/148, 4/182) S 

Ağrı (Veysi Yardımcı n.V. »f. Üyesi» re 
32 arkadaşı) 

— ilkokul öğretmenleriyle ilkokul Öğ
retmenliğinden gelin de muhtelif dereeeli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtı ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık 
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun hakkında (2/154) 91:96 

Ağıı (Veysi Yardımcı «C. i?. Üyesi» ve 
23 arkadaşı) 

— Millî Eğitim. Bakanlığına bağlı her 
çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğret
menleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eği
tim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışmakta olanlara mebdei maaş derecele
rinin düzeltilmesi hakkında (2/166) 90:91 

Amasya (Macit Zeren %C, S, Üyesin) ve 
Adana (Mehmet Ünaldı «<7. S. Üyesi») 

—- Malî müşavirlik ve yeminli müşavir
lik kanunu hakkında (2/529) 53,86 

Amasya^ev^ar; fjlener) ve Amasya (İs
mail Sarıgöz) 

— Memurların tahsil müessesesinde ta
lebe ülmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kannn 
ile bu kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair 183 «ayılı 
Kanuna ek kannn hakkında (2/104) 364 

Artvin (Fehmi Alpaslan «C. S. ffyesİ»)' 
— 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ı»ü 

maddesine göre makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/78) 363 

Artvin (Saffet Emİnağaoğlu) ve Yoz
gat (Celâl Nungur) 

— Devlet hizmetinde iken lise veya fişe 
muadili meslekî bir okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olanlar iie 
yine memuriyetleri sırasında akademik de
rece alanlara yahut ikinci bir yüksek taltsili 
İkmal edenlere bir derece kıdem verilmesi 
hakkında (2/93) 364 

Aydjn (Fikret Turhanf/il &C. S. Üyesiv 
ve S arkadaşı) 

— Arazi ve Bina verdilerinin matrahla
rına uygulanacak misiller hakkındaki 206 
sayılı Kanunun 3 neü maddesine bir fıkra 
ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında (2/257) 363 

Aydın (Reşat özarda) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/122) 177:178,334:357 

Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımh ve 13 
arkadaşı) 

— Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve va
zifelerine dair olan 3611 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/363) 366 

Balıkesir (Cihat Bügehan ve 5 arkadaşı) 
— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 

neü maddesinin (b) işaretli fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (2/383) 363 

Balıkesir (Fennî îslimyeli ve 2 arka
daşı) 

— y. C. Ziraat Bankası ve Tarım kredi 
kooperatifleri memur ve hizmetlilerine' 100 
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Sayfa 

ncü yıldönümü ikramiyesi 
kında (2/463) 

Balıkesir (Uman Ali 
Oy eah) 

verilmesi hak-

Türket «O, S, 
9:13 

— Yem maddeleri kanunu hakkında 
(2/627) 

Bolu (Fuat Ümİt ve i arkadaşı) 
— Devlet hizmetinde iken lise veya lise 

muadili meslekî bir okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülh'den mezun «lanlar ile 
yine memuriyetleri Mirasında akademik de
rece alanlara yahut ikinci bir yüksek tah
sili ikmal edenlere bir derece kıdem veril
mesi hakkında (2/91) 

Bolu (Kâmil tnal) 
— 3656 ve 3659 sayılı kanunların şü

mulü dâhilinde vazife g-İİrınekte iken mük
tesep barem dereeesini değiştirecek bir üst 
tahsil yapanların terfi ve kıdemleri hak
kında (2/464) 

Sayfa 

364 

364 

Bolu (Kemal Demir ve 18 arkadaşı) 
— 3204 sayılı Orman Ocnel Müdürlüğü 

teşkilât Kanununa ek kamın hakkında 
(2/214) 365 

Bolu (Sırrı 'llsunhasanoğlu <(•('. S. Üye
si» re 4 arkadaşı) 

— 7f>5 sayılı Türk CVza Kanununun 
fi i23 sayılı Kutumla muaddel 455 nei mad
desi ile 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla. mu
addel 450 neu maddelerim' birer fıkra ek
lenmesine dair (2/516) 90,178:1*1,359:360 

Burdur (Mehmet Özhey) 
— Subay, askerî memur ve astsubayla

ra birer lojman ile tapulu birer dür. ü in ara
zı verilmesi hakkımla (2/406) 366 

Bursa (ibrahim Öktr-m re H arkadaşı) 
— 3512 sayılı ('emİyetİor Kanununun 

Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (2/43») 246 

Bursa (S ad r ettin (Janya) 
— 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gere

ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve er
lerden yoklamasını yaptırmamış olanların 
para eezalarının affına dair (2/366) 363 

("nmlııırbaşkanıııea. Seçilen Üye (Hida
yet Aydeııcr <K(', S. Üyesi,)) 

— 6785 sayılı İmar Kanununun 41 nei 
maddesine bîr fıkra, eklenmesi hakkında 
(2/636) 278 

— 5842 sayıl L Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununa bazı madde
ler eklenmesi hakkında (2/637) 278 

Oımdıurbaşkamnea. Seçilen Üye (Ömer 
Kryiin «C-. S. İh/esi» ve 26 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti lüıuekli Sandı
ğı hakkındaki 5434 .sayılı Kamına geliri 
bîr madde eklenmesine! dair olan 6153 sayılı 
Kanuna bir fıkra, ve geçiei bir madde ek
lenmesine dair (2/401) 365 

Çanakkale (Süreyya Endik) 
— Sıtma savaş sağlık koruyucuları hak

kında. (2/130) 365 

Çanakkale (Sefil: inan re, 10 arkadaşı) 
— 26 Ağustos 1330 (1914) tarihli ve 

1929 sayılı «Sîeilli Nüfus Kanunu» na ek 
kanun hakkında (2/638) 333 

Çanakkah' (Şefik hıan re 12 arkadaşı) 
— 298 sayılı «Şeritlilerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Ka
nun» a. ek kanuna dair (2/639) 333 

Çankırı (/tahini tneele.r) 
— T. O. Ziraat Bankası memur ve ıııiis-

lalıdeııılei'ine ikramiye verilmesine dair 
(2/478) 9:13 

Çorum (Faruk Küreli ve d ör l arkadaşı) 
-- Orman Ikıntını Müdürlüğü emrinde 

çalışmakta olan maaşlı memurları hakkın
da inhbak kanunu hakkında (2/165) 365:366 

hllfımğ (Nurettin Ardıeorjln -re X arka
daşı) 

— 4792 sayılı İsçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 8 . 3 . 1961 tarih ve 344 sayılı 
Kanunla muaddel 20 nei maddesinin (e) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (2/396) 365 

rb'zurum (Tahsin Telli) 

~- 17 Maı-1 1340 tııı-il.ı ve 442 sayılı Koy 
Kaımnıımın 41, 49 ve 50 nei maddelerinin 
yiinirliiklrıı kaldırılması hakkında (2/397, 
4/283) 51:53 
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Gaziantep (Ati îhsan Oöyiiş) ile Diyar
bakır (Vefik Pirinçcioğlu) 

— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip dfe muhtelif dereceli 
«kullarda ve Millî Bği/tim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 6273 sayılı Kamına ek 
kanun hakkında (2/156) SU M 

fJiresun (Ali Cüceoğlıt) 
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka

nunim birinci ve ikinci maddelerinin değiş
tirilmesine ve İm kanuna bâzı seçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna 

•muvakkat madde eklenmesi hakkında 
(2/124) 364 

fliresun (Netim Tindi ve- î arkadaşı) 
— İlkokul Öğretmenleriyle ilkokul öğ

ret menliğinden gelip'do muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kınınım] arımla çalışanların aylık 
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun hakkında (2/192) 91:96 

İstanbul (Coşkun Kırca >•( S arkadaşı) 
— Sendikalar Kanununun 20 nei mad

desinin 4/a bendinin, 22 nei maddesinin 
1 nei bendinin, 23 nei maddisinin 1 nei ben • 
dinin, 27 nei maddesinin 1 nei ve 3 neü fık
ralarının, 31 net maddesinin 10 ucu bendi
nin ve 2 nei geçici maddesinin düzeltilmesi 
haklımda (2/629) 4 

— Toplu iş Sözleşmesi, (îrev ve Lokavt 
Kanununun 7 nei maddesinin 2 nei bendinin 
1 nei fıkrasının 2 nei cümlesinin çıkarılma
sına, 11 nei maddesinin 1 nei fıkrasının, 
19 neu maddesinin 2 nei 'bendinin. 5 nei fık
rasının, 20 nei maddesinin 12 nei bendi
nin, 35 ncı maddesinin (e) bendinin I nei 
fıkrasının, 62 nei maddesinin 2 nei fıkrası
nın ve 2 nei geeieİ maddesinin düzelt i Innesİ 
hakkında (2/628) 4 

'İstanbul (Coşkun Kt-ruı), Aydın (Orhun 
Apaydın), Sivas (Cevad Odyakmaz) ve ftr-
zinean (Sadık Perinçeh) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büte,e 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düne inlenmesi bıkkında (2/269) 32 

Sayfa 
— Yasama Meclislerinin aralarındaki 

^münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
(2/271) 32 

İstanbul (Coşku» Kırva), Sivas (Cavad 
Odyakmaz), Aydın (Orhan Apaydın.) ve 
Erzincan (Sadık Pvnnrek) 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde denetlenme
sinin düzenlenmesi hakkında (2/273) 32,64: 

77 
İstanbul (Hüsamettin Tiyanşan) 

„ — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında (2/350) 333 

tstanbu! (Öz fi Şahinairay «,(1.S. üyesi» 
ve 15 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair (2/221) 96,362 

tstanbu) (Jİent Ctkcr) 
—• Avukatlık Kanununun 7 nei madde

sinin kaldırılması ve 114 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/3851 ' 40S) 

— Köy Kanununun Anayasaya aykırı 
bîr kısım hükümlerinin kaldırılmasına dair 
(2/445, 4/284) 52 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı lıüküınl erinin kaldın I-
ınasma dair (2/440) 53,86,214:242, 

248:274,280:290,416,417,417:418 
İstanbul (ftifnt öztvrkeine «f. 8. 

Vyfi.n») 
__ r>434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununa bir madde ile 32 w 47 nei madde
lerine birer fıkra ilâvesine dair (2/126) % 

— (üiınrük memurlarından bâzılarına 
verilecek yem bedeli ve yemeklik hakkında
ki 1615 sayılı Kanunim 2 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/132) 3(İ6 

— Kontken .Radyum ve diğer nükleer 
enerji ci-lıaü ve maddeleri ile bunların tıpta 
kullanılması ve kullananlar hakkında 
(2/127) 365 

İstanbul (Hifat Östiirkrine. «.C. S. 
Cifesi» re S arkadaşı) 

— Ordu mensup I ari yi e Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve (fümrük muhafaza ve mim-
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Sayfa 

mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi, 'hakkında (2/180) 364 

İstanbul (Rifat östürkçine «O. 8. 
Üyesi» ve, tâ arkadaş) 

— 3656 sayılı Devlet memurları aylık
larının tcvıhU ve teadülüne dair Kanıma 
<'k kanun hakkında (2/302) 364 

istanbul (Sabri Vardarlı) 
— Transit geçişlerde alınacak Karayol-

•ları Verdisi Kamımı, hakkında (2/631.) 32 
İstanbul (Suphi Itaykam ve 68 arka

daşı) 
— Tıp personelinin mukavele ile çalış

tırılmasına dair (2/54) 366 
fcanir (Hilmi Onat «(7. S. Üyesi») ve 

Aydın (Mehmet Yavaş) • 
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka

nunla 'bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kında (2/360) 363 

İzmir (Mustafa TIyar) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 

32 ve 33 ncü maddeleri İle 34 ncü maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
(2/76) 177:178,334:357 

— Tapu sif.il binaları yapılması mak-
sadiyle alınacak harçlar hakkında (2/233) 365 

İzmir (Nevzat özerdendi (*C. S, Üyesi») 
— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ

retmenliğinden pelin de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve iktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık 
dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun (2/188) 91:06 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozccdt «<7. #. 
Üyesİ-») 

— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun hakkında (2/327) 363 

l/mir (Sİnasi Onma) 
— 7258 sayılı Futbol müsabakalarında 

müşterek bahisler tertibi hakkındaki Ka
nuna ek geçici ımadde eklenmesine dair 
(2/632) 83 

Kars. (Hasan Erdoğan) ile Tunceli 
(Fethi Ülkü) 

— Memurin Kanununun bîm maddele
ri İle buna müzeyyel olan 1777 sayılı Ka-

Hayfa 
mimin 3 neü maddesini tadil eden 2019 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (2/469) 32 

Kars (Necmettin Akan) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emokli San

dığı Kanununa «eçict lıir madde eklenmesi 
hakkında (2/423) 365 

Kastamonu (Ahmet Nusrct Tuna «(7. fi. 
Üyesi») 

— 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 
sayılı Kamınla muaddel 2 nei ve 3041 sa
yılı Kamınla muaddel 13 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (2/95) 363 

Kastamonu (tsmail Hakkı YıJanhoğlu) 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/371) 364 

Kastamonu (tsmail Hakkı Yılanltoğîu) 
ve Malatya (Avni Akşit) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/421) 365 

Kayseri (Abdülhalim Araş ve 3 arka
daşı) 

— Evlenen veya tekaüde tabi bir vazi
feye giren yetim kızların yetim aylıklarının 
diğer yetimlere taksimi hakkında (2/381) 364 

Kayseri (Hüsamettin Gümüşpata ve 2-1 
arkadaşı) 

— Devlet Demiryolları İşletme Umum • 
Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek kanun 
hakkında (2/564) 33 

Kayseri (Mehmet Göker ve 4 arkadaşı) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair (2/268) 362 

Kayseri (Mehmet Göker ve 5 arkadaşı) 
— 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 

70 sayılı kanunlarla değişik birinci madde
sinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilme
sine dair (2/328) 96,362 
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Sayfa 
Konya (Ahmet Gürhan) ve Ankara (Fer

hat Nuri Yıldtnm) 
— 5585 sayılı Kanıma geçici bir madde 

eklenmesine dair (2/145) 363 
Konya (İhsan Kabadayı ve altı arka

daşı) 
— Kaçakçılığın meni ve takibi hakkın

daki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişik
lik yapılması hakkında (2/118) 363:364 

Konya (thsan Kabadayı ve 8 arkadaşı) 
— Jandarma Genel Komutanlığı kadro

larında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli perso
nele fazla mesaileri karşılığında fazla mesai 
ücreti verilmesi hakkında (2/137) 364:365 

Kütahya (Sadrettin Tosbi) ile Eskişehir 
(Seyfi öztürk) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 6,5 nci maddesinin 
(j) bendine bir hüküm eklenmesi hakkında 
(2/461) 366 

Malatya (Mehmet Delİkaya ve 4 arka
daşı) 

— Hanife Kadife Fırat'a vatanı hizmet 
tertibinden maaş tahsisine ait kanım hak
kında (2/248) 91 

Maras (Enver Kaplan) 
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka

nunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 
(2/640) 409 

Muj (Sait Mutlu) 
— 5434 sayılı Kanunun 41 nci madde

sinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında -(2/107) 366 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu) 
— 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 

İhale Kanununun 66 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair (2/634) 246 

Niğde (Kudret Bayhan «C. S. Üyesi» 
ve 3 arkadaşı) 

— 1111 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/62) 363 

Sayfa 
Ordu (Ferda Güley) 
— Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt 

kâtibi ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi 
müdür, mSmnr ve gardiyanlara tazminat 
verilmesi hakkındaki 11 Temmuz 1962 ta
lihli ve 60 No. lu Kanunun birinci madde
sini ve bu kanuna ekli cetveli değiştiren ka
nım hakkında (2/635) 278 

Sakarya (Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşı) 
— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğret

menliğinden gelip de muhtelif dereceli okul
larda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, 
bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet 
Kunımlannda çalışanların aylık dereceleri 
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
hakkında (2/195) 91:96 

Samsun (îlyas Kılıç ve 10 arkadaşı) 
— İkinci defa yüksek tahsil yapan su

bay ve memurlara kıdem verilmesi hak
kında (2/80) 365 

Samsun (îlyas Kılıç) ve Sakarya (Yu
suf Ulusoy) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 neü 
maddesine (e) fıkrası eklenmesine dair 
(2/335) 363 

Tokat (Alı Dİzman) 
— Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-

fiden sayılması hakkında (2/204) 363 
Tokat (Zihni Betil «C. S. Üyesi» ve 25 

arkadaşı) 
— Cumhuriyet Senatosu üyeleri Secimi 

Kanununun değiştirilmesine dair (2/630) 4 
Tunceli (Mehmet AH Demir «O. S. Üye

si») 
— 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 

maddelerini değiştiren kanun hakkında 
(2/96) 363 

— İlkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ
retmenliğinden gelip de muhtelif dereceli 
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtı ve İktisadi 
Devlet Kunımlannda çalışanların aylık de
receleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek 
kanun hakkında (2/176) 91:96 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnczade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa-

(M. Meclisi F : 24) 
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Sayfa 

rasız olarak istanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia
desi hakkında (2/196) 32 

Tunceli (Mehmet Ali Demir #C. S. Üye
si») ve Denizli (Remzi Şenel) 

— Eğitim ve öğretim müesseselerinin 
kurulmalarına yardım edenlere «Kültür 
Şeref Madalyası» verilmesine dair (2/633) 184 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C, S. Üye
si») ve Kırklareli (Ahmet Naci An «C. S. 
Üyesi») 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/293) 363 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/262) 362 

Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile bu ka
nıma bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerinin de kaldırılması hakkındaki 
kanun tekliflerinin, havale edildiği Adalet, 
içişleri, tırıar ve İskân, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesi hakkın
da 176:177 

Başbakanlık tezkereleri 

[Çeşitti] 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosunun 
sunulduğuna dair (3/774) 32 

[Geriverttıe isteği] 

— ölüm cezasına hükümlü Recep Oruç 
tarafından •vâki karar tashihi isteminin in
celenmesi için adı geçene ait hükümlülük 
dosyasının geri verilmesine dair (3/780) 280 

— «Türk Silâhlı Kuvvetleri Madalya 

Sayfa 
Urfa (Vasfi Gerger «(', S. üyesi») 

— Muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayıh 
Kanuna .göre verilen tohumluk ve yemek
lik bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı 
Kanuna ek kanun hakkında (1/491, 2/491) 32 

Yozgat: (Sadık Artukma>; «C. S. Üyesi») 

— Tapu sicil binaları inşası için alına
cak harçlar hakkında (2/153) 365 

Yozgat (Sadık Artukmac «.C. S. Üyesi* 
ve 2 arkadaşı) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 
7242 sayılı kanunların kaldırılması hakkın
da (2/147) 362 

kanunu tasarısı» nm geri gönderilmesine 
dair (3/776) 85 

[ölüm cezaları] 

— Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayı
sında kayıtlı Mchmedoğlu, Fatma (Sıdıka) 
dan doğma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer 
Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 
9 ve sayfa İ8 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu 
Hatice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu 
Zeki Özalp'in ölüm cezalarına çarptırılma
ları hakkında (3/778) 174 

— Ölüm cezasına hükümlü Recep Oruç 
tarafından vâki karar tashihi isteminin in
celenmesi için adı geçene ait hükümlülük 
dosyasının geriverilmesine dair (3/780) 280 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'-
tîîn doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram 
Albayrak'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/438) 206 

— Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane 
i numarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feri-
! de'den doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu 

TEZKERELER 
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Sayfa 

Veysel Aslan'ın ölüm cezasına 
ması hakkında (3/775) 

çarptırıl-
32 

[Yasama dokunulmazlıkları] 

— Kütahya Milletvekili Mehmet Ke-
sen'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/771) 4 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince hazırlanan Ba
kanlar Kurulu listesinde gösterilen bakan
lıklara seçilen zevat atanmış, ve listenin su
nulmuş olduğuna dair (3/773) 27 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/269) 32 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Yasama mec
lislerinin aralarındaki münasebetlerin dü
zenlenmesi hakkında kanım teklifine dair 
(2/271) 32 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Kamu ikti
sadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde denetlenmesinin düzenlenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (2/273) 32,64:77 

— istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade 
mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait İken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia
desi hakkındaki kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 
teklifine dair (1/126, 2/196) 32 

Sayfa 
— istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-

yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 
6085 sayılı Karayolları Trıvfik Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/350) 333 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/432) 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında (1/345) 86 

Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğtu'nun devam etmediği Dilekçe Komis
yonundan çekilmiş sayılması hakkında 
(3/777) 85 

Maliye Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/262) 362 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Tokat Mil
letvekili AH Rıza Ulusoy'a ödeneğinin veri
lebilmesi hakkında (3/782) 

— Sayın milletvekillerinden ikisine izin 
verilmesine dair 

415 

64 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/781) 414415 

— Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyık-
oğlu'na bir ay süre ile izin verilmesi hak
kında 214 

Sayıştay Başkanlığı teskereleri 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı KesirihesaJbına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/338, 
1/118) 90,178,358,375:378,415,443446 
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Sayfa 

— Devlet Su İşleri Oenel Müdürlüğü • 
1959 bütçe yılı Kesirihesafoına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/186, 
1/42) 90,173,357:358,371,374,415, 

447:450 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesdulıesaplarına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/318, 1/33) 90,361:362,383:386,416, 

435:438 

— İstanbul üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/112, 3/113, 
1/57) 366 367,387 =390,416, 

431:434 

— Istannul Üniversitesi 1957 bütee yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 

tiayfa 
sunulduğuna dair (3/133, 1/69) 367:368,391: 

394,416,427:430 
— İstanbul üniversitesi JDDS biitçcs yılı 

Kesinhesabma ait uuygunluk bi I d irim inin 
sunulduğuna dair (3/171, 1/339) 3Gb,395&98, 

416,423:426 
— İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Kesin

hesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/78, 1/lBj) 368:369,399:402, 

416,419 :*22 

— İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesitıshesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/592, 1/163) 369:370, 

403:406,416,451:454 

— Petrol Dairesi Keşişliğinin 1960 bütçe 
yıh Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğnna dair (3/516, 1/127) 90,360: 

361,379:382,416,439:442 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

24.12.1963 tarihli 18 nei Birleşime 
ait 24 

25.12.1963 tarihli 19 nen Birleşime 
•ait 

30.12.1963 tarihli 20 nei Birleşime 
ait 

31.12.1963 tarihli 21 nei Birleşime 
ait 

1.1.1964 tarihli 22 nei Birleşime 
ait 

2.1.1964 tarihli 23 ncü Birleşime 
ah 

3.1.1964 tarihli 4 ncü Birleşime 
ait 184 

Sayfa 

3 

30:31 

60 

83 

98:99 

174 

4.1.1964 
ait 

6.1.1964 
ait 

7.1.1964 
art 

8.1.1964 
ait 

9.1.1964 
ait 

tarihli 

tarihli 

tarihli 

tarihli 

tarihli 

25 

26 

27 

28 

29 

ncı 

ne\ 

nei 

nei 

nen 

Cilt 
Birleşime 

Birleşime1 

Birleşime 

Birleşime 

Birleşime 

Sayfa 

206 

246 

277: 
278 

332: 
333 

408: 
409 

10.1.1964 tarihli 30 neu Birleşime 
ait 25 2:3 

YOKLAMALAR 
Sayfa 

5,33,61,84,96,99,175,185,206,247,279,334, 
410,417,418 

DÜZELTÎŞLER 

30.12,1963 tarihli Yirminci Birleşime ait Tu
tanak dergisinin 31 nei sayfasının 2 nei sütu

nunda 5 sayılı yazılı sorunun sahibi «Niğde Mil
letvekili Ruhi Soyer'dir» düzeltilir, 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Neriman ağaoğlu (Manisa) - Başbakan 
ismet inönü tarafından teşkil olunan Bâ  
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 167,169 

Atalay Akan (Urfa) - Danıştay kanunu 
tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 224 

ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Malatya Milletvekili ismet inönü tarafın
dan kurulan Bakanlar. Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince ya
pılan güven oylaması münasebetiyle 193 

Ekrem AHcan (Sakarya) - Başbakan 
tsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 131,137 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Aücan (Sakarya) - Aydm Milletve
kili Hilmi Aydmçer'in, Kıbrıs'taki karga
şalıklar ve Türk Cemaatine yapılagelmekte 
olan kanlı tecavüzler konusunda Hüküme
tin açıklamada bulunması gerektiği hakkın
daki konuşması münasebetiyle 7 

— Çankırı Milletvekili Rahmi ince
lerin, köy kalkınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
münasebetiyle 17,20 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Boş Vıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e 
ne gibi büyük bir yatırım yapılacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle 21 

Orhan Apaydın (Aydın) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde halen mevcut Bütçe 
Karma Komisyonunun, Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince yenisi seçilinceye ka
dar görevine devam etmesinin karara bağ-

Sayfa 
lanmaama dair grup başkanvekillerinin 
önergesi münasebetiyle 47 

Abdülnattm Araş (Kayseri) - Tapula
ma kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibiahimoğlu'nuın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (P) bendlerinin, (E) bendinin 
(P) ve {P> bendinin (G) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tâdili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Mecliüi Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 351 

Burhan Arat (Çanakkale) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 231,235,238, 

251,255 
— Tapulama kanunu tasarısı ile, Ada

na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğinin ıskatında on 



Sayfa 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tâdi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ite 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) trendlerinin, (E) bendinin 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tâdili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar?ın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 neü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'mn, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 349 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin 
Ardıçoğlu (Elâzığ-) - Muğla Milletvekili 
Hilmi Baydur'un, Muğla iline, 1963 yılın
da, turizm bakımından ne yapıldığına ve 
yapılması düşünülen işlere dair sözlü soru
su münasebetiyle 23 

Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Malat
ya Milletvekili tsmet inönü tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasa
nın 103 ncü maddesi gereğince yapılan gü
ven oylaması münasebetiyle 187 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Başbakan 
tsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 142 

İhsan Ataöv (Antalya) - Balıkesir Mil
letvekili Fennî tslimyeli ve 2 arkadaşının, 
T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope-

Kemal Ba&aoglu (Maraş) - A. P. Gru-
pu Başkanı Mahmut Rıza Bertan'ın, Kıb
rıs'ta çok vahim hâdiselerin cereyan ettiği 
şu günlerde sayın üyelerin Hükümetçe ma-
lûmattar kılınmasını temiuen tatil günleri 
de dâhil her gün toplanılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 56 

Sayfa 
ratifleri memur ve hizmetlilerine 100 neü 
yıl dönümü ikramiyesi verilmesi lıakkmda 
kanun teklifi ile, Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler'hı, T. 0. Ziraat Bankası 
memur ve müstahdemlerine ikramiye ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 10 

— C. Senatosu Ağıı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Mil
letvekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinççioğlu ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nevzat Üzer-
demli ve Giresun Milletvekili Naim Tirali 
ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yu
suf Ulusoy ve 10 arkadaşının, İlkokul öğ
retmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli okullarda ve 
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakan
lıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Ku
rumlarında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 92,94 

Hilmi Aydınger (Aydın) - Başbakan 
İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 158 

— Kıbrıs'taki kargaşalıklar ve Türk Ce
maatine yapılagclmekte olan kanlı tecavüz
ler konusunda Hükümetin açıklamada bu
lunması gerektiği hakkındaki konuşması 6 

Şevki Aysan (Mardin) - 2 4 - 2 5 Ara-
Iık'ta Mardin ve Siirt'teki kasırganın se-
bebolduğu büyük hasar karşısında Hükü
metin âcil yardım yapmasına dair beyanatı 
münasebetiyle , 5 

— Başbakan tsmet tnönü tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulu programının 
görüşülmesi münasebetiyle 160 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzıınhasanoğlu ve dört arkadaşının, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi ile 

38 
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2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 neu maddelerine birer fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle 178 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 267,269,286,288 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in, Kıbrıs'ta normal hâlin geri getiril
mesi hususundaki çalışmalar ve sıhhi yar
dım için Kızılay'ın harekete geçtiği husu
sundaki demeci ve Kıbrıs'taki son olaylar 
hususundaki sorulara vâki cevapları müna
sebetiyle 63 

— Hükümete güven oyu verilmesi biti
minde oy kullanmak istiyen bir milletveki
linin direnmesi üzerine keyfiyetin oya su
nulmasının İçtüzüğe aykırı olduğu yolunda
ki konuşması 208 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) • 
Başbakan İsmet inönü tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi münasebetiyle 156 

Hilmi Baydur (Muğla) - Muğla iline, 
1963 yılında, Turizm bakımından ne yapıl
dığına ye yapılması düşünülen işlere dair 
sözlü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Baltanı 
Nurettin Ardıçoğlu'nun cevabı münasebetiy
le 25 

Suphi Baykam (İstanbul) • Gençlik ku
rullarının yaptıkları bildirinin her hangi 
bir tehdit anlamını taşımadığına dair deme
ci 206 

Yahşin Demiray (İstanbul) - Dışişleri 
Bakam Feridun Cemal Erkin'in, Kıbrıs 
olayları sonunda Makarios'un tutumu ve 

Sayfa 
Halis Bayramoğlu (CHimüşane) - Ba

lıkesir Milletvekili Fennî Islimycli ve 2 ar
kadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlileri
ne 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile, Çankırı Millet
vekili Ralımi tnceler'in, T. C. Ziraat Ban
kası memur ve müstahdemlerine ikramiye 
verilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 10 

Cihat B%eb.an (Balıkesir) - Başbakan 
İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 118,141 

— Malatya Milletvekili İsmet İnönü ta
rafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince 
yapılan güven oylaması münasebetiyle 194 

Sadi Binay (Bilecik) - Başbakan İsmet 
İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar 
Kurulu programının görüşülmesi münase
betiyle 165 

— Komisyonların toplantı gün ve saatle
rinin dahi radyo ile yayınlanmasının gele
neklere uymadığı yolunda gündem dışı ko
nuşması 207 

Ferruh Bozbeyli (istanbul) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde halen mevcut Büt
çe Karma Komisyonunun, Anayasanın 
94 ncü maddesi gereğince yenisi seçilinceye 
kadar görevine devam etmesinin karara 
bağlanmasına dair grup başkan vekillerinin 
önergesi münasebetiyle 49 

Kıbrıs konusunda yapılan dış temaslar Iıak-
kında demeci ve bu husustaki çeşitli sorula
ra cevabı münasebetiyle 213 

ç 
Fethi Çelikbag (Burdur) - Reşat Özar-

da'nm Kıbrıs konusundaki konuşmasını ye
ren demeci 413 

D 
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Ekrem Dikmen (Trabzon) - Balıkesir 
Milletvekili Fennî îslimyeli ve 2 arkadaşı
nın, T, C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve haşmetlilerine 
100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile, Çankırı Millet
vekili Rahmi tnceler'in, T. C. Ziraat Ban
kası memur ve müstahdemlerine ikramiye . 
verilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 12 

Nihat Diler (Erzurum) - Başbakan is
met inönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle 151 

— Tapulama kanunu tasarısı ile, Ada
na Milletvekili Kemal Sanİbrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kamınla muaddel 13 ncü maddesi 
(F>) bendinin zilycdliğin ıskatında on 
yene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) vo (F) bendlerinin, (E) bendinin 
(P) ve (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde-

Asira Eren (Niğde) - Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı UzunhasanoğIw ve 
dört arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 61.23 sayılı Kanunla muaddel 
455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı ka
nunlarla muaddel 45!) neu maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet. Komisyonu raj>oru münasebetiyle 178 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevat Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perincek'in, Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Ceeici Komisyon 
raporu münasebetiyle 73 

Sayfa 
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, izmir Milletvekili Mustafa 
TJyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 neü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'mn, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve- Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 339,344 

Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) - Baş
bakan ismet inönü tarafından teşkil olunan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 129 

H. Ali Dizman (Tokat) - Başbakan İs
met lönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle 114 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - Baş
bakan ismet inönü tarafından teşkil olunan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülme
si münasebetiyle 100 

Nihat Erim (Kocaeli) - Başbakan is
met inönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi mü
nasebetiyle 166 

— Malatya Milletvekili ismet înönü ta
rafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 neü maddesi gereğince 
yapılan güven oylaması münasebetiyle 195 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin 
- Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 
Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiselerin son inki
şaf seyri hakkında açıklama yapılması hak
kındaki önergesi münasebetiyle 46 

— Kıbrıs'ta normal halin, geri getiril
mesi hususundaki çalışmalar ve sıhhi yar
dım için Kızılay'ın harekete geçtiği husu
sundaki demeci ve Kıbrıs'taki son olaylar 
hususundaki sorulara vâki cevapları 61,63 
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— Kıbrıs olayları «onunda Makarios'un 
tutumu ve Kıbrıs konusunda yapılan dış 
temaslar hakkında demeci ve bu husustaki 
çeşitli sorulara cevabı 211,213 

— Kıbrıs olaylarıyla ilgili son siyasi te
maslar hakkında demeci 247 

— Lefkoşa'daki Siyasi İrtibat Komite
sinin toplanarak tevkif ve müdahalelerin 
karşılıklı önlenmesi hususunda verdiği ka
rarlara vo Kıbrıs'taki Türk halkının yiye
cek ihtiyaçlarının sağlanması için alman 
tedbirlere dair konuşması 279 

fihaıni Ertem (Edirne) • Başbakan İs
met înönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle *• 163 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 253,260,261,263,268,271 

Muhlis Ete (Ankara) - İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili 
Cevat Odyakmaz, Aydm Milletvekili Or
han Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa-

Sayfa 
dik Perinçek'in, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 68 

Gökhan EvMyaoğlu (Balıkesir) - Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, Kıb
rıs'ta normal halîn geri getirilmesi hususun
daki çalışmalar vo sıhhi yardım için Kızı
lay'ın harekete geçtiği hususundaki demeci 
ve Kıbrıs'taki son olaylar hususundaki som
lara vâki cevaplar, münasebetiyle 63 

— Kıbrıslı Rum çetesi tarafından Kıb
rıs Anayasasının ihlâline ve buna kargı 
Türk unsurunun korunması bakımından 
tek taraflı müdahale imkânının mevcudol-
masma rağmen tedbir alınmasında gecikme
ler olduğu ve tereddütlü beyanlar yapıldığı 
konusundaki demeci 33 

Saadet Evren (İstanbul) - Dünkü bir
leşimde komisyon toplantı gün ve saatleri
nin radyo ile yayınlanmasını yeren Bilecik 
Milletvekili Sadi Binay'a cevabı 247 

Mehmet Geçioğlu (Adana) - 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 zilyedliğinin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve {F) beııdlerinîn, (E) bendinin 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme

sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 343 

Fahir Oiritlioğlu (Edirne) - Ankara'da 
inşa edilecek olan Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi binasının durumuna dair sözlü soru
su ve Millî Savunma Bakanı ilhamı Sancar'-
ıii cevabı münasebetiyle 16 

—• 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre 
ihtiyacının ne suretle sağlanacağına dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'-
in sözlü cevabı münasebetiyle 307 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 
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705 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kanımla muaddel 455 nci maddesi ile 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
450 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine 
dair kamın teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle 179-

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmalına dair kanun 
teklifi ve (îeçici Komisyon raporu münase
betiyle 233 

— fidirne ilinde süt endüstrisi kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Sahur-
in .sözlü cevabı münasebetiyle 308 

tiayfa 
— Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan 

wdler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edi
len Türk topraklarına dair Dışişleri Baka
nından soru önergesi ve Bayındırlık Bakam 
Arif Hikmet Onat'm sözlü cevabı münase
betiyle 303,305 

Ragıp Oümüşpala (İzmir) - Başbakan 
ismet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 129 

Zeynel Giinctoğdu (Erzincan) • İstikrar
lı bir Hükümet kurulamamasmm özel teşeb
büse ve piyasayı tereddütlü bir durumda 
bıraktığı ve memleket içindeki huzurun 
biran Önce sağlanması için üstün bir gayre
tin esirgen m em es i gerektiği konusunda ffün-
dem d ısı demeci 175 

I 
İbrahim îmirzalıoğlu (Ankara) • Tarım 

alet, makina ve yedek parçalanılın şamalım
da temin edilmesi için neden vaktinde ted
bir alınmadığına dair önergesi ve Tarım 
Bakanı Turan Şahiıvin sözlü cevabı müna
sebetiyle 312,314 

Şefik inan (Çanakkale) - istanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili 
Cavad Odyakmaz, Aydın Milletvekili Or
han Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçck'İıı, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi (İcçiei Komisyon rapora münasebe
tiyle 72 

Rahmi İnceler (Çankırı) - Köy kalkın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Başbakandan .sözlü sorusu ve Devlet Baka

nı ve Başbakan Yardımcısı Kkrem Alican'-
ın cevabı münasebetiyle İS 

— T. O. Ziraat Bankası memur ve müs-
dahdemleriııe ikramiye verilmesine dair ka
nun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları münasel>etiy}e H 

Başbakan İsmet İnönü (Malatya) - Kıb
rıs olayları ve Hükümetin milletlerarası ni
zamı çiğııiyen her türlü davranışları önle
mek üzere her tedbire başvurmakta devam 
edeceği hususundaki demeci 27 

— Kıu-ulan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 103 neü maddesi gereğince ya
pılan güven oylaması münasebetiyle 198 

— Teşkil olunan Bakanlar Kurulunun 
programı münasebetiyle 35,123,138 

Fennî Islimyeli (Balıkesir) - T. C. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü 
ikramiyesi verilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 12 

Cevat Kanpulat (Balıkesir) • Balıke
sir'de özellikle Uönen ve Manyas'da vuku-
bulan se] felaketi dolayısiyle âeil yardım 
temenni eden konuşması 

K 

63 

Mustafa Kaptan (Sinop) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile istanbul Milletvekili Kesit 
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anavasava aykırı hükümlerinin kaldırılma-
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sına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 286 

Hyas Kılıç (Samsun) - Başbakan İsmet 
İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar 
Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle 156 

— 4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 net 
maddelerinin değiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevabı 
münasebetiyle 301 

İbrahim Etem Kıhçoğhı (Giresun) • 
Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesi münasebetiyle 167 

Rauf Kıray (Kütahya) - Başbakan İs
met tnönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle 146 

Coşkun Kırca (İstanbul) - A. P. Grupu 
Başkam Mahmut Rıza Bertan'ın, Kıbrıs'ta 
çok vahîm hâdiselerin cereyan ettiği şu gün
lerde sayın üyelerin Hükümetçe malûmattar 
kılınmasını teminen tatil günleri de dahil 
her gün toplanmasına dair önergesi münase
betiyle 53,56 

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde denetlenmesi-

Sayfa 
nin düzenlenmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 69 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinde ha
len mevcut Bütçe Karma Komisyonunun, 
Anayasanın 94 neü maddesi gereğince yenisi 
seçilinceye kadar görevine devam etmesinin 
karara bağlanmasına dair grup başkanvekil-
lerinîn önergesi münasebetiyle 50 

Mustafa Şükrü Koç (Aydın) - ('. Sena
tosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 ar
kadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
GÖğüş ile Diyarbakır Milletvekili Vefİk 
Pirinçeioğluı ve C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve C. Senatosu iz
mir Üyesi Nevzat Özerdcmli ve Giresun 
Milletvekili Naim Tirali ve 4 arkadaşı 
ile Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy 
ve 10 arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakan
lığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve tktisadi Devlet Kurumlarında çalışan
ların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 91 

Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakan
lıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Ku
rumlarında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 95 

—. Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Avrapa'daki işçilerimizin gönder
dikleri dövizin hangi kur üzerinden Türk 
parasına çevrildiğine dair soru önergesine 
sözlü cevabı 298,299,300 

— Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddele
rinin değiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesine sözlü cevabı 300 

Maliye Bakanı Ferid Melen • Başbakan 
tsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 145 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Mil
letvekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinçcioğlu ve C. Se-
hatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özer-
demli ve Giresun Milletvekili Naim Tİralİ 
ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yu
suf Ulusoy ve 10 arkadaşının, İlkokul öğ
retmenleriyle ilkokul Öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli okullarda ve 
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Oevad Odyakmaz (Sivas) - Başbakan 

ismet inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 105 

Talât Oğuz (Mardin) - C. Sena
tosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 ar
kadaşı ve Gaziantep Milletvekili Alî İhsan 
Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirİnçeioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve C. Senatosu iz
mir Üyesi Nevzat Özerdemli ve Giresun 
Milletvekili Naim Tirali ve 4 arkadaşı 
ile Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy 
ve 10 arkadaşının, ilkokul öğretmenleriyle 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakan
lığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve iktisadi Devlet Kurumlarında çalışan
ların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 93,94 

— Danıştay kanunu tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayı
lı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 221,222,225,228,232,239,284,285,288 

Hilmi Okçu (Manisa) - Danıştay kanu
nu tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 216,221 

Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay 
(O. S. Ankara Üyesi) - Danıştay kanunu 
tasarısı ile tstanbul Milletvekili Reşit Ül-

Sayf» 
ker'in, 3540 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 255,272 

— Kıbrıs konusunda Hükümetin olumlu 
bir tutum içinde olduğuna dair eevabİ de
meci 413 

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
(Ordu) - Edime Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta 
olan sedler sebebiyle Yunanlılarla mübade
le edilen Türk topraklarına dair Dışişleri 
Bakanından soru önergesine sözlü cevabı 302, 

305 
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 

Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan 
arazinin sulanması ve bu araziden bol mik
tarda mahsul sağlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım ve Bayındırlık ba
kanlarından soru önergesine sözlü cevabı 
'münasebetiyle 291 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli ara
sındaki şose yolların ne zaman asfaltlanaca
ğına dair soru önergesine sözlü cevabı mü
nasebetiyle 294 

öavit Oral (Adana) - Başbakan ismet 
inönü tarafından teşkil olunan Bakanlar 
Kurulu programının görüşülmesi münase
betiyle . 136 

Şinasi Osma (İzmir) - öğrenci teşekkül
leri adına gazetelere verilen demeçlerle, Hü
kümete güven oyu vermiyecek olan milletve
killerinin korkutulmak istendiğine, millî 
görevin yapılması sırasında bu türlü tehdit
lerden yılacak kimse bulunmadığına dair 
gündem dışı konuşması 185 

ö 
Büstü Özal (Konya) - Danıştay kanunu 

tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun * 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl

masına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 250,253,257,261,270 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinde ha

len mevcut Bütçe Karma Komisyonunun, 
Anayasanın 94 neü maddesi gereğince yenisi 
seçilinceye kadar görevine'devam etmesinin 
karara bağlanmasına dair grup baskanvckil-
lerinîn önergesi münasebetiyle 49 

Reşat Özarda (Aydın) . Başbakan is
met inönü tarafından teşkil olunan Bakan-
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lar Kurulu programının görüşülmesi müna
sebetiyle 158 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Mil
letvekili Ali İhsan Göğüs ile Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinçcioğlu ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Âli Demir 
ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özer-
demli ve Giresun Milletvekili Naiın Tirali 
ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yu
suf Ulusoy ve 10 arkadaşının, İlkokul Öğ
retmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden ge-
lip de muhtelif dereceli okullarda ve 
Mîllî Eğitim Bakanlığı, üniversite, hakan
lıklar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Ku
rumlarında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 93 

— Kıbrıs olayları ve soydaş kanı dö
külmesi karşısında Hükümetin pasif davran
dığına ve tek taraflı müdahale hakkının lâ
yıkıyla kullanılmadığına dair demeci 410 

Nureddin özdemir (Gümüşane) - Da
nıştay kanunu tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 223, 

265 
— Tapulama kanunu tasarısı ile, Ada

na Milletvekili Kemal SarıİbraMmoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğinîn ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tâdi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin 
(Fİ ve (P) bendinin (G) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tâdili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril- , 
meşine dair, tzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, 5602 sayıh Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme

sine dair ve Aydın Milletvekili Kesat 
özarda'ııın, 5602 sayıh Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanım teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporm 
münasebetiyle 348,355 

Ali özdikmenli (Kastamonu) - Danış
tay kanunu tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 258 

Halil ösmen (Kırşehir) - Balıkesir Mil
letvekili Fennî Islimyeli ve 2 arkadaşının, 
T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncü 
yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ile, Çankırı Milletvekili Rah
mi tnceler'in T, 0. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine 
dair kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 9 

— Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kır
şehir'e ne gibi büyük bir vatırım yapılaca
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ek
ibin Alican'm cevabı münasebetiyle 23 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Mil
letvekili Ali Ilışan Göğüs ile Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinççioğiu ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Âli Demir 
ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nevzat özer
dendi ve Giresun Milletvekili Naim Tirali 
ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili Yu
suf Ulusoy ve 10 arkadaşının, İlkokul öğ
retmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli okullarda ve 
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, bakan
lıklar, teşkilâtında ve İktisadi Devlet Ku
rumlarında çalışanların aylık dereceleri hak
kındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 92,95 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
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hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 284,287,417 

— Hirfanlı Barajı Gölünün etrafında 
bulunan arazinin sulanması ve bu araziden 
bol miktarda mahsul sağlanması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ile Tarım 
Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevapları mü
nasebetiyle 292 

— Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğde-
beti arasındaki şose yolların ne zaman as
faltlanacağına dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın sözlü 
cevabı münasebetiyle 294 

— Memleketimizin bâssı bölgelerinde gö
rülen şap hastalığının önlenmesi konusunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve 
Tiearet bakanlarından soru Önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'iıı sözlü cevabı 
münasebetiyle 311 

— Tapulama kainimi tasarısı ile, Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'ınm, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suı-etiylc tâdi
line, bu maddeye ("R) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin İlâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin 
(P) ve (F) bendinin (O) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci madde-
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sine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın 
tâdili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril' 
meşine dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
iryar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 3.1, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Kesat 
özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon rapoı-u 
münasebetiyle 348,350 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Cumhuriyet 
»Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu 
ve dört arkadaşının 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 nci maddesi ile 2275 \-?, 3038 sayılı ka
nunlarla muaddel 45Ö ncu maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine dair kanun tekliüi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 360 

— Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 264 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in, Kıbrıs olayları sonunda Makarios'un 
tutumu ve Kıbrıs konusunda yapılan dış 
temaslar lıakkında demeci ve bu husustaki 
c(«itli sorulara cevabı münasebetiyle 212 

Sadi Pehlivanoğ'lu (Ordu) - Dışişleri 
Bakanı Feridun Oemal Eritin'in, Kıbrıs'ta 
normal halin geri getirilmesi hususundaki 

çalışmalar ve sıhhi yardım için Kızılayın 
harekete geçtiği hususundaki sorulara, vâki 
cevapları münasebetiyle 62 

Mehmet Sağlam (Kayseri) • A P. Gru-
pu Başkanı Mahmut Rıza Bertan'm, Kıb
rıs'ta çok vahîm hâdiselerin eereyan ettiği 
şu günlerde sayın üyelerin Hükümetçe ma.-
lûmattar kılınmasını teminen tatil günleri 
de dâhil her gün toplanılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 55 

— Başbakan ismet inönü tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın görüşülmesi münasebetiyle 

Millî Savunma Bakanı tlhami Sanoar 
(istanbul) - Edirne Milletvekili Fahir Gi-
rİtlioğlu'nun Ankara'da inşa edilecek olan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi binasının 

109 
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durumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle 14,16 i 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) • 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ııeü maddesi (D) ben
dinin zilyedi iğin ıskatında on sene evvel 
tesis «tilmiş vurgi kaydı alınması şartının 
kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye 
Cfö) bendinin başlığı ile yeni bir bendin 
ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) bend-
lerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) bendinin 
(O) olarak değiştirilmesine ve aynı kamı
mın 35 ne i maddesine iki fıkra ilâvesine ve 
birinci fıkranın tadili ik> ıtçüncü fıkra ola
rak değiştirilmesine dair kpnım teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 335,347 

Sabahattin Savacı (CHmüşane) - Baş
bakan İsmet İnönü tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesi münasebetiyle 164 ' 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülke r'in, 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 252,259 

içişleri Bakanı îlyas Seçkin (Ankara) -
Maıdfrı Milletvekili Şevki Aysan'in, 24-25 

Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) • 
Ankara Milletvekili İbrahim İmirzaJıoğ-
lu'muı, Tarım alet, makina ve yedek par
kalarının zamanında temin edilmesi için 
neden vaktinde tedbir alınmadığına dair 
Önergesine sözlü eevabı 312,314 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni güb
re ihtiyacının ne suretle sağlanacağına dair 
som önergesine sözlü cevabı 306 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Fdirne ilinde süt endüstrisi kurul
madı hususunda ne düşünüldüğüne dair so
ru önergesine sözlü cevabı 308 

Sayfa 
Aralıkta Mardin ve Siirt'teki kasırganın 
sebebolduğü büyük hasar karşısında Hükü
metin âcil yardım yapmalına dair münase
betiyle 5 

İsmet Sezgin (Aydın) - İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmas, Aydın Milletvekili Or
han Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşebbüs-
! Hislerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkereci ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 67,71,74 

Millet Meclisi Başkanı Fnad Sirmen 
(Rize) - Maraş Milletvekili Kemal Bagcı-
oğlu'mın, Hükümete güven oyu verilmesi 
bitiminde oy kullanmak istiyen bir millet-
vekilhmı direnmesi üzerine keyfiyetin oya. 
sunulmasının İçtüzüğe aykırı olduğu yo
lundaki konuşmasına cevabı 209 

Faruk SÜkan (Konya) - Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal TCrkin'hı, Kıbrıs olay
ları sonunda MakariosAın tutumu ve Kıb
rıs konusunda yapılan dış temaslar hak
kında demeci ve bu husustaki çeşitli soru
lura eevabı münasebetiyle 2J3 

— Kırşehir Milletvekili Halil C-zmen'-
in, lîirfanlı Barajı Gölünün etrafında bu
lutlan arazinin sulanması ve bu araziden 
bol miktarda mahsul sağlanması hı.susunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayındır
lık bakanlarından soru önergesine sözlü ce
vabı münasebetiyle 292 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, memleketimizin bâzı bölgelerinde görü
len şap hastalığının önlenmesi konusunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair soru Öner
gesine sözlü cevabı 310 

Nevzat Şener (Amasya) - Balıkesir 
Milletvekili Fennî tslimyeli ve 2 arkadaşı
nın, T. O. Ziraat Bankası ve tarım kredi 



Sayfa 
kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 
ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hak
kında kanun teklifi ile, Çankırı Milletve
kili Rahmi İncelerin T. C. Ziraat Bankası 
memur ve müstahdemlerine ikramiye ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 9 

Adnan Şenyurt (Erzurum) • Başbakan 

Ahmet Tahtaküiç (Uşak) - Başbakan 
îsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programu-ıtn görüşülmesi 
münaseebtiyle 147 

— Malatya Milletvekili îsmet İnönü ta
rafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince 
'yapılan güven oylaması münasebetiyle 191 

ismail Hakkı Tekinel (frtanbul) - Cum
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve dört arkadaşının 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanun
la muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve. 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 neu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 359,360 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanİbrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğîn ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması sar-

Mustafa Uyar (îzmir) - Ankara'nın 
Varlık mahallesindeki gökmen evlerinin 
durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde otu
ranlara verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Celâlettin Uzer'in sözlü cevabı müna
sebetiyle 296 

— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü mad-

Hayfa 
İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 161 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit "Ülker'in, 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 217 

tının kaldırılması suretiyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin basjığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve 
aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili île üçün
cü fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 3lr 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 neü fık
rasının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler. 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 340,354 

Ata. Topaloğln (Ordu) - Malatya Mil
letvekili İsmet İnönü tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 
neü maddesi gereğince yapılan güven oyla
ması münasebetiyle 107 

desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 351 

Veli Uyar (Yozgat) - C. Sena
tosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 22 ar
kadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinecioğhı ve C. Senatosu Tunceli Üye-

T 
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si Mehmet Ali Demir ve C. Senatosu iz
mir Üyesi Nevzat, özcrdemli ve Giresun 
Milletvekili Naİm Tirali ve 4 arkadaşı 
ile Sakarya Milletvekili Yıısııf lllusoy 
ve 10 arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakan
lığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışan
ların aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Millî TüğUim 

ReŞti ÜTker (istanbul) 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek-

Sayfa Sayfa 
ve Plıin komisyonları raporları münasebe
tiyle 95 

İmar ve İskan Bakam Celâlettin Üzer 
(Eskişehir) - İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Ankara'nın Varlık mahallesindeki 
işçöemen evlerinin durumuna ve Telsizler 
mevkiinde yapılmakta olan evlerin göçmen 
evlerinde oturanlara verilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair önergesine sözlü 
cevabı 296,297 

Ü 
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 215,216,219.220,223,257,262,264,267 

Sabri Vardarh (İstanbul) * Danıştay 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3516 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 215,217,221, 

224,228,234.237,284,286,288,289 
Bahtiyar Vural (Kars) - Balıkesir Mil

letvekili Fennî Islimyeli ve 2 arkadaşının 
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım kredi koo
peratifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncii 
yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında 
kanun teklifi İle, Çankırı Milletvekili Rahmi 
Inceler'in, T. C. Ziraat Bankası memur ve 
müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 10 

Nadir Yavuskan (Bordur) - Başbakan 
İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi 
münasebetiyle 

İsmail Hakkı Yüanhoğlu (Kastamo
nu) • Malatya Milletvekili İsmet İnönü 
tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak-

170 

kında Anayasanın 103 neü maddesi gere
ğince yapılan güven oylaması münasebe
tiyle 

Devlet Bakanı Malik Yolaç (İstanbul) -
Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının gö
rüşülmesi münasebetiyle 

197 

136 

Aziz Zevtinoğlu (Eskişehir) - Avrupa'-
daki İşçilerimizin gönderdikleri dövizin 
hangi kur üzerinden Türk parasına çevril
diğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ferid Melen'in sözlü cevabı münasebetiyle 

— Balıkesir Milletvekili Fennî Islimye-
li ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası 

298, 
299 

ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikrami
yesi verilmesi hakkında kanun teklifi ile, 
Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, T. C. 
Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine 
ikramiye verilmesine dair kanun teklifi ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 12 

(M. Meclisi F : 24) 




