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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 
Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar ve 
Sanayi Bakanı Fethi Celikbaş'm, dönüş
lerine kadar, Dışişleri Hakanına Devlet 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
gin'in, Türkiye'deki füze rampalarının sö-
külmesiyle ilgili demeci. 180 

— Eskişehir- Milletvekili Soy fi Öz-
türk'ün, izinli oldukları halde Millet Mec
lisinde konuşma yapan milletvekilleri hak
kında demeci ve Yozgat Milletvekili is
mail Hakkı Akdoğan'm cevabı 448:449 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun, Üniversiteler bütçesi dola-
yısıyle Karma Bütçe Komisyonunda Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile ilgili ko
nuşmalarının basına noksan ve yanlış in
tikal ettiğine dair demeci 577 -.579 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Cilesiz'in, Giresun bölgesinde geniş 
hasara sebebolan lodos fırtınası konusun
da, demeci. 451 -.452 

— Giresun Milletvekili Nainı Tirali'nin; 
geçen Birleşimde Ordu Milletvekili Sadi 
Pehlivanoğhrnun Vatan Gazetesinin Mar-
xist temayülleri destekleyici yayınlarda bu
lunduğuna dair yaptığı demece cevabı 41 :42 

— İçel "Milletvekili Yahya Derman-
ernm, sel felâketine uğrıyan İçel bölgesine 
yardımından dolayı Hükümete, Kızılaya, 
mahallî idare âmirlerine, Ateş Şirketine 
ve yardıma katılan yurttaşlara minnet 
ve şükranlarını bildiren demeci. (VIo:6.1 (i 

— İstanbul Milletvekili Tahsin De-
miray'ın, adedi 180 bini bulan bir işçi 
kütlesinin miting yapacağı yolunda 

Sayfa 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun, Millî Savunma Bakanına, 
içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın ve 
.Sanayi Bakanına, Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik etmeleri ('V:î44) 8:9 

Ankara Radyosunun kısa dalga Fran
sızca yayını d o kıy isiyle olan demeci ve 
Basın - Yayın - ve Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik Karasapan'ın cevabı 8 

—• Kars Milletvekili Bahtiyar Vu
ral'ın, geçen Birleşimde 'bir milletveki
linin kendisi hakkında sarf ettiği cümle 
'münasebetiyle demeci 452 

—• Kars Milletvekili Hasan Erdoğan. 
mukaveleli hekimliğin ihdası hakkında 
İstanbul. Milletvekili Suphi B-,aykam ve 
İ)S arkadaşının, vermiş olduğu 'kunun 
teklifinin İçtüzüğün. '56 ncı maddesi ge
reğince gündeme alınarak görüşülmesine 
dair demeci 449:450 

— Kocaeli ^Milletvekili Haklan Ikısa-
yol'un, Jvocaelin'e, 

İçel .Milletvekili Mazhar Arıkan. ve 
Yahya Derm>ancı'nm, Silifke'ye ve, 

Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'ın, 
Bursa vilâyeti ve civarına yağan şiddetli 
yağmurların meydana getirdiği büyük 
sellerin sebebolduğu zararlara Hüküme
tin acilen yardım elini uzatması ve bun
dan. böyle bu gibi âfetlere karşı önce
den tedbir "alması konusunda demeçleri 
ve Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakan
larının cevapları, 340:342 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya "Sofu-
oğlunun, İzmit ilinde dördüncü defadır 
vukubulan \sel felâketine Hükümetin yar-

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Sayfa 

dım elini uzatmadığı yolundaki demeci 
ve îmar ve iskân Baikanı Fahrettin Kes
rim Gökay'ın cevabı. 450:451. 

— Mğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy'un, Devlet radyosunun yayınları 
hakkında demeci 343:345 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, Ankara Radyosunun Meclis saatin
de soyadını yanlış okuduğunu bildire
rek ilgililerin bu hususlarda dikkatli bu
lunmalarını temenni eden demeci 615 

— Ordu Milletvekili Ata Topalağlu'-
nun, Hükümetin istihsali yükseltmek ve 
millî geliri artırmak üzere, ithali mene-
dilen suni gübre fiyatının düşürülmesi 
hususunda derhal harekete geçmesine 
dair demeci. 576:577 

— Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz, son günlerde sık sık vukubulan 
kürsüye tecavüz olaylarının Başkanlıkça. 
cezalandırılmasını istiyen demeci 450 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
cuoğlu'nun, İçtüzüğün bîr an evvel ha-
zırlanm'asi; Anayasanın 57 nci madde-

— Tokat Milletvekili Zeyya/t Kocanıe-
mi'nin; ordu mensuplarından bâzıları
nın tutumu dolayısiyle (Başbakan hak-

— Adalet Partisi Meclisi Grupu Baş-
kanvekili Ralıkesi'r Milletvekili Cihat 
Bilgehan'm, Hava Kuvvetleri Komuta
nının teklifi üzerine, bulundukları va
zifelerinden almton muhtelif rütbede .11 
hava subayı ile ilgili olarak bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (S/2) 392: 

393,416:425 

Sayfa 
sinde derpiş edilen kanunlarla Siyasi 
suçların affı Kanunu dolayısiyle ele alı
nacağı bildirilen ve Adana Ceza Evin
deki bu kabil suçluların da affını derpiş 
eden 113 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Hükümetçe bir an önce Meclise 
getirilmesi ve ayrıca Anayasa Mahkeme
sine intikal eden 140 dâvanın da takip
ten kaldırılması konularında gündem dışı 
demeci 4 6:8 

— Tokat'Milletvekili Ali Dizman'm, 
Yeni Türkiye Partisinin ve Kayseri' Mil
letvekili Mehmet Sağlam'm, O. H. P. si
nin (Türk - îş) in komünizmi telin mitin
gine katılması olayına radyoda yer ve
rilmemesinin, eşitliğe ve demokratik esas
lara aykırı olduğunu bildiren demeci 390:391 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon ilinde geniş tahribat 
yapan lodos fırtınasının sebebolduğu za
rar ve ziyan dolayısiyle Hükümetin bu 
ile yardım elini uzatmasını istiyen de
meci 391:392 

kında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/1) 9,10,42:45 

:— Kocaeli Milletvekili' Nihat Erim'-
in, Türkiye'nin genel dış meseleler kar
şısında güttüğü politika ve NATO, Or
tak Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıb
rıs'a dair Zürih ve Londra anlaşmaları
nın tahkikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 484, 

514:521,624:659 

GENSORU 

GENEL GÖRÜŞME 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
126 — Kandemir ıSipahipala hakkın

daki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair Kanun 7 366 

8 284: 
285 

127 — Askeri Yargıtaym Kumlusu -
hakkında Kanun 3 349 

8 215, 
'249:259,260:266 

128 — Muvazzaf subay ve askeri me
murlara verilecek elbise ve teçhizat 
hakkında 4608 sayılı Kanuna ek 
Kanun 1 163 

2 45 
4 493, 
536:538 
7 38,45 
8 123 
9 642 

129 — Millî Güvenlik Kurulu Kanunu 5 
6 

319 
485 

181: 
209 

130 — Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesine ve 
tasdikten muaf tutulması hakkın
daki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair Kanun 2 490 

5 533 
6 118, 

588 
7 196, 
275:278 

131 —Beden Terbiyesi (ienel Müdürlü
ğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 9 564, 

638 
10 38, 

58:59,133 :136,173,182,276:279 

No. Cilt Sayfa 
132 — Devlet Su işleri Genel Müdürlü

ğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında; Kanun 9 564, 

637 
10 39, 

59:60,137:140,173,182,280:283 

133 — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 9 565, 

637 
10 39, 

60:61,141:144,174,182,284:2'87 

134 — Ankara Üniversitesi 1962 yılı, 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 9 565, 

637 
10 39, 

61,145:148,174,182,288:291 

135 — istanbul Teknik Üniversitesi 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 9 565, 

637 
10 39, 

61:62,149:152,174,182,292:295 

136 — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılma- < 
sına dair Kanun 9 636 

10 39, 
62 :'64,15'3:156,174,182:183,296:299 

137 —'1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 9 636 

1G 39, 
64:65,157:160,174,183,300:303 

138 _ Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 



No. Cilt Sayfa 
işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 9 636 

10 39, 
65 :66,16i :164,174,183,304:307 

13i) — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçie 
Kanununa bağlı (A/l.) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 9 636 

10 39, 
•66 :67,165 :168,174,183,308:311 

140 — Türk vatandaş] arının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine dilekçeyle 
başvurmaları ve dik'kçelerin ince
lenmesi dle karara bağlanmasının 
düzenlenmesine dair Kanun [anım 5 

6 

395, 
533 
15 : 

16,16 :32,32:33,82:96 
7- 38 

No. Cilt Sayfa 
8 83, 
219:222 

141 — Bursa, merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair Ka
nun 4 196 

8 2115 
10 46:50 

142 -— 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 1 

S 
9 

164 
277 

568 : 

56!) 
143 — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 9 

10 
564 
513, 

617,660:663 

MECLÎS ARAŞTIRMASI 

— Ankara, Millet vekili Hüseyin Ata
man ve 5 arkadaşının, Anayasa, ile mües
ses meşru nizamı berata raf etmeye matuf 
faaliyet ve cereyanlar hakkımda bilgi 

edinmek üzere içtüzüğün 177 nci 'mad
desi gereğince talhkikat icrasına datir 
ön ergeleni (10/9) -S9& :416 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 

—• Ankara, vilâyeti! Tvızılcahaimam il
çesinin 'Pazar na,hiyesi Ağacaviraıı köyü 
.hane 19, cilt 3, ısayfa '31 de kayıtlı Hüse-
yinoğlu Fatma,'da'iı doğma 9 . 8 . 1938 
doğumlu Ali (Ksıman özden'kı> ölüm ceza
sına çarptı rilımısı hakkında, ('3/1'8) 512 

— Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ye şerikleri hakkında takip ve muhakeme 
usulüne dair 1609 sa.yıh Kanunun 3 neü 
maddesinin kaldırılması hakkımda, (1/175) 333: 

334,593 

— Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi 
hane 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında! 
nüfusa kayıtlı Ahmedoğlu, Ayşe'den doğ
ma 1 . 1 . 1,939 doğumlu Osman Taşde-
mir'in ölüm cezasına çarptı rılmmsı hak
kında, (3/437) 512' 

— Hayvan hırsızlığının men'i hak
kı ııdaiki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin kaldın im aısma dair kanun tasa
rısı hakkında, (1/181) 329 ;'330,589 :590 

— Hususi şahıslara .ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerim istimlâki ha'kkındaıki 



- 7 
Sayfa I 

74/63 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de- I 
ğiştirilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırıl- I 
.masına dair kanun tasarısı hakkında: 
(1/108) 48<3 

— îzalei Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasamı I 
hakkında (İ/İM) 330:3131,590 

— Kaçakçılığın men ve takibine dadr I 
19İ8 sayılı Kanunun 0829 ısayılı Kanunla I 
değişik 53 ncü .'maddesinin değiştirilmesi I 
hakkında 'kanun tasarısına dair (1/295) 4813 I 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm kö- I 
yü 'hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusunda I 
kayıtlı Ahmetoğlu ıSabriye'den doğma I 
19 . 10 . 1931 doğumlu ' Kerim Özkan ile I 
yine Karacabey liıl'çeısi Yeni Sarıbey köyü I 
nüfusunun hane 5, eilt 25 ve sayf[a 161 I 
sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiyeağlu I 
19İ2I6 doğuımlu Hasan Güney'in ölüm «eza- I 
sına çarptırılmaları hakkında ('3/282) 614 I 

— Niğde Aksaray'ın BüyükbölceJk ma- I 
hailesi hane 2216, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 I 
nüfusuma kayıtlı Mehmet ve Elmaaoğhii J 
12.. 8 . 19312 Eleşkirt doğumlu Abdülceb-
bar Yıldırım diğer adi Abdullah Yıldı- I 
rım ile yine 'Niğde Aksaray'ın Darıhüyük I 
köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 sayısında I 
kayıtlı Sutkı ve Zazaoğlu 1 . 6 . 1936 do
ğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi! I 
Aliçeyrefc köyü nüfusunun hane 47, cilt I 
8 ve sayfa 79' sayısında kayıtlı Kurban, ve I 
Haticeoğlu, 1340 doğumlu Mehmet Çetin I 
1 (Mehmet Sıddık Çetin) dtı ölüm cezasına I 
çarptırılmaları hakkında ('3/331) 512:513 

— Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü I 
hane 70, cilt 2 - '5, sayfa 125 - 72 de 
kayıtlı Mehmetoğkı, Fatma'dan doğana I 
1927 doğumlu Şükrü Uzunca 'ura 'ölüm I 
cezasına çarptırılması hakkında (3/21) 3311 $32, I 

591 #92 

— Rize'nin Çiftekavak köyü hane l 
165/7, cilt '38, sayfa 129 da kayıtlı Adem- | 

8*tfa 
oğlu İnayet'ten doğma 3 . 6 . 1931 do
ğumlu Bahatt'in Yazıcı'nm ölüm cezasına 
çarptırılmaısı hakkında (3/19) 513 

— 'Seferihisar ilçesinin Ul'amış :k)öyü, 
hane 10, cilt 8, ısayifa '6 da kayıtlı Hüseyin 
ve Ayşeoğlıı 3 . 9 . 19(34 doğumlu Mustafa 
Cemâl Kanca'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/17) 614 

— Serseri ve ımazanıratiısu eş'has hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(11/208) 483 

—»»Seylâptan dolayı İrası 'hasar eden 
gayrimemlük eriharı sagirenin sureti tat-
hırı hakkındaki »2 .2 . 1330 tarİlhli ve 148 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 331, 

590:091 

— Torbalı ilçesinin Karakızlar ıköyü 
hane 23, câlit 16, sayfa 1711 de kayıtlı İs-
maiLoğlu Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 
doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm ce
zasına çarptırılması haklkmda (3/16) 382,592 

— Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
4fl. sayılı hanesinde kayıtlı Mustaifaoğlu, 
Zehra'dan doğma 9 . 6 . 19*33 doğumlu 
Hamza Gülmez'in Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında ('3/223) 614 

— Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi 'Kutluca .k<yyü 54 hanesinde kayıtlı 
iken evlenmek suretiyle aynı köy 13 ha
nesine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğ
ma 8 . 7 . 19128 doğuımlu Ümmühan Be
bek'in ölüm (cezasına ça.rptınlm'ası hak
kında (3/201) 512 

— Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtli Seyfioğlu ıSaniye'den doğ
ma 1 . 1<2<. 1940 doğumlu <8 . 6 . 19ÖÖ-
olarak tashihli) (Bekir Yılmaz'in ölüm 
cezasına çarptırilması ihakkında (9/36) 1014 

— Zirai Mücadele ve Zirai Kaırantina 
Kanununun 02 nöi maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında 'kanun tasarısı
na dair (1/237) ('S. Sayısı : 316) 331,591 
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Sayfa 

Anayasa Komisyonu raporları 

— (Bursa Milletvekili Sadretıtin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bursa merkez ilçesin
deki gedük ve zeminlerin tasfiyesine dair 
kanun teklifi batkında (2/179) ' 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşınım, 
Cumhuriyelt Senatosu üyelerimin seçimi
ne dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü mad-
deisinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifime dair (2/337) 390 

Basm . Yayın ve Turzim. Komisyonu raporu 
•> 

— Bursa Milletvekili S.adreUffin Gan
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
mun 17 nei maddesinin 7 numaralı bendine 
•'5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun .tekli
fine dair (2/140) 3128:329 

Bütçe Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıübra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet mıe-
murları aylıklarının tevhit ye teadülüne 
dair olan 365ı6 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı 
cetvelin Millî Eğitini Bakanlığı kıısmında 
değişiklik yapılması hakkındakü 59'6'5 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/22) 

— 5 . 1 . 1901 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
•Kanununa ek kanun tasarısı hakkında 
(1/167) 

328 

329 

— 5434 .sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısına dair (1/200) 328 

— Birinci Dünya ve istiklâl savakları
na iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi 
Hürkuş'a valtan'i hizmet tertibinden (aylık 
nağlanmiasma dair kanun tasaosı hak
kında (ü/254) 

— Burtsa Milletvekili 

Sayfa 

329 

Sadrettin Gan
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
nun 17 nei miaddesdnin 7 numaralı bendine 
565*1 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkrası-
hin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/140) 328:329 

— Cumhuriyet Senatosu îstanlbul Üye
si Rifat öztürkçine ile Balıkesir Millet
vekili Ah'met İhsan Kırımlı ve 4 arkada
şının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Merkez ve taşra teşkilât ve müesse
seleriyle özel idare ve belediyeler teşki

lât ında çalışan sağlık memuru, hemşire 
ve ehelerin maaş intibak dereceleri hak
kında kanun teklifine dair (2/68, 2/38) 329 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve 
teşvik primlerinin vergi, resim ve harçlar
dan muaf tutulması hakkında kanun tek
lifine dair (2/175) 328 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkında 160 sayılı Kanunun 8 nei mad
desinin •değiştirilme'sine dtair kanun tasarı
sı hakkında (1/173) 328:327 

— -Gaydan Fikri Tuğsu&'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/258) 329 

— Haliıloğlu Sadık Hanıçeibay'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/226) 329 



Sayfa 
— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan

ların değıgtiril'mıesi ve bu kamın!a yeni hü
kümler ilâvesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/222) j 328 

— Hazinenin 'bir kısım borçlarının tah
kimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek ka
nun t'asarıısınıa dair (1/168) 328 

— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâin ve Hazineye aift 
iken parasız olarak • İstanbul Belediyesine 
devredilmiş bulunan arsa ve binanın Ha
zineye iadesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Meh
met Ali Demir'in, kanun teklifine dair 
(1/126, 2/196) 328,594:602 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamet-
tin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/193) 329 

— Mehmet Çelebıioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/260) 329 

— Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu 
tasarısına dair (1/90) 327:328,570:1571 

— Sürekli görevlerle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki 4991 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/235) 614 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/229) 329 

Çalışma Komisyonu raporu 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kuru-
ımu Kanununun 6 inci maddesine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/275) 329,381,4516:477,571,588 i 

Cteçici Komisyon raporları 

' — Diyarbalkır Milletvekili Alp Doğam 
Şen ve 9 arkadaşının, Türkijye Cumhuri
yeti Emekli ISandığı Kanununun 80 .Ve '92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka-

Sayfa 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet ıSenato-
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet iSe-
natosunca yapılan değişiklikler lıakkında 
02/77) 1512,1571 :'572,ö88 

— İhracatı geliştirmek amacı ile ver
gilerle ilgili ^olarak Hükümetçe alınacak 
itedbirlere dair kanun tasarısı 'hakkında 
(1/303) 317,479 :480,499:1503,İ505:608,52i, 

550 #53 
— 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Yengisi Kanununun ıgeçiei 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 'kanun 
tasarısına dair (1/355) 390,486:499 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları 

' — Gümrük Giriş, Tarife 'Cetvelimin 
bâzı tâli pozisyonlarına ıgiren akar yakıt
ların Gümrük Vergisi hakkındaki Bakan
lar Kurulu kararının onaylanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/246) 180 

— Gümrük Giriş Tarıiıfe Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun sonuna ibir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu kararnamesi
nin onanması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/106) 317 

—• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanıga 
ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 
sayılı Kanunla eklenen (iC) fıkrasının de
ğiiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/140) 328:829 

İçişleri Komisyonu raporları 

—• Asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım (yapılması hakkındaki kanunun 7 
nci maddesinin son fıkrasînım kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/197) 338, 

693 
—• Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 

ve şerikleri 'hakkında takip ve muhakeme 
usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/175) ı333:334,ö93 

— Bursa Milletvekili ıSadrettin ıÇan-
ga ve 10 arkadaşının; Bursa merkez ilçe
sindeki ıgedik ve zeminlerin tasfiyesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/179) 46:60 
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— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 
ıKanun'un 1 nei maddesıinin değiştirilmesi
ne ve bu 'kanuna bir madde dklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/2515) 334:385 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletve
kili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, hemşire ve ebelerin ma
aş intibak dereceleri hakkında kanun 
tekliflerine dair (2/68, 2/38) < 329 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka Meyda
nı sokaklarında kakı ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'itı, kanun teklifine dair (1/126, 
2/196) ' 328,594:602 

— İzalei Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/191) 330:331,590 

— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kaiıunla 
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/295) 483 

— Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunuti. yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/208) 483 

— Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemlük enharı sagirenkı sureti" tat
lım hakkındaki 2.. 2 . 1330 tarihli ve-148 
sayılı Kanunmı yürürlükten kaldırılması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/199) 331, 

590:591 
— Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu 

tasarısına dair (1/90) 327:328,570:571 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanunutıa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (M. Meclisi 1/229; C. Senatosu 
1/113) 61,145:148,182,288:291 

Sayfa 
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (M. Meclisi 1/244; C. Sena
tosu 1/111) 58:59,133:136,182,276:279 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair "(M. Meclisi 1/314; C. Senatosu 
1/119) * 67:69 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifleri
ne dair (M. Meclisi 2/356, 2/367; C. Sena
tosu 2/40) 571,588:589,606:609,617,660:663 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/251, 
C. Senatosu 1/117) 62:64,153:156,182:183,296: 

299 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/39) 614 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve tekliflerine dair (M. 
Meclisi 1/312, 2/334, 2/347; C. Senato
su 1/118) 64 :65,157:160,183,300:303 

— Devlet Hava; Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (M. Mec
lisi 1/245, C. Senatosu 1/110) 60:61,141;144, 

182,284:287 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
'tasarısına dair (M. Meclisi 1/289, C. Sena
tosu 1/112) 59:60,137:140,'l 82,280:283 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (M. Meclisi 1/315, C. Senatosu 
1/120) 66:67,166:168,183,308:311 

— Manlbul Tekni'k Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-
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ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair ('M. Meclisi 1/216, C. Senatosu 
1 / l 09) 01:62,149:1521182,202:295 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/318, O. 
Senatosu 1 /121) 65 -06,161 : 164,183,304:307 

Karma Komisyoni raporu 

— Istan'bul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakm.az, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzin
can Milletvekili Sadık Pcrineek'in, Türk 
vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine dilekçe ile başvurmaları ve di
lekçelerin incelenmesi ile karara bağla n-
ınansının düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len ve Millet Meclisince 'benimsenmiyen 
maddeleri hakkında (2/253) 390,477:479 

Maliye Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sariibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 «ayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 noi maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna. (T) sayılı cet
velin Millî Eğitim Hakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna, iki "geçici madde eklenmesi
ne dair kanun teklifine dair (2/22) 328 

—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değişitiriimiesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/200) 328 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşları
na iştirak eden Ali Fehamîoğlu Veeihi 
HüıJkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında. (1/254) 329 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyasi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve 
teşvik primlerinin vergi, resim ve harçlar
dan muaf tutulması hakkında kanun tek
lifine dair (2/175) 328 

Sayfa 
— Devhtf Pers'onel Dairesi kurulması 

hakkında'ki 160 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/215) 317 

— Devlet Personel Dairesi kurulm'ası 
hakkında. 160 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair 'kanun tasa
rısı hakkında (1/173) 32.2:327 

— Haydan Kikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/258) 329 

—• Gümrük Çiriş Ta rifV Cetvelinin 'bâzı 
tâli pozisyonlarına giren, akar yakıtların 
Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararının onaylanmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/246) ' 1.80 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin 
onanması hakkımla kanun tasarısına dair 
(1/106) 317 

— Halil oğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık .bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/226) 329 

— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi hakkında kanun tasarlısına 
dair (1/222) 328 

— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kâin va Hazineye ait ilken 
parasız oılarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa. ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet 'Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, kanun İt e kufine dair. (1/126, 
2/196) 328,594:602 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemâl namı ile maruf Nizamettin'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun teklifi hakkında (2/193) 329 

—• Mehmet Oelebioğlu Bilâl .Demirci'ye, 
vatani 'hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına, dair kanım tasarısı hakkında (1/260) 329 

—• Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet, beyannameleri alınması hak
kında kanun taısarısı ve istanbul Milletve
kili Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğhı'nun ve Bitlis Mi'Uetve-
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kili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Mil
letvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile tstamıbul 
Milletvekili Oğuz Oram'ım, 193 «sayılı 'Gedir 
Vergisi Kanununun 114, 115 ve 116 ncı 
^eıçic'i 've ı9 ncu maddesindeki ıservet beyan
namesinin yürürlükten ıkaidinim ası hak
kındaki kanun tekliflenime dair (1/266, 
2/109, 2/113, 2/121) 179,322,349:381,3&3:3:86, 

425,440:443 
—• Selh.it Dağıstanlı ıMehmet Fazıl Pa

şanın kızı Hadduıç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/229) 329 

— 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü uçucularına verilecek uçuş tazminatı 
hakkında kanun tasarısına dair (1/278) 317 

— Yaagıalt IMilletveıkili 'Celâl Ahmet 
ıSungur'un, 15434 «ayılı Kanunun 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dalir ıolan 
16 Ocaik 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunum 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/216) 340 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

— T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 iyili 
Mart, Nisam ve Mayıs ayları hesaibı hak
kında (5/13) 477 

— T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 
yılı Haziran, Temmuz %e Ağustos ayları 
hesaibı hakkında (5/14) 477 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

—• Adana Milletvekili Kemal iSarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarınım' tevhit ve teadülüne 
dair odan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunum 11 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cet
velim Millî Eğitim Bakanlığı kısmımda de
ğişiklik yapılması hakkındaki 6965 sayılı 
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifli hakkında (2/22) 328 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 
7463 ısayılı Kamunun ö nci •maddesinin 
değiştirilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldı-

Sayfa 
rılmasına dair kanun tasarısı hakkımda 
(1/108) 483 

— İstanbul'da Beşiktaş'da Vişmezade 
mah ailesinde 'Teşvikiye ive Maçka maydanı 
sokaklarında ikâim ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan: arsa ve binanın :Hazime|ye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet ıSenatosu 'Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 'kanun teklifine dair (1/126, 
2/196) 3128,594:602 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

—• İstanbul Milletvekili Hilmi öben'in 
Türk (Silâhlı Kuvvetleri îehizmet Kanu
nunun 09 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi hakkında 
.(2/187) 329 

— ıSilıâhh Kuvvetler yakacak 'kamunu 
tasarısı haikkımda (1/90) 327 $28,570:571 

— Uyuş hizmetleri tazminat ikanunu 
tasarısı ile 'Oumıhuriyet ISenatosu İstanbul 
Üyesi Rilfalt Öztürl ccine ve 12 arkadaşının 
Uçuş hizmeti eni tazminat kanun teklifime 
dair (1/322,2/174) 557,061:1570 

Plân Komisyonu raporları 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki,madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da ('1/215) 317 

— Gümrük giriş tarilfe e et velinin, bâ
zı tali pozisyonla rina giren akai' yakıt
ların Gümrük Verfgfisi hakkındaki Bakan
lar. Kurulu kararının onaylanmasına dair 
kanun tasan sı hakkında (1/246) 180 

—̂  OtimTÛtik ıfıiiriş Tarife Cetvelimin 
40.02 pozisyonlunun sonumt fbir hüküm ilâ
vesine dair Balkanlar Kurulu kanarnaıme-
sinim onanıma;sı hakkında kanun tasarısı
na dair (1/106) 317 

— İstanbul Milletvekili !Supbıi Bay'kam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışanlara taamimat 
verilmesi hakkındaki kanun iteMÜtfinıe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke-

http://Selh.it


13 
Sayfa 

resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (2/92) 575 

•— İstanbul 'Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 70 arkadaşı ile Konya Millet ve
kili Faruk Sükan ve 2 arkadaş mı n, çeşitli 
teadül ve teşkilât kanunla riy I e diğer .ka
nunlarda me'vcut -aylık ve ücret tutarla
rının -değiştiıırlnıesi hakkındaki 7244 sa
yılı (Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Ika.ııım tekliflerine dair 
02/51, 2/111) 576 

— Servet, beyanname] erin in iadesi ve 
yeni servet 'beyannameleni! alınması hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul Millet-
vekili Ahmet Oğuz ile Elazığ Afili et vekili 
Nurettin Ardııç'oğlu'nun ve 'Bitlis Millet
vekili Müştak 'Okumuş'un ve Trabzon 
Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile Is-
tanıbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 «a-
yıh Gelir Vergisi Kanununun 114, 115 ve 
111G ncı ve geçici 9 ncu maddesindeki ser
vet beyanıiameısiınin yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun tekliflerine dair 
•(H/306, 2/109, 2/MÖ, 2/1131) 179,322,349:38i, 

383:3I86,425,440:443 
— Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü uçucularına verilecek ueuş tazminatı 
hakkında kanun tasarısına dair (1 /2'78) 317 

— Tarım (Bakanlığına bağlı 'bâzı okul 
ve kurumların idaresi hakkındaki 29.5.192(5 
tarihli ye 8G7 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında 0. Senatosunca yapılan 
•değişikliğe dair (-1 / l 61) 575 :57G 

— Ueuş hizmetleri tazminat kanunu 
.tasarısı tile 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat özlürkçine ve 12 arkadaşının 
Uçuş hikmetleri tazminat kanun teklifine 
dair (d/322, 2/174) 557,561 670 

— Yozgat Milletvekili Celâl Aıhmet 
Sungur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci! 
maddesine .bir fılkra eklenmesine dair 
olan 16 Ocak 1953 gün ve 60.15 sayılı Ka
nunun 1 noi madd esi nin değişti rilınmsi 
hakkında "fcanun teMüfine dair ('2/216) '340 

Sağlık Komisyonu raporu 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi R'ifa/t öztürkome ile 'Balıkesir Mil

letvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 ar
kadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Merkez ve taşra teşkilât ve mü
esses eleriyle özel idare ve belediyeler teş
kilâtında çalışan sağlık memuru, 'hem
şire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında kanun tekliflerine dair ^2/6'8, 
2/38) 

Sanayi Komisyonu raporu 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
40.02 pozisyonunun «onuna bir hüküm 
ilâvesiiıne dair Bakanlar Kurulu kararna
mesinin 'On'anmaısı •hakkında kanun tasa
rlısına dair (1/106) 

Sayıştay Komisyonu raporları 

Sayfa 

529 

817 

— Ankara. Üniversitesi 1957 malî yılı 
Hesabı Kati kanun tasarısı hakkında 
(3/121, J/60) 10,29,30:33 

— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı hakkında 
(3/143, 1/74) 50,77:80,181,221:224 

— Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkında 
(3/69, 1/41) 50:51,8i :84,181,225 :228 

—• Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabı ka
nunu tasarısı hakkında (3/130, 1/65) 53,97: 

100,182,241:244 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Hesabı Katî ka
nun tasarısı hakkında (3/168, 1/79) 03:54,101: 

104,182,243:248 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı hakkında (3/75, 1/39) 54:55, 

105:108,182,249:252 
— Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı He

sabı Katî kanunu tasarısı hakkında (3/169, 
1/131) 55,113:116,182,2*7:260 

— ftge Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı hakkında (3/245, 
1/43) 56,117:120,182,261:264 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesabı 
kanunu tasarısı hakkında (3/131;l/66) 51,85: 

88,181,220 ;232 
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— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesabı 
kanunu tasarısı hakkında . (3/170, 1/80) 52, 

89 :92,J 81,233:236 

— Hudut ve. Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinlıesabı 
kanunu tasansı hakkında (3/73; 1/38) 52:53, 

93:96,181,237:240 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasansı hak
kında (3/134, 1/68) 56:57,121:124,182, 265: 

268 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı Kesinhesap kanım tasarısı hak
kında (3/77, 1/81) 57,125 ::i 28,182,268 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak-. 

:271 

Sayfa 
kında (3/301, 1/138) 57:58,129:132,182,272: 

275 
— Yalova, Kaplıcaları İşletme İdaresi

nin 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952,1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına 
dair (3/82, 3/83, ;î/84, 3/85, 3/86, 3/87, 
3/91, 3/92, 3/105, 3/119) 55,109:112,182,253-256 

Tarım Komisyonu raporları 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncii maddesine bir 
fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında, kanun tasarısına, dair 
(1/250) 332:333,592:593 

— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62 nei maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/237) 331,591 

ÖNERGELER 

Amasya, (Nevzat Şener ve tsmaü Sa
rıgöz) 

— Memurların tahsil müesseselerinde ta
lebe olamayacaklarına dair 4007 sayılı Ka
nım ile bu kanunun 1 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Ku
lumun yürürlükten kaldın İmasına dair 
183 «ayılı Kanuna ek kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36*ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair (2/93, 4/138, 4/144) 453: 

454 
Ankara (Emin Pdksüt) 
—• Anayasa ve geçici komisyonlar üyeli

ğinden çekildiğine dair (4/146) 454:455 
Balıkesir (Cihat Turgut) 

— Başbakan tarafından cevaplandı
rılması kaydiyle 28 . 12 . 1962 tarihinde 
verdiği örtülü ödenek hakkındaki sözlü 
sorusunu geri aldığına dair. önergesi 
(6/505) (4/148) . 617 

Bolu (Zeki Baltacıoğlu) 
— Bütçe Komisyonundan istifti, ettiği

ne dair (4/140) 454 
Elâzığ (Hürrem Müftügü) 
— Bütçe Komisyonundan' çekildiğine ' 

dair (4/141) 454 

(Jümüşane (Netmeddin Küçüker ve 
iki arkadaşı) 

— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 7 7nci. maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşmek üzere ve İçişleri, Gümrük ve Te
ke1!, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden birleşik geçici 

biı- komisyon kurulmasına dair M/134) 321: 
322 

İstanbul (Ahmet Oğuz) 
— Servet beyannamelerinin iadesi ve 

yeni servet beyannameleri alınması hak
kında, kanım tasarısı ve tekliflerinin ive
dilik ve öncelikle görüşülmedi ne dair 
(1/206). (2/109. 2/113, 2/121) 318:321 

İstanbul (Fahrettin Kerim Gökay) 
—• Subay, askerî memur ve .astsubay

ların lojman ihtiyaçları için gelecek yıl -
hıra geçici yüklenmelere girişilmesi h.-.k-
kındaki kanunun muaddel geçici madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanım tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından se-
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eilecek üçer îiyodcıı mürekkep geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair (1/844, 
4/136) 345:346 

Istanıbul (Hüsamettin Tiyanşan ve 2 
arkadaşı) 

— 2762 sayılı* Vakıflar Kanununun 
5404 sayılı Kanun ha değiştirilen birinci 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifini görüşmek üzere Mıaliye, 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üye alınarak bir (re
ci ci Komisyon kurulması. (4/132) 321 

İstanbul (Muhiddin Güven) 
— imar ve iskân Komisyonundan çe

kildiğine dair (4/147) 579:580 
istanbul (Rifat öztürkçine «C. S. Ü») 
— 7044 sayılı Kanunun 1 nci 'mad

desinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
geçici madde ilâvesine dair olan kanun 
teklifinin geriverilmesine dair (2/290, 
4/131) 181 

istanbul (Ziya Alhnoğlu) ve Zonguldak 
(Sadık Tekin Müftüoğht) 

— Genel görüşme açılmasına dair 
(8/2) sayılı önergenin öncelMe görü
şülmesi hakkında 392:393 

Kars (Hasan Erdoğan) 
— tsltanlbul Milletvekili Suphi Baykanı 

ve 69 arkadaşının, Tıp personelinin mu
kavele ile çalışftırılm'asına d'air kanun tek
lifinin, tçjtüzüğün 36 ncı maddesine tevfi
kan gündeme alınmasına dair (2/54, 
4/142) 484 

Kars <(Kemal Okyay ve 6 arkadaşı) 
— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay ve 91 arkadaşının, «Türkiye 
Süt Kurumu» kurul'maJsıria dair kanun tek
lifini görüşmek: üzere Tanım, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçile
cek üçer üyeden bir Geçici Komisyon Içu-
rulmasr (4/133) 321 

Kastamonu (Ali özdikmenli) 
— Gündemin 40 ncı maddesindeki Ta-

Sayfa 
rım Bakanından olan sözlü Sorusunu geri 
aldığına dair (6/467) (4/130) 9 

Kastamonu {İsmail Hakkı Yılanltoğlu) 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 65 nci maddesiıiıe bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriveril
mesine dair (4/129) (2/298) 45 

Malatya (Mehmet DeMkaya) 
— Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine -dair (4/145) 
Maliye B'akam (Ferid Melen) 
— 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ma
liye ve Plân komisyonlarına havale edil
miş bulunan 'kanun tasansının Kurum
lar Vergisi, Vergi Usul ve Gelir Vergisi 
kanun 'taşanları için kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyonda müstacel en müzake- , 
resine dair (1/355, 4/137) 346 

— «iktisadi Devlet Tevekkülleri ve 
iştirakleri» hakkındaki kanun ta'sarüsı ile 
«Devlet Yatırım Ban'kası» hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere Maliye, 
Sanayi, Ticaret, Plân ve Adliye komis
yonlarından seçilecek dörder üyeklen bir
leşik geçici bir komisyon kurulmasına 
dair (1/317, 1/308) (4/190) 348:349 

Mardin (Talât Oğuz) 
— ikinci Koalisyon Hükümetinin ku

ruluşundan büıgüne kadar yar-guç, savcı 
ve yardımcılarının tâyin ve nakilleriyle 
ilgili olarak kaiç kararname çıkarıldığına^ 
dâir Adalet Bakanından sözlü sorusunun 
gerojverilmesine dair (6/482, 4/143) 484 

Tralbaon (Ahmet Şener) 
— Tarım Komisyonundan çekildiğine 

dair (4/135) - 346 
Uşak (Ali Rıza Akbıyıkoğlu) ve Aydın 

(Reşat özarda) 
— Oarşam'ba günleri yapılan toplantı

ların veya her toplantı günündeki saat 
(14) ten (15) e kadar olan sürelerin so
rulara ayrılmayı ha'kkında 558:560 
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SAYIN ÜYELEE 

Çekilme 
Sayfa 

— Ankara Milletvekili Emin Paksüt'-
ün, Geçici ve Malatya Mili et vtMli Mehmet 
Deli'kaya'nııı, Dilekc'e Komisyonu üyeliğin
den çekilmeleri (4/145, 4/146) 454:455 

— Bolu Milletvekili Zeki BaltacıoğJu'-
nuıı Bütçe Koımisyionıuıdan çekilmesi 
(4/140) 454 

- — Elâzığ Milletvekili Hür rom Mütfitü-
gil'in Bütçe Komisyonundan çekilmesi 
(4/141) 454 

— Istanlbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in îmar ve iskân Komisyonundan çe
kilmesi (4/147) 579:580 

— Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener'in 
Tanın Komisyonundan çekilmesi (4/135) 346 

izin 
— Ankara Milletvekili (teman Bölük-

baışı'nm, hastalığına binaen 21 gün izinli 
sayılması hakkında (3/447) 45:46 

— Anitalya Milletvekili Etem Ağ'va'-
ya izin verilmesi ha'kkmda (3/450) 318 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında; (3/443) 9 

(3/458) , 456 
(3/459) ' 513 
(3/460) 579 
(3/488) 616:617 

Seçim 

— 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üze
re de içişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân 'komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden birleşik geçici bir (komisyon kurul
ması (1/346) 321:322 

— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı At'alay ve 51 arkadaşının, «Türkiye 
Süt Kurumu» kurulmasına dair kanun tek
lifini görüşmek üzere Tarım, Ticaret, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 

Sayfa 
üçer üyeden bir Geçici Komisyon ık,urul-
ıması (2/317) ^ 321 

— 2762 «ayılı Vakıflar Kanununun 
5404 «tayili Kanunla değiştirilen Mrjinci 
maddesinin son f iknasının tadiline dair 
kanun teklifini (görüşmek üzere Maliye, 
Adalet, içişleri ve Plân .komisyonlarından 
seçilecek üçer üye alınarak 'bir Geçici Ko
misyon. kurulması (2/365) 321 

— Istan'bıü Milletvekili Fahrettin Ka
rini Gökay'ııı, subay, askerî memur ve 
astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki Kanunun muaddel geçici madde-
isinin değiştirilmesine ve 'bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Millî Savununa, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden mürekkep Geçici (bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/344, 
4/136) ' 345:346 

—• Plân, Anayasa ve Tarım komisyon
larındaki açıklara üye seçimi. 484:485 

— Plân, Tarım ve Anayasa komisyon
ları üyeliklerinden seçilenlerin yerlerine 
yapılan seçimler (3/457) 455:456 

ölüm 
— istanbul Milletvekili Fuat Arna'nm 

vefat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/462) 616:617 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığı (3/463) 613:614 

— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv, Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, 
İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve Sinop 
Milletvekili Mustafa Kaptan'in yasama 
dokunulmazlıkları (3/464) 614 

— Giresun Milletvekili Naim Tira-
li'nin yasama dokunulmazlığı (3/442) 614 

— Gümüşane Milletvekili Halis Bay-
ramoğlu'nıın yasama dokunulmazlığı 
(3/465) 614 
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rusu ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in 
sözlü cevabı (6/437) 25,185,521 

—-Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadolu'da çiftçi aileleriue, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/405) 10 

— Gümüşaıie Milletvekili Necmeddin 
Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsün
de bulunan ihtisas kadrolarına tâyin yapı
lıp yapılmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/470) 11,190,544 

— Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Belediye meclisleri ve il genel meclisleri 
içiu, muayyen bir formülle vatandaşın 
temsil olunabileceği geçici mahiyette Mü
şavere Heyetleri kurulmasının mümkün 
görülüp görülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/446) 27,186,522,621 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin Devletleştirilebileceğkıe da
ir Anayasa maddesinin hafifletilmesi için 
bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan soru önergesi ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
cau'm sözlü cevabı (6/456) 3,28,183,524:526 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının Anayasaya uyup 
uymadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/442) . 27,186,522 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, mahallî seçimlerin hangi tarihte 
yapılacağına ve bu hususta tıeler düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü »oru öner
gesi ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın sözlü cevabı (6/472) 4,190:194 

Bayındırlık Bakanından 

.— Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
ma'k'ın, Ankara - İstanbul karayoTlunun 
Azapderesi 'mevödinde vukubulan ve 16 
şahsın ölümü ile sonuşlanan son kazada; 
bir ihmal bulunup bulunmadığına dair 
(Bayındırlık Bakanından sftzlü sorasuı 
('6/501) 489 

Sayfa 
— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 

Kılıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 
1963 yılında başlanıp başlanaımiyacağınaı * 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/487) 178 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Ki'lıçıoğlu'num, Ordu - Giresun ile Ordu -
Hopa sahil yollarının inşa durumun'a ve 
Giresun - Trabzon sahil yolu yapımına ne 
zaman başlanacağına dair Bayındırlık1 

'Bakanından sözlü sorusu (6/488) 178 
— İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 

İstanbul'un mu'hteli'f yerlerinıde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar; 
haJkkında ne düşünüldüğüne dair Bayın-
dirlik, İçişleri' ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım (Bakanlarından sözlü sorusu (6/500) 483 

— Kastamonu Milletvekili Ali Öz-
dibmenli'nin, Kastamonu - Cide yolunun 
Karayollarına bağla-nma-sının düşünülüp 
düşünülmediiğine dair Bayındırlık Balka
nından sözlü sorusu (16/4616) 4,190,53*6 

— Kastamonu Milletvekili Salbri Kes-
'kinfin, Karayollarının bugünkü halliyle, 
kaç tonluk vasıtal'arm seyrine müsait bir 
durumda' bulunduğuna daîir Bayındırlık 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/483) 39 

— Manisa Milletvekili'ıSüleyman Çağ
lar'm, Sanıgöl ve Alaşefhir ovalarından 
geçen Alaşelhir çayının ıslahı işine hangi 
tarihte başlanmış olduğuna dair Bayın
dırlık Balkanından mzlii sorusu (6/451) 28,1®6, 

523:524 

— Niğde Milletvekili Ruhi Sioyer'İn, 
kuraklık bölgesinin »merkezi halinde bu
lunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zar
fında ne gibi tedbirler alınmasının düşü
nüldüğüne dair sora öner»geısl ve Bayın
dırlık Balkanı llyais ıSeçjkin ve Tarım Ba
kamı . Mehmet Îzmen'in sözlü cevabı 
06/447) 28,1Ö6,5'2İ2,!621,624 

Çalışma Bakanından 

— İstanbul Milletvekili 'Ömer Zekâi 
Dorman'm, TürMye'de 'her hanlgi bir iş 
kolunda- .hafta tatili yapmaksızın ıgünde 
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12 saat çalıştırılan işçi bulunup bulunma
dığına claiİT Çalışına ve Ulaştırma Hakan
larından sözlü sorusu ((5/506) 557 

Devlet Bakanından 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, camilerin aydınlatma ve ısıtma gi
derlerine harcanmak üzere 1962 yılı büt
çesine yeteri kadar ödenek konup konma
dığına dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/481) 39 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun, cami yapımı Ve onarımı 
için 1962 yılı bütçesine ne miktar ödenek 
konduğuna ve bu ödeneğin tamamen sarf 
edilip edilmediğine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/491) 179 

— İçel Milletvekili .Mazhar Arıkan'ın, 
Erde^ıli İmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı 
Eylül ve Ekim aylarına ait maaşlarının' 
zamanında ödenip ödenmediğine dair 
İçişleri ve Devlet Bakanlarından sözlü so
rusu (6/493) 317 

Dışişleri Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Mahnınt Rıza 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması 
açılan Mehmet iBaydur'un vazifesine de
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu . 
(6/426) 20,185,521,580,617 

— Konya Milletvekili Faruk ıSükan'-
m, Türk, vatandaşına Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonu ile Divanına müracaat 
'hakkının tanınmaması sebebine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 20,185, 

521,580,617 

— Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfından, İranlılar 
tarafından ne miktar hayvan çalındığına 
dair İçişleri ve .Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/496) 339 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Beledi
ye Zabıta Memuru İsmail Uyuınaz'ın işi-

Sayfa 
ne, haneği tarihte ve ne sebeple, son veril
diğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/430) 21 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Za-

.bıta Memuru Memiş Bal'ın hangi tarihte 
göreve alındığına dair İçişleri .Bakanından 
sözlü sorusu (6/432) 21 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köylüle
rinin 22.8.1962 tarihinde jandarmalar ta- ,, 
rafından dövüldüklerinin doğru olup ol
madığına dair, İçişleri 'Bakanından sözlü 
sorusu (6/434) 21,185 

—• Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajın
dan co'k daha düşük ruhsat ve plâka ve
rilmesi hakkındaki tutumun düzeltilmesi
nin. düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın sözlü cevabı (6/475) 154,547:549 

— Corum Milletvekili Muzaffer Dün-
"dar'ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komu
tan vekilinin ilçe halkından 15 kişiyi döv
düğünün doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/485) 170 

—• Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
ıKılıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç 
vali ve kaymakamın yerlerinin değiştiril
diğine. dair İçişleri ıBa'kanından sözlü so
rusu (6/490) 178 

— Giresun Milletvekili Nainı Tirali'-
nin, bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport 
alma. işinde uğradıkları güçlüklerin 
düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair İçişleri Bakanından sorusuna, 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın söz
lü cevabı (6/448) 28,186,522:523 

— İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Erdemli İmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı 
Eylül ve Ekim aylarına ait, maaşlarının 
zamanında ödenip ödenmediğine dair 
İçişleri ve Devlet Bakanlarından sözlü so
rusu (6/493) 317 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç, ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 
sözlü soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıf-
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zı Oğuz Bekata'nm sözcü cevabı 
(6/452) 28,186:189 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü ta
rafından inşaat projelerinin müracaat 
tarihinden itibaren 1 ay (geçmedikçe tas
dik edilemiyeceği 'hakkında bir karar alın
dığının doğru olup olmadığına dair 
içişleri ve imar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 483 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık, içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/500) 483 

— Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ile Araç ilçesi Mer-
güze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına, dair, Ta
rım ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/474) 4,194,547,594 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi 
Mergüze ve Taşpmar karakollarında va
tandaşların dövüldüğünün doğru olup ol
madığına dair sorusuna içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata ile Adalet Bakanı Ab-
dülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevapları 
(6/473) 4,194,5#g :547 

— Kastamonu Milletvekili Avni Do-
ğan'm, Meclis dışında meşruiyet harici ik
tidar arandığına dair ihbarın dikkate alı
narak, salahiyetli merciler tarafından, bir 
kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/492) 179 

— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı 
Mergüze Bucağı Jandarma Karakolunda 
Ali Tmık ve arkadaşlarına kanunsuz iş
lem yapıldığının doğru olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) ' 20,185,521 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı 
illerde henüz yakalanmamış bulunan gı
yabi mevkufların adedine ve bunların, ya-
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kalanmaları için, özel surette tedbir alınıp 
alınmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/449) ' 28,186,523 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi maksa-
diyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vaz
geçme yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/450) 28, 

186,523 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

1942 ve. mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp almmıyacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair içiş
leri Bakanından sorusuna içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm sözlü cevabı (6/463) 4, 

190,529:530 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, -

Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçak
çılığın önlenmesi için mayınlama ve is
timlâk işine ne zaman başlandığına dair 
içişleri Bakanından sorusuna içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm sözlü cevabı 
(6/462) 29,190,527:529 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen na
hiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nü
fus memurlarının adedine dair içişleri 
Bakanından sorusuna içişleri Bakanının 
sözlü cevabı (6/471) 4,190,544:545 

— Van Milletvekili Muslih Görentaş'-
m, Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlı
lar tarafından ne miktar hayvan çalındı
ğına dair içişleri.ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/496). 339 

imar ve iskân Bakanından 

— Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı ta
sarrufu kredilerindeki şekil değişikliğinin 
sebebine dair soru önergesi imar ve iskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm sözlü 
cevabı (6/464) 4,190,530:536 

— içel Milletvekili Mehmet Ali Ara
lan'in,' Anayasaya aykırılığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar meyanmda 6831 sa-
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yılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet İzmen ve îmar ve iskân 
Bakanı Fahret t in 'Kerim Gökay'ın sözlü 
cevapları (6/441) 27,186,521 -522,617:621 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü 
tarafından inşaat projelerinin müracaat 
tarihinden itibaren 1 ay geçmedikçe tas
dik edilemiyeceği hakkında bir karar alın
dığının doğru olup olmadığına dair içiş
leri ve imar ve iskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/499) 483 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin 
şehir imar plânının ne zaman hazırlanaca
ğına dair imar ve iskân Bakanından sözlü ̂  
sorusu (6/480) ' * 39 

Maliye Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına verilmek üzere 1962 yılı bütçesine 
konulan ödeneğin tamamen ödenip öden
mediğine dair sözlü sorusu ve Maliye Ba
kanı Fcrid Melen'in sözlü cevabı (6/476) 194: 

197 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevapları 
(6/436) 21:25 

Millet Meclisi Başkanından 

— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
12 . 9 . 1962 tarihli 115 nci Birleşimin
de gündem dışı yapılan görüşmelere dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi ve Başkanvekillerindeıı Mekki Kes-
kin'in sözlü cevabı (6/423) 19:20 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik öğretmen Okulunda j 

birikmiş bulunan hurdaların satılıp satıl
madığına dair Millî Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/431) 21 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahnıet-
oğlu 1926 doğumlu M emiş Bal'ın ilkokul 
mezunu olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/433) 21 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
istanbul, Ankara ve Izımir üniversiteleri 
ile yüksek okullarında görevli profesörle
rin ders saatlerine ve halen kayıtlı bulu
nan öğrenci adedine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/455) 28,189 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, resmî liselerin öğretmen ddurum-
larma dair Millî Eğitim Bakanından soru
suna Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun sözlü cevabı (6/422) 18:19,183: 

185 

— Kastamonu Milletvekilli Ali özdik-
menli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu 
ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi Orta
okulunun öğrenci ve öğretmen mevcutla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/465) 4,190,536 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bi
tirip de üniversite ve yüksek okullara 
giremiyen öğrenci adedine ve bunlar hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 10 

—• Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere ilçesi ortaokulunun ikmali için 
1963 yılı bütçesinden ödenek ayrılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/497) 339 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Türk Ansiklopedisi adını taşıyan ese
rin tamamlanması hakkında ne düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu 06/479) 39 

—• Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat 
I I - D. sınıfı Kimya öğretmeninin, ders 
saati boyunua politikadan bahsettiği 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olma-
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dığuıa dair Millî Kğiltiın Bakanından söz
lü. sorusu (6/429) 20: 

2.1,185 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— (üresini Milletvekili ibrahim Ftcm 
Kılıçoğlıı'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağ
lık merkezi bulunduğuna ve doktor du
rulularına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (fi/489) 178 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında, ne •düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlarından sözlü sorusu (fi/500) 483 

Sanayi Bakanından 

— Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal Karan'ın, İskenderun ıSüperfosfat 
Fabrikasının 19(12 ynlında ne kadar gübre 
imal ettiğine dair ısoru önergesi ve Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaış'ın sözlü ccvaıbı 
('6/4İİ0) 29,190,526,538 :544 

—• Anıasjya .Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, memetot hastalığı ile mücadele 
yapılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sa
nayi Ba'kanlarından soru önergesi ve Sa
nayi Balkanı Fethi Çelikbaış'ın sözlü ce
vabı (6/459) 28 .-29,189 rl90,526,536 :538 

•—• Oiresun Milletvekili İbrahim E t em 
Kılıçoğlu'nıın, Doğu - Karadeniz 'bölgesin
de bir «kâğıt hamuru fabrikaısı kuruılması-
ııın düşünülüp düşünülmediğine dair ıSa-
nayi Bakanının sözlü sorusu (6/486) 178 

—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lını'ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve 
Eskişehir helediye hudutları dâhilinde, 
son üç yılın slon. dört ayında, aydınlatma, 
ısıtırıa. ve temizlik gibi işler için ne mik
tar elektrik enerjisi harcandığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/503) 48,3 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Cü-
rıer'iıı, Doğu _- Karadeniz Bölgesinde ku
rulması düşünülen kâğıt hamuru yeninin 
tesisinin, teshil, edilip (»dilmediğine dair 
Sanayi Balkanından sözlü sorusu (6/498) 339 

Sayfa 
Tarım Bakanından 

—• Amasya Milletvekili M. Kemal Ka-
rau'm, memetod hastalığı ile mücadele ya
pılı]) yapılmadığına dair Tarım ve Sanayi 
Bakanlaırından soru önergesi ve ıSanayi 
Bakam Fethi Ceılikbaş'ım sözlü cevabı 
(6/459) 28 :29,189 :190,526,536 :538 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, 'Türkiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankacı. 
tarafından köylüye 'verilen traktör kredi
sinden, son. bir yıl içinde, kaç 'kişinin fay
dalandığına ve kredi talebedilmek için 
aranan şartlara dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/458) 28 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
bira. imalinde kullanılan' şerbetçi otunun 
memleket imizde yetişti ril m esi hususunda 
ne zamandan beri çalışıldığına dair Tarım 
I>akanından sözlü sorusu (6/495) 339 

- - Bilecik Milletvekilli Sadi Binay'ın, 
ipek 'böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişa
fı için. ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
olan sıözlü sorusu Tarım ve Ticaret Bakan
larına (fi/494) 339 

— Edirne Milletvekili Fahir (liritlioğ-
lu'nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edir
ne ilinde kredili suni gübre1 tevziatının 
nasıl ve ne miktarda, yapılabileceğine dair 
sorusuna. Tarım Bakanı. Mehmet İzmen'in 
•sözl ü cevabı (6/439) 25 :26,l85 • 186,521,582 : 

588 
— Hrzurum Milletvekili Cıyasettin Ka-

raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında. 
dağıtılan kredili buğday bedellerinin af
fının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan ve Tarım Bakanından sorusu 
ve 'Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü 
cevahı (6/437) 25,185,521,580:582 

— İçel Milletvekili ' Mehmet Ali Ars-
lau'm, Anayasaya, aykırılığı 'sebebimle ta
dili gereken kanunlar meyanında 6881 
sayılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına. dair soru Önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet İzm en. ve İmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim (lökay'ın sözlü 
cevapları (16/441) 27,186,521:522,617:621 

—• Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana.ile 
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Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair •ev
rakın ne ile nakledildiğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 547 

—• Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ile Araiç ilçesi Mer-
güze [Bölge Şeffi Ali dönmez hakkında bir 
şikâyeti bulunup bulunmadığına dair, 'Ta
rım ve İçişleri Bakanlarından sözılü soru
su 06/474) 4,194,647 

— Kastamonu Milletvekilli Ali öızdik-
menli'nıin, Kastamonu Orman İşletmesinde 
e*kip ışefinin bu ıgörevinden baışka bir ye
re nakledilip edilmediğine dair Tarım Ba
kanından ıs&zlü sorusu (6/467) 4,9 

— Kırşehir .Milletvekili Halil öızmen'-
in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi hal
kının kışlık odun ihtiyacının temini için 
ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair, Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (ı6/457) 28,189, 

536 
— Nıiğde Milletvekili Ruhi ,Soyer'kı, 

kuraklık bölgesinin merkezi halinde bu
lunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zar
fında ne gibi tedbirler alınmasının düşü
nüldüğüne dair soru öner/gesi ye Bayın
dırlık: Bakanı îlyas iSeıçkin ve Tarım Ba
kanı ıMenmet îzmen'in «özlü cevapları 
(6/447) 186,5^2,604 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karabisar Milletvekili Asınn 
Yılmaz'in, tiftik ürünümüzün, ıson iki 
yıl içindeki, ihraç imkânsızlıklarının ve 
fiyat düşüşlerinin sebeplerinin neler ol
duğuna dair soru önerigesi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/440) 26.: 

27 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Türki|ye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının 1950 - 1962 yıllarındaki kâr ve ızarar 
miktarlarına dair, Ticaret ©akanından 
sözlü sorusu 06/5O4) 612 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Türkiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından köylüye verilen «traktör kredi-
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sinden, son bir yıl içinde, kaç kişinin fay
dalandığına ve kredi talebedilmeik için 
aranan şartlara dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/458) 28 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
ipek böcekçiliği ile ipek 'sanayiinin inkişa
fı için ne gibi tedbir düşünüldüğünle dair 
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/494) 3'39 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ta.rım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması 'hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair soru 'öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in «sözlü cevap
ları 06/436) 21:25 

—• Kaistam'onu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Karayollarının bugünkü haliyle, 
kaıç tonluk vasıtaların seyrine müsait bir 
durumda bulunduğuna dair, Bayındırlık 
ve Ticaret IBakanlarından söızlü sorusu 
(6/483) 39 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in; '6/951 sayılı; Suni 'gübreler 'hak
kındaki Kararnamenin :i|yi bir şekilde tat
biki için ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/484) 170 

Ulaştırma Bakanından 

— istanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş ko
lunda hafta tatili yapmaksızın günde 12 
saat çalıştırılan işçi bulunup mıhlamadığı
na dair Çalışma ve Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/506) 557 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, inebolu - Bozkurt - Abana ile 
Çatalzeytin arasıudaki mektup ve sair ev
rakın ne ile nakledildiğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/468) 4,190,536 

— Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzun-
er'in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferle
rine, ihtiyaca cevap verecek adadde ilâve 
gemi tahsisi cihetine gidilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/502) 483 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

:— Bolu Milletvekili1 Kâmil İnal'in, acık 
bulunan veya yeniden ihdas edilen noter
liklere kimlerin tâyin edildiğine dair Ada
let Bakanından yazılı sorusu (7/229) 557 

Başbakandan 

—Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
imoğlu'nun, 14.Mayıs 1950 ile 27 Mayıs 
1960 tarihleri arasında partizanca maksat
larla maddeten ve manen mağdur edilenle
rin haklarının iadesinin veya gerekli şekil
de tanzim ve tashihinin düşünülüp düşü
nülmediğimle dair Başbakandan yazılı so
ru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı. 
(7/180) 74:75 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
in, Devlet sektörünün yatırım yapacağı sa
haların hudutlarının tesbiti hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan yazılı 
soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in yazılı ce
vabı (7/194) . 75:76 

— Giresun Milletvekili Nizam ettin Erk-
men'in, Genel ve mülhak bütçeli idareler
de vazife gören memur]ardari haklarında 
6435 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 
89 ncu maddesi hükmü tatbik edilmiş olan
lara dair Başbakandan yazılı soru önergesi 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/193). 426:432 

Bayındırlık Bakanından 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Çine - Kayırlı barajinm inşasına 
hangi yıl başlanacağına dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seç
kin'in yazılı cevabı (7/208) 216 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Bulgaristan Hükümeti tarafından 
Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bâzı 
tesislerin yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Ilyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/165) 199 

Sayfa 
— Edirne Milletvekili îlhami Ertemin, 

bâzı genel müdürlüklerin, alım ve satımlar
da; 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanuni; dışında bırakılmalarının, diledik
leri gibi hareket etmelerine imkân verip 
vermediğine dair Bayındırlık Bakanından 
yazılı sorusu (7/226) 179 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Aşkale ilçesinden Ma
den - İspir yolu istikametinde inşa oluna
cak yolun yapılmasına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/214) • 39 . 

— Gümüşane Milletvekili Necmeddin 
Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde 
bulunan ihtisas kadrolarına1 dair yazılı 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas 
Seçkin'in yazılı cevabı (7/165) 199 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin Amasra - Kurcaşile karayo
lunun öncelikle ele alınarak kısa zaman
da ikmalinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (7/221) 40 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Kozlu - Kandilli demiryolu 
projesinin tatbiki hususunda bir yatırım 
programı olup olmadığına dair Bayındır
lık Bakanından yazilı sorusu (7/217) 39 

Maliye Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, bir göreve vekâleten atananlar
da aranılacak şartlara ve verilecek vekâ
let ücretinin miktarına dair yazılı soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'-
in yazılı cevabı (7/213) 218:220 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Amerikan süttozu dağıtma memu
ra Mustafa Cura'nm görevindeki tutumu
na dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Şevket Basit Hatipoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/209) 602:603 
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340 

Sayfa 
— Giresun Milletvekili Nizamettin 

Erkmen'in, memleketimizdeki lise ve orta
okul mevcuduna dair yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun yazılı cevabı (7/192) 199:210 

— Sivas Milletvekili Güner Sarısözeıv-
in, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât 
kanunu tasarısının, Yasama Organına gön
derilmesi için gerekli işlemin neden yapı
lamadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/228) 339 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Eflani ilçesi Ortaokulunun 
1963 yılında öğretime başlaması için bir ha
zırlık bulunup bulunmadığına ve Zongul
dak öğretmen Okulu binasının yapımın;: 
hangi tarihte başlanacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/2241 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak'ta yapılması karar
laştırılan Teknik Okulun inşasına hangi ta
rihte başlanacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/225) 

içişleri Bakanından 

40 

40 

— Corum Milletvekili E anık Küreli'-
nin, belediye ve özel idarelerde halen aidat lı 
tahsildarlar bulunup bulunmadığına dair 
yazılı som önergesi ve İçişleri Bakanı Hıü-
zı Oğuz Bekata'nın yazılı cevabı (7/176) 69 

— Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu
yana, Kastamonu Valiliğince, kaç memu
run işine son verildiğine dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın yazılı cevabı (7/211) 4 .̂2 :4:î7 

Sanayi Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Alı 
Pestilci'nin, Ereğli ilçesi Alaplı nahiyesin
de, bir gemi tersanesi inşası hususunda bir 
teklif veya proje bulunup bulunmadığı
na dair yazılı soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/220) 40,604 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Karabük Demir ve Çelik Fab 

Sayfa 
likasının üçüncü yüksek fırınının hangi 
tarihte işletmeye açılacağına ve iskontolu 
ve kredili demir satışının yapılmasındaki 
sebeplere dair Sanayi Bakanının yazılı 
sorusu (7/222) 

Tarım Bakanından 

40 

— Çorum Milletvekili Fanık Kürcli'-
niıı, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilâtında kaç avukatlık kadrosu
nun boş bulunduğuna ve bu kadrolara na
sıl tâyin yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Mehmet izmen'in 
yazılı cevabı (7/178) 70:73 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Tekirdağ il hududu dahilindeki çiftçi
lere 1962 ekim yılında ne miktar kıymetli 
gübre kredisi tahsis ve tevzi edildiğine dair 
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/215) 39 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Tekirdağ il ve ilçelerine, Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu eliyle, bu ekim "yılı 
başından 1 . 12 . 1962 tarihine kadar ne 
cins ve miktar kimyevi gübre dağıtıldı
ğına dair yazılı soru önergesi ve Tanm 
Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı 
(7/216) 39,438 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Filyos çayının ıslahı ile bu ara
zide kavak ağacı yetiştirilmesi mevzuunda. 
bir proje bulunup bulunmadığına dair Ta
rım Bakanından yazılı sorusu (7/219) 39:40 

—• Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili hudutları dâhi
linde fındık, ekimini teşvik ve temin ba
kımından bir yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı sora önerge
si ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı 
cevabı (7/218) 39,603:604 

Ticaret Bakanından 

— Niğde Milletvekilyi Mehmet Al tın-
sııy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Tanın Kredi kooperatifleri tarafın
dan kredi verilen çiftçi miktarı ile krediler 
yekûnlarına dair yazılı soru önergesi, ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı ceva
bı (7/210) 216:218 
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Sayfa 

Ulaştırma Bakanından 
1. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-

dm'ın, 14 - 15 Aralık 1961 tarihine rastlı-
yan. günlerde, şehirlerarası santrali vası-
tasiyle, Başbakanın makam veya ev tele 
fonlarından aranıp aranmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rifat 
Öçten'in yazılı cevabı (7/227) 339,438:439 

Sayfa 
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 

Pestilci'nin, 1962 yılı başında kaldırılmış 
bulunan. Ankara - Zonguldak arasındaki, 
motorlu tren seferlerinin yeniden ihtasmın 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rifat 
öeten'in yazılı cevabı (7/223) 40,604:605 

SUNUKLAR VE TELGAFLAR 

— Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cevdet Sun ay'm Türk Silâhlı Küvetlerinin 
yeni yıl münasebetiyle. Millet Meclisine 
tebriklerini bildiren yazısı 

— Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı 
İtauf Denktaş'm, Millet Meclisi Başkanı 

484 

ve üyelerinin yeni yılını kutlayan telgrafı 504 

— Murgul Bakır İşçileri Sendikası tda-, 
re Heyetinin, Millet Meclisi Başkanı ve 
üyelerinin yeni yılını kutlayan ve başarılar 
dileyen telgrafı 549 

TASARILAR 

— 6802 sayılı (lider vergileri Kanunu
nun 33 neii maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/365) 615 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine 
•bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesi
nin kaldırılması hakkında (1/250) 332:333, 

592 
—- Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 

Hesabı Katisi hakkında .(3/1211, 1/60) 10,29, 
30:33 

— An'kara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kesinhesabı hakkında (3/143, 1/74) 50,77:80, 

181,221:224 
— Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 

Hesabı Katisi hakkında (3/69, 1/41) 50:5.1, 
81 :84,U 8)1,225:228 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik, yapılması hakkında (M. M'eclisi 
1/229, C. Senatosu 1/113) 6.1,14'5 :148,1.82, 

228 i291 
— Asker ailelerinden m uh t a etol ani ara 

yardım yapılması hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin son fıkrasının kaldırıl
masına dair (1/197) 333,593 

— Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair (1/347) 179 

— Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şerikleri hakkında, takip ve muhakeme 
usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılımaısı hakkında (1/175) 333: 

334,593 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında (M. 
Meclisi 1/244, C. Senatosu 1/111)- 58:59,133: 

136,!82,2'76:279 

— 5.1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ek kanuna dair (1/167) 329 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiş'tirilmesi «hakkında (1/200) 328 

— 1050 sayılı Muhasefbei Umumiye 
Kanununun 77 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/346) 5,3.21:322 

—• 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yanılma'sı hakkında (M. Meclisi 
1/314, C. Senatosu 1/119) 67:69 
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Sayfa 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapıl m asma dair (M. 
Meclisi"1/251, C. Senatosu 1/117) 62:64,153: 

156,182:183;296:299 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/39) 614 

— 1962 yılı Büitıçe Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda 
(M. Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, O. Sena
tosu 1 / l 18) 64 :6ö,157:160,183 :300,303 

— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşla
rına iştirak eden Ali Fehamioğlu Vecihi 
Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylı'k 
bağlanmasına dair (1/254) 329 

— Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık 'bo
nodan 100 000 dolarlık kısmının satın -
alınması hususunda Hükümete yetki ve
rilmesine dair (1/356) 389 

— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 
Kanunun 1 nci mald d esimin değiştiril meşi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair (1/255) 334:33*5 

* — Damlga. Resmi Kanununun bâzı 
•maddelerine (ilâveler. yapılmasına ve bu 
-kanuna geçici 'bir m'adcle eklenmesine dair 
(1/364) . 557 

— Değerli Kâğıtlar Kanunu halkkında 
(1/360) 447 

— Denizaltı, •dalgıç ve İmr'bağa adam 
tazminat kanunu hakkında (1/366) 013 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkm'da (M. Meclisi 1/246; C. Se
natosu 1/110) 60:61,141 #4.4,18İ2.284 387 

— Devlet memurları <aylı!kl arının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (d) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Taran Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hak'kında (1/357) 389 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna, iki madde 
eklenmesine dair (1/215) 317,'322 :S27 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
halkkında 160 «ayılı Kanunun 8 nci 'mad
desinin değiştirilmesine dair (1/173) 322:327 

Sayfa 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1962 yılı'Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (M. 
Meclisi 1/289; C. Senatosu 1/112) 59:60,137: 

140,18l2,280:2'83 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum1 . 

Müdürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında. (3/130, 1/65) 63,97:1100,182,241:244 

— Devlet Üretme -Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Hesabı Kati
sine dair 03/168,1/79) 63:54,101:104,182,246: 

248 

— Devlet üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü .1959 'bütçe yılı Hesabı Katisi 
hakkm'da (3/75, 1/39) . 54:55,105:108,182,249: 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında. 
(1/308) '348:349 

— Dış seyaihait harcamaları Vergisi 
Kanunu hakkında (1/367) 613 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
'Kanununun 6 nci mad'desine fıkralar ek
lenmesine dair (1/275) 329,381,456:477,671 :5«8 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (M. Mec
lisi 1/315; C. Senatosu 1/120) 66:67,165:168, 

183,308:311 
•— Ege Üniversitesi 1.958 bütçe yılı 

Hesabı Katisi hakkında (3/169, 1/131) 55,113: 
116,182,267:260 

'— Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katisi 'hakkında (3/245, 1/43) 56,117^120, 

1812,260 :264 
— Gaydan Fikri 'Tuğsıız'a. vatani hiz

met tertibinden aylık bağlanın asına dair 
('1/258) ,329 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı 
'değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm-< 
rük vergileri 'hadleri arıtırı İmiş olan akar 
ya'kıtların Stok Vergisine t ahi tutulması 
hakkında kanun tas'arısı (1/361) 447 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren, akar ya
kıtların Gümrük VeHgsi hakkındaki Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanmasına 
'dair (1/246) 180 
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Sayfa 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin! 
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine dair Balkanlar Kurulu kararna
mesinin 'onanması hakkında (1/106) 317 

— H'aliılioğlu Sadık Hançeibay'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (11/226) 329 

— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
hükümler ilâvesi haıkkında (1/222) 328 

— Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 neü <mad-
desnin kaldırılmasına d'air (1/18(1) 320':330, 

5'89' :f)90 

— Hazinenin -bir kısım borçlarının 
talhkimi halkkımdalki 154 sayılı Kanuna ek 
Kanun hakkında (1/168) 328 

-— Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 19157 îbüıtçe yılı Kesirihe-
sabi hakkında (3/131, l/6<6) 51,85:88,18)1,229: 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 19'58 bütçe yılı Kesinhesa- i 
bı hakkırida (3/170; 1/80) '52,89 :'9'2,18ll,283-•; 

236 ; 
— , Hudut ve iSahilleır Sağlık Genel î 

Müdürlüğünün 191519 'bütçe yılı Keısinlbe-
«aıbı haikkında ('3/73, 1/38) 5B:5Q,90&I6,18!1,237: ; 

!240; 

~- «Hususi kredi» ve «Silâhlan ma üs- i 
tikrazı» ndan doğan İngiliz alaealkla.rı ba- 1 
kıy ©sinin tesviyesi içdın Birleşik Kırallıkla 
Türkiye arasında mektup teatisi suretiy
le yapılan 23 Haziran 1.9İÖ2 tarihli And-
1 aşmanın• onaylanım'asının uyigun bulundu
ğu hakkında (1/348) 170 \ 

— Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âibideelıjin istimlâıki .hakkındaki 
7463 sayılı Kanunun 5 nei madıdesinin de-
ğiştiırilmasi 've 6 ncı im ad'desinin kaldı
rılmasına dair (1/108) 483 

— ihracatı.ıgeliştİT/mek amacı ile ver-
gileri'e iHgıili olaralk Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair (1/303) 317,479:480,499:508, 

505 :608,52i,5150:653 
— tstabül'da Beşiktaş'ta Vişnezade 

maihal'les'inde 'Teşvikiye ve Maçka mey-

bayfa 
dam sokaklarında kâin ve Hazineye ait 
İken parasız olarak îstanlbul Belediyesine 
devredilmiş bulunan arsa ve 'binanın Ha
zineye iadesi hakkında (1/H2İ6, 2/196) 328,5!94: 

602 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 

malî yılı Kesinhesabı hakkında (3/134, 
1/68) 56:57121:124,182,265:268 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (3/77, 
1/81)" 57,125:128,182,268:271 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı Kesinhes&bı hakkında (3/3Ö1, 
1/138) 57:58,129:102,182:272:275 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (M. Mec
lisi 1/216, C. Senatosu 1/109) • 61:62,149: 

152,182,292:295 
—• îzaleli Şekavet Kanununun yürür

lükten kaldırılmasına dair (1/191) 330: 
331,590 

—• Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 ısayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla 
değişik 53 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/295) 483 

—• Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktifleriu mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve Ek Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (l/»349) .1.79 

— Kölelik, köle ticareti, köleliğe 
benzer uygulama ve geleneklerin orta
dan kaldırılmasına dair Ek Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/350) 179 

—• İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında (1/317) 348:349 

— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demir
ci'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (1/260) 329 

— Milletlemrası - Telekominikasyon 
Anlaşmasına ekli (1958, Cenevre Beviz-
yonu) Telgraf ve Telefon tüzüklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
d/362) 447 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı <A/1) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak-
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kında (M. Meclisi 1/318, C. Senatosu 
1/121) 65:66,161:164,183,304:307 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/355) 31.7, 

346,390,486:499 
— özel tıbbi tedavi ve termo - klima-

tik kaynaklar alanında karşılıklı yar
dımlaşmaya dair Avrupa Andteşması-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/351) 179 

— Serseri ve mazannaisu-eşhas hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/208) 48C 

—• Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kında (1/266, 2/109, 2/113, 2/121) 179,3118: 

321,322,349:381,380:386,425,440:443 
—• Seylâptan dolayı İrası hasar eden 

gayrimemlûk enharı sağireniıı sureti tat
ilin hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair (1/199) 331,590:591 

— Silâhlı Kuvvetler Yakacak Kanu
nu hakkında (1/90) 327:328,570:571 

— 'Sivas Kongresince 'seçilen Temsil 
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Dönlemiîııde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylı'k 
bağlanması hakkındaki Kanuna geçici bir 
amdde eklenmesine dair (1/325) 179 

—• Subay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanunun muaddel geçici mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/344, 4/186) 

— Sürekli görevlerle yabaricı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki' 4991 sayılı Kanımda değişik
lik yapılmasına dair (1/235) 

— Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şanın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasınla 
dair a / 229 ) 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazniinatı hak
kında (1/278) 

345: 
346 

614 

329 

317 

Sayfa 
— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 

ve kurumların idaresi hakkındaki 
'29,5.1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna 
ek Kanun hakkında (1/161) 575:576 

— Tarım Kredi kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu ka
nunun bir maddesinin kaldırılmasına dair 
(1/369) 613 

— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazi : 

felerine dair Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında (1/371) 613 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki 12.5.1949 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasına ek Protokole ilişik 
olarak 11.9.1962 tarihinde teati olunan 
«Şanj Garantisi mektupları» nm 'onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında 
(1/363) 447 

— Türkiye Cumhuriyeti listesi (En zi
yade müsaadeye mazhar millet tarifesi) 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/368) 613 

— Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/358) 389 

— Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
40 nci ve 47 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/353) 179 

— Uçuş hizmetleri Tazminat Kanunu 
hakkında (1/322, 2/174) 517,561:570 

— 'Umumi Hıfzıssihha Kanununun 
152 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/359) 389 

— 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/370) 613 

— 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver-
ıgisi Kanununun 10 neu maddesi ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında (1/354) 179 

— Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında (1/237) - 331,591 
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Sayfa 
Adana (Kasını (fülek) 
— Siyasi partiler kanunu teklifi 

(2/378) 575 
Adana (Kemal Sarıibrahimoğtu ve iki 

jtrkadaşı) 
— Devlet memurlar] aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanu
na (1) sayılı cetvelin Millî Kğitim Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 5965 sayılı Kanuna iki geçici madde ek
lenmesine dair (2/22) 328 

Amasya (Nevzat Şener) ve (ismail Sa
rıgöz) 

— Memurların tahsil müesseselerinde' 
talebe olamıyaeaklarına dair 4007 sayılı Ka
nun ile bu kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 188 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/93, 
4/138) 458:454 

Aydın (Kesat Ö zar da) 
— Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 

4753 sayılı Kanunun secici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair (2/372) 389 

Balıkesir (Ahmet ihsan Kırımlı ve i ar
kadaşı) 

— Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle 
özel idare ve'belediyeler teşkilâtında çalışan 
sağlık memuru, hemşire1 ve ebelerin maaş 
intibak dereceleri hakkında kanun (2/38) 329 

Balıkesir (Ahmet ihsan Kırımlı ve İH 
ar kadem) 

— Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 3611 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/363) 40 

Bitlis (Müştak Okumuş) 
— 193 sayılı (Jelir Vergisi Kanununun 

114, 115, 116 ve geçici 9 ncu maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair (2/113) 179, 

••• ' 318:321,322,349:881,383:886,425,440:443 

Sayfa 
Burdur (Nfidir Yavuzkan) 
— Süleymanoğlıı 1311. Bucak doğumlu 

Mehmet İnal'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında (2/373) 447 

Bursa (Sadrettin (Janga) 
— 1.076 ve 1111 sayılı kanunlar gere

ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve er
lerden yoklamasını yaptırmamış olanların 
para cezalarının 'affına dair (2/366) 317 

Bursa (Sadrettin (Janga ve 10 arkadaşı) 
— Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze

minlerin tasfiyesine dair kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile İçişleri 
Komisyonu raporu (2/179) 42:50 

Bursa (Sadrettin (Janga ve 29 arka
daşı) 

— Cümrük Kanununun 17 nci madde-. 
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (C) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (2/140) 328:329 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Hidayet 
Ay d iner) 

— Tapu kayıtlarından hukuki kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 
1515 sayılı Kanunun birinci maddesine 
1 fıkra eklenmesi hakkında (2/375) 483 

Elâzığ (Celâl Ertuğ «C. S. Üyesi») 
— 1593' sayılı Umumi Mıfzıssıhha 

Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
(2/376) 512 

Çanakkale (Ahmet Nihat Akay) ve Kas
tamonu (ismail Hakkı YılanUoğlu) 

— Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu'kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair (2/359) 5 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen ve 9 arka
daşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair (2/77) 512,571:572,588 

Erzurum (Tahsin Telli) 
—• 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 

nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan be-
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lediyelerce kurulan toptancı hallerinin su
reti idaresi hakkındaki 12 . 9 . 1960 gün 
ve 80 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin al
tıncı, fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
dair (2/361) 40 

İdareci Üyeler (C. Senatosu İdare Âmir
leri Mehmet Ü naldı ve Nihat Pasinli) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları »teşkilâtı hakkında (2/12) 181 

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare 
Âmirleri Şevki Güler, Bahri Yazır ve Mus-
lihittin Gür er) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkında (2/85) 181 

• İdareci Üyeler (C. Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirleri) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/356) 513,571,588: 

589,606:609,617,660:663 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa • bağlı 

(A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/334) 64:65,157: 

160,183,300:303 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(2/347) "64:65,157:160,183,300:303 

İstanbul (Ahmet Oğuz) ile Elâzığ (Nu
rettin Ardıçoğlu) 

— 1.93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında 
(2/109) 179,318:321,322,349:381,383:386,425, 

440:443 

İstanbul (Bere Turan ve 11 arkadaşı) 
— 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 5404 

sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi
nin son fıkrasının tadiline dair (2/365) 171,321 

İstanbul (Coşkun Kırca), Sivas (Cevad 
Ody akmaz), Aydın (Orhan Apaydın) ve 
Erzincan (Sadık Perinçek) 

— Türk vatandaşlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvurma
ları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara 
bağlanmasının düzenlenmesine dair (2/253) 390, 

477:479 
— İstanbul (Coşkun ,Kırca ve 3 arka

daşı) 
— Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi (2/379) 575 

Sayfa 
İstanbul (Hilmi Oben). 
Türk Silâhlı Kvvetleri Içhizsmet Kanu

nunun 69 ucu maddesinin (b) fıkrasının 
tadiline dair (2/187) 329 

İstanbul {Reşit Ülker). 
İngiliz Kemâl namı ile maruf Niza-

mettin'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (2/193) 329 

İstanbul (Rifat Öztürkcine , «C. İSy. 
Üyesi») 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
riyle özel idare ve belediyeler teşkilâtın
da çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebe
lerin maaş intıba'k dereceleri hakkında 
(2/68) . 329 

— Su ürünleri hakkında (2/377) 5H2 
— 7044 sayılı Kanunun 1 nci madde

sinin değiştirilımesine ve bu kanuna iki 
geçici madde ilâvesine dair (2/290, 4/131) 131 

İstanbul (Rifat Öztürkvine «C. S. Üye
si» ve 12 arkadaşı) 

Uıçuş hizmetleri tazminatı hakkında 
(2/174) 561:570 

İstanbul (Saadet Evren) 
— Türk Ceza K a n u n u n u n bâzı mad

delerinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/380) 57*5 

— 31116 sayılı Orman Kanununun 5653 
sayılı Kanunla muaddel 12 nci •maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/369) 389 

İstanbul (Suphi Baykam ve 68 arka
daşı) 

— Tıp personelinin mukavele ile çalış
tırılmasına dair kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesine tevfikan gündeme 
alınması hakkında Kars Milletvekili Ha
san Erdoğan'ın önergesi (2/54, 4/142) 484 

İstanbul I (Suphi Baykam ve 69 arka
daşı) 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına ibağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışanlara tazminat verilmesi hak
kında (2/512) 575 

İstanbul (Suphi Baykam ve 70 arka
daşı) 

— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlıa-
riyle diğer 'kanunlarda mevcut aylık ve 



- 3 2 -
Sayfa 

ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 »sayılı Kanunun '5 nci maddesi- • 
irin değiştirilmesi hakkında (2/51) , 576 

İzmir (Saim Kaygan ve iki arkadaşı) 
— 5837 sayılı Kanunun ikinci madde-

ısiııin (A) fıkrasının 'değiştirilmesi hakkın
da (2/370) 389 

İzmir (Şükrü Akkan ile 3 arkadaşı) 
*— Anayasa nizammı, Millî Güvenlik 

Ve huturu bo<zan 'bâzı fiiller hakkındaki 
5 Mart 1963* tarihli ve 38 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair' 
(2/289, 3/445) .180:181 

Kars (Sırrı Atalay «C. S. Üyesi» ve 
SJ arkadaşı) 

— Türkiye iSüt Kurumu kurulmasına. 
dair (2/317) ~ 321 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanhoğlu) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

'Kanununun 65 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriveril-
ımesiııe dair önergesi" (4/129) (2/298) 45 

[Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamımın 
•bâttı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka-
nuına bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki, 
4598 sayılı Kanunun muaddel 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/371) 389 

Kayseri (Halim Araş 've 3 arkadaşı) 
— Evlenen veya tekaüde tabi bir va

ziyete »giren yetim kızların yetim aylıkla
rının diğer yetimlere- taksimi hakkında 
(2/38(1) 575 

Kayseri (Mehmet Yüceler ve 7 arka
daşı) 

•542(2 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/3124, ,3/456) 454 

Konya (Ahmet Gürkan) ve Ankara 
(Ferhat Nuri Yıldırım) i 

— 5568 sayılı Kanuna .geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi (2/360) 5 

Konya (Faruk Sükan ve 2 arkadaşı) 
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunla-

riyle diğer •kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/l'lıl) 575 

Sayfa 
Kütahya (Ali Erbek ve 18 arkadaşı) 
193 sayılı 'Gelir Vergisi Kanununa ek 

bir madde ile geçici bir .madde eklenmesi
ne dair (2/143) 346*347 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 16 
arkadaşı) , 

— İsçi Sigortaları Kurumu Kaınuıiü-
nun muaddel 20 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında (2/274, 3/45(2) 453 

Manisa /Ferit Alpiskender «C. S. Üye
si» ve i arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se
çimine dair 304 sayılı Kanunun 4 ncii 

. •maddesinin değiştirilmesi hakkımda (2/3*37) 390' 
Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 

16 arkadaşı) 
— işçi Sigortaları Kurumu Kanunu

nun ımuaddel 20 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında (2/274, 3/452) 453 

Sinop (Suphi Batur «C. S. Üyesi») 
—• Transfer ücretlerinin ve teşvik prim

lerinin vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulması hakkında (2/175) 328 

Tabiî Üye (Sami Küçük ve 12 arkadaşı) 
— Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 

Konseyi Kanunu hakkında (3/451 > (2/220) 346 
Taıbiî Üye (Salahattin Özgür) 
— Denkaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam

lara verilecek tazminat Kanunu hakkında 
(2/382) 613 

Tralbzion (Ali S ahir Ağanoglu) ile Is-
taınlbul (Oğuz Oran) 

— 193 sayılı Gelir Vengisi Kanununun 
114, 116 ve muvakkat 9 ncu maddelerin
deki servet beyannamesinin mükelleflere 
iadesi 'hakkında (2/121) 179,318 :32ıl,322,349: 

381,383:386,425,440:443 
. Traibzion (Selâhattin Güven) 

-<— 5 . .1 . L9ı61 tarih ve 228 sayılı Kanu
na iki ek madde eklıenımıeslnie ve bu kanu
nun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
2/368) 340 

Tokat (Ali Dizman) 
— Malhmudoğlu Veli Roakaya'ya vata

ni hizm'et tertibinden aylık bağlanmasına 
dair (2/302) 40 

Tokat (Sabahattin Baybura) 
— Siyaisi suçluların affı hakkında 

(2/374) • •- 483 



Tunceli (Mehmet Ali Demir «C Sena
tosu Üyem) 

— îstanbul^da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallelinde Teşvikiye ve Maçka Meyda
nı sdkafoLarmda kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak Istan'bul Belediyesine dev
re diLmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında (1/126, 2/196) 328,594 :<602 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. Sena
tosu Üyesi» ve 5 arkadaşı) 

— Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmeisi ve kaldırılması ve bu 

Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— C. Senatosu İdare Âmirleri Mehmet 
Ünaldı ile Nihat Pasmü'nin, C. Senatosu 
Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Meclisi 
İdare Âmirleri ŞeVki Güler, Bahri Yazır 
ve Muslihittin Gürer'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi memurları teşkilâtı hak-
kındalki kanun teklifinin birleişıtirilereb 
komisyon gündemine alınıp görüşülmekte 
olduğuna dair (2/12, 2/85, 3/446) 181 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ile 
3 arkadaşının, Anayasa nizamını, Millî 
Güvenlik ve huzuru bozan ıfoâzı fiiller hak
kındaki 5 Mart 1960 tarihli ve 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırıl m aısına dair 
kanun teklifinin komisyon gündeminde 
bulunduğuna dair (2/289, 3/445) 180:181 

Başbakanlık tezkereleri 

Geriverme isteği 

— Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi 
hane 354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı ömeroğlu Hayri'den doğma, 
20 .1 .1944 dolgum tarihi, m'alıkemece 
30.12.1941 tarihine düzeltilen Cemal 
Zambaklı ile Mertein'in Malhnıudiye mahal
lesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sayı
sında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'
den doğma 26 . 3 .1942 doğumlu Ahmet 
Durer (Dar) m, ölüm cefasına çarptırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
nin geriverilmesine dair (3/423) (3/461) 616 

Sayfa 
kanuna bâzı maddeler efelenmesine dair 
2/282,3/453) 452:453 

Yozgat (Celâl Ahmet Sungur) 
— 5434 ısayılı Kanunun 7. nci maddesi

ne (bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 
1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/216) 340 

Yozgat (Sadık Artukmaç «C Senatosu 

Üyesi») ve Yozigat (Mustafa Kepir) 
— Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu 

hakkında (2/364) 171 

Karışık 

— İstanbul Milletvekili Fuat Arna'-
nın vefat ettiğine dair (3/462) 616:617 

ölüm cezaları 

— Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Ağcaviran köyü ha
ne 19, cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin-
oğlu Fatma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu 
Ali Osman özden'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/18) 512 

— Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi ha
ne 354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı Ömeroğlu Hayriye'den doğma, 
20.1.1944 doğum tarihi, mahkemece 
30.12.1941 tarihine düzeltilen Cemal Zam-
'baklı ile Mersin'in Mahmudiye mahallesi 
hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sayısında nü
fusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye ̂ den doğ
ma, 26.3.1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/423) (3/461) 616 

— Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Ayşe'den doğma 
1.1.1939 doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/437) 512 

— Niğde Aksaray'ın iBüyükbölçek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 
nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 
12.8.1932 Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar 

TEZKERELER 
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Yıldırım diğer adı Abdullah Yıldırım ile 
yine Niğde Aksaray'ın Darıhüyük köyü 
hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 sayısında ka
yıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 doğumlu 
'Mehmet Çiıııon ve Horasan ilçesi Aliçey-
rek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve say
fa 79 sayısında kayıtlı Kurban ve Hatice-
oğlu, 1340 doğumlu Mehmet Çetin (Meh
met Sıddık Çetin) in ölüm cezasına earp-
rılılmaları hakkında (3/231) 512:513 

— Karacabey ilçesi Saribey İslâm köyü 
'hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusunda ka
yıtlı, Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 
19.10.1931 doğumlu Kerim Özkan ile yine 
Karacabey ilçesi Yeni Saribey köyü nüfu
sunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 1.61 sayısın
da kayıtlı, Şevket ve Nazmiyeoğlu 1926 
doğumlu Hasan Güney'in ölüm cezasına 
çaktırılmaları hakkında (3/232) 614 

— Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü ha
ne 70, cilt 2-5, sayfa 125 - 72 de kayıtlı 
Mehmetoğlu, Fatma'dan doğma 1927 do
ğumlu Şükrü Uzunca'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/21) 331:332, 

591:592 
— Rize'nin Çiftekavak köyü hane 

165/7, cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Adem
oğlu înayet'ten doğma 3.6.1931 doğumlu 
Bahattin Yazıcı'nm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/19) 513 

— Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü, 
hane 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin 
ve Ayşeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa 
Cemal Kanca'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/17) 614 

— Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
hane 23, cilt 16, sayfa 171 de kayıtlı îs-
ımailoğlu Gülsüm'den doğma, 15.2,1936 do
ğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/16) 332,592 

— Turgutlu ilçesinin Çepni Derekö-
yü 41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğ-
lu, Zehra'dan doğma 9.6.1933 doğumlu, 
Hamza Gülmez'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/223) 614 

— Ünye'nin Hamidiye mahallesi, ha
ne 95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den dpğ-

Sâyfh 
ma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/467) 614 

— Vakfıkebir ilçesinin Be§ikdüzü na
hiyesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı 
iken evlenmek suretiyle aynı köy 13 hane
sine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 
8.7.1928 doğumlu Ümmühan Bebek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/261) 512 

— Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu, Saniye'den doğ
ma 1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak 
ıtashihli) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (8/36) 614 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
clııı'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/463) 614 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, 
Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, îzmir 
Milletvekili Şinasi Osma ve Sinop Millet
vekili Mustafa Kaptan'in yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında (3/464) 614 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/442) 5 

— Gümüşane Milletvekili Halis Bay 
ramoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/465) 614 

— Kastamonu milletvekillerinden Os
man Zeki Oktay ile Sabri Keskin'in, yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında (3/455) 389 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi'nin yasama .dokunulmazlığının kaldırıl
ması- hakkında (3/448) 179 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/449) 179 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/466) 614 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 
Millî Savunma Bakanı llhami Sancar ve 
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Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, dönüşle
rine kadar, Dışişleri Bakanına Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zdoğlu'nun, Millî Savunma Bakanına, İçiş
leri Bakan; Hıfzı Oğuz Bekata'nın ve Sa
nayi Bakanına, Maliye Bakanı Ferid Me 
len'in vekillik etmelerinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu
na dair (3/444) 8:9 

C. H. F. Millet Meclisi Grup Başkanlığı 
tezkeresi 

— Plân, Tarım ve Anayasa komisyon
ları üyeliklerinden seçilenlerin yerlerine 
yapılan seçimlere dair (3/457) 455:456 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair (M. Meclisi 1/229, C. Senatosu 
1/113) 61,145:148,182,288:291 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (M. Meclisi 
1/244, C. Senatosu 1/112) 58:59,133:136 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(İM. Meclisi 1/314, C. Senatosu 1/119) 67:69 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifle
ri ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M. Meclisi 2/356, 2/367, C. Senato
su 2/40) 513,571,588:589,606:609 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/251, C. Sena
tosu 1/117) 62:64,153 :156,182:183,296:299 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/39) 614 

Sayfa 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 
1/312, 2/334, 2/347, C. Senatosu 1/118) 64:65, 

157:160,183,300:303 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt-

*çe Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 
1/245, C. Senatosu 1/110) 60:61,141:144,182, 

284:287 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu' raporuna 
dair (M. Meclisi 1/289, C. Senatosu 1/112) 59 : 

60,137:140,182,28ü :283 
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/77) 512:571 =572,588 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(M. Meclisi 1/315, C. Senatosu 1/120) 66:67, 

165 :168,183,308:311 
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 

ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardın.. 
Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma 
hastanelerinde çalışanlara tazminat veril
mesi hakkındaki kânun teklifine dair 
(2/52) 575 

'^~ istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyon raporuna 
dair (M. Meclisi 1/216, C. Senatosu 1/109) 61: 

62,149,152,182,292:295 
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu < ra
poruna dair (M. Meclisi 1/318, C. Sena
tosu 1/121) 65:66,161:164,183,304:307 
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—. Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 
1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair (1/161) 576 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Sürekli görevlerle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları 
hakkındaki 4991 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/235) 614: 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Geçici Komisyon Başkanı Diyarba
kır Milletvekili Recai îskenderoğlu'nun, 
Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna ek bir madde ile geçici bir madde 
eklenmesine dair tekliflerinin de komis
yonlarına verilmesine dair (2/143) 346:347 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M. Meclisi 1/229, C. Senatosu 1/113) 61; 

145:148,182,288:291 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/244, C. Senatosu 
1/11) 58:59,133 :136,182,276:279 

—- 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(M. Meclisi 1/314, C. Senatosu 1/119) 67:69 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklif
leri ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M.' Meclisi 2/356, 2/367 ve C. Sena
tosu 2/40) 513,571,588:589,606:609,617,660-663 

Sayfa 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/251, C. Sena
tosu 1/117) 62:64,153:156,182:183,296:299 

—. 1962" yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/39) 614 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve teklifleri ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 
1/312, 2/334, 2/347, C. Senatosu 1/118) 64:65, 

157:160,183,300:303 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. ' Meclisi 
1/245, C. Senatosu 1/110) 60:61,141:144, 

182,284:287 
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (M. Mec
lisi 1/289, C. Senatosu 1/112) 59:60,137:140, 

182,280:283. 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M. Meclisi 1/315, C. Senatosu 1/120) G6: 

67,165 :168,183,308:311 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M. Meclisi 1/216, C. Senatosu 1/109) 61: 

62,149:152,182,292:295 
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka- * 
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/318, C. Sena
tosu 1/121) 65 :66,161 =164,183,304:307 
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Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesine bir 

•fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Genel 
Kurulun 12 . 11 . 1962 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde kurulan Geçici Komisyona hava
lesine dair (2/324, 3/456) 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 16 arkadaşının, işçi Sigorta
ları Kurumu Kanununun muaddel 20 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta olan «Emlâk alım kanunu tasarısı» ile 
birlikte nazara alınmak üzere tehirine dair 
(2/274, 3/452) 

Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkereleri 

— Ankara Milletvekili Osman (Bölük-
başı'nm; hastalığına binaen 21 gün izinli 
sayılması hakkında (8/447) 4 

.—• Sayın üyelerden bâzılarına izin ve-1 

rilmesi hakkında (3/443) 
(ı3/458) 
03/459) 
(3/460) 
(3/469) 616 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük 
ve 12 ar*kadaşının, Türkiye İlmî ve Tek
nik Araştırma Konseyi kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 14.11.1962 tarihli 5 tmci 
Birleşiminde kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair .-(13/451) (2/220) 346 

Sanayi Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaişınm, Ma
den Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna 
•bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 12 .11.1962 ta
rihli ve 4 ncü Birleşiminde kurulmuş olan 

Sayfa 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
(2/282,3/453) . 452:453 

Sayıştay Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesa-
bma ait uygunluk bildiriminin sunuldu-
vuna dair (3/75, 1/39) 54:55,105:108,182, 

249:252 
— Ege Üniversitesinin 1958 hütiçje yılı 

kesinhesaibma ait uyıgunlulk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/169, 1/131) 55,113:116, 

182,257:260 

— Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
'kesinhesabına ait mutabakat heyann.am.esi-
nin sunulduğuna dair (3/245, 1/43) 56;117: 

1120,182,261:2ı64 

— Hudut ve Sahiller ISağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 .bütçe yılı kesinlhesaıbına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/131, 1/66) 51,85 -88,181,229:2S2 

454 

453 

5:46 

9 
456 
513 
579 
:>617 

— Ankara Üniversitesi 1957 ibütçe jyılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair mutabakat beyan-
namesiinıin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 
1967 malî yılı hesabı katisi hakkında 
03/121, 1/60) 10,29,30:33 

— Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
hesabı katisine ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/143; 1/74) 50,77:80, 

181,221:224 
— Ankara Üniversitesıi 1959 .bütçe yılı 

kesinhesahına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/69; 1/41) 50:51,81:84, 

181,225:228 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı kesinihesabrnıa 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (13/130, 1/65) 53,97:100,182,241:244 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 hütçe yılı hesinihesa-
'bıma ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair (13/168, 1/79) 53:54,101:104,182,245: 

248 
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Sayfa 

— Hudut ye Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 19158 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/170, 1/80) 02,89:92,181,233:206 

— Hudut ve Sahiller ISağlık Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinlhe-
sabına ait uygunluk biidiriıminin sunüİckı-
ğuna dair (3/73, 1/38) -* 62:53,93:96,181,237: 

240 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 

malî yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/134, 1/68) 56: 

57,121:124,182,265:268 
— tsttanbul Teknik Üniversitesi 1968 

Sayfa 
bütçe yılı kesinhesabına ait uylgunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/77, l/Öl) 57, 

125:128,182,2ı68:271 
— istanbul Teknik Üniversitesi 1959 

bütçe yılı kesinıhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/301, 1/138) 57: 

58,129:132,182,272:275 
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi

nin 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 19154, 19155 ve 1956 malî yılları he
sabına ait rapor ile bilançosunun sunul
duğuna dair (3/82,'3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/91, 3/92, 3/195, 3/119) 55,109:112, 

182,253:256 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

7 . 12 ; 1962 tarihli 14 neü Birleşime 
ait 5 

10 . 12 . 1962 tarihli 15 nci Birleşime 
ait 38 

12 . 12 . 1962 tarihli 16 ncı Birleşime 
ait 170 

14 . 12 . 1962 tarihli 17 fici Birleşime 
ait 171 

17 . 12 . 1962 tarihli 18 nci Birleşime 
ait 316 

19 . 12 . 1962 tarihli 19 ncu BMeşimc 
ait 338:340 

21 . 12 . 1962 tarihli 20 nci Birleşime 
ait 388 

24 . 12 . 1962 tajrihli 21 nci Birleşime 
ait • | 447 

26 . 12 . 1962 tajrihli 22 nci Birleşime 
ait 482:483 

28 . 12 . 1962 tarihli 23 ncü Birleşime 
ait * 511:512 

2 . 1 . 1963 tarihli 24 ncü Birleşime 
ait 556.:557 

4 . 1 . 1963 tarihli 25 tıci Birleşime 
ait , 575 

7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşime 
ait 612:613 

9 . 1 . 1963 tarihli 27 nci Birleşime 
cilt 11 sayfa 2:3 

YOKLAMALAR 

6,40,171,180,318,340,390,448,484, 
513,558,576,615 
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DÜZELTÎŞLER 

— Millet Meclisi 5 .10.1962 tarihli 82 nci Birleşim tutanağı .sonuna bağlı S. Sayısı 247 ile 
ilgili 1062 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
Ve tekliflerine ait C. Senaltoisunun 23.10.1962 tarih ve 94 ncü Birleşhni tutanağı sonuna ekli 
134 S. Sayılı basmayazıya 'bağlı cetvellerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Bölüm Yanlış Doğru 

34 

34 

35 
36 
36 

36 
38 Son 

10 
23 

19 
6 
13 

22 

219 

304 

403, 
420, 
212 

206, 

38 Son 421 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
42 
42 
42 
42 
42 
44 

1 
1 
1 
2 
2 
•2 
2 
3 
3 
3 
3 
Q 

26 
27 
28 
15 
16 
17 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
3 

6736 ve 7241 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ödenek 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
giderleri 
(satır sonundaki) misafirleri 
Yaltılı okııll'ar ,genel giderleri 
4362, 6811 ve 7046 sayılı kanun
lar... 
Başkanlık 
Vilâyetler m omurları doğum 
yardımı 15 000 . 
Yüksek Sorutturma Kurulu... 
giderleri 250 000 
9 Asistan 

10 » 
10 » 
3 öğretmen 
4 » 
4 » 
6 » 

16736 ve 7941 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ö'denekler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
misafirlerin 
Yatılı ilkokul genel giderleri 
4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar 
Bölüm '752 Başkanlık 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 35 000 
Yüksek Soruşturma Kurulu... 
giderleri 250 600 

9 Asistan 
10 
10 
3 
4 

» 
»Memur 
öğretmen 

'Müdür 50 125 
Müdür 50 100 
iMüdür 100 75 
Müklür Yardımcısı 100 170 
'Müdür Yardımcısı 35 150 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtımızın 

5 
6 

Müdür 
Müdür 
ıMüdür 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

50 
50 
100 
10 
35 

125 
100 
75 
170 
150 

Ecnebi 
lâitın 

memleketlerdeki teşki-

10 ncu Birleşim tutanağı donuna ekli 265 S. 'Sayılı basmayazmm ikinci sayfasında Sözcüden 
sonra : 

Kastamonu 
î. H. Yılanhoğlu 

eklenecektir. 

12.12 .1962 tarih ve 16 neı Birleşime ait tultanağm sonuna ekli S. Sayısı 328 'basmayazı bağ
lığının 3 ncü satırı : 

Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı... 
olarak düzeltilmiştir. 



40 
Cilt : .1.0 - Birleşim : 20 
M. Meclisi S. ıS'ayısı 3108 de adı geçen O. Se-

natoısunun 23 . 10 . 19'Ö2 tarih, ve 94 neii Birle
şimi sonuna ekli 134 S. Sayılı 'basmayazıyı bağlı 
cetvellerde aşağıdaki yazı gereğince düzeltis 
yapılmış ve keyfiyet '20 . 12 . 1962 tarıüh ve> 
112187 sayılı Resmî 'Gazetenin 9448 nci sayfa 
2 nci sütununda ilân olunmuştur. 

Milleiti 'Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

•değişiklik yapılması hakkındaki 120 sayılı Ka

nuna ekli cetvellerde, baskı hatası olarak (Me
mur kelimesi (Asistan) ve (10) adedi de (1100) 
olarak çıkmıştır. 

Aşağıda yazılı şekilde düzeltilmesi için ge
reken işlemin yapılmasına müsaade buyurülma-
ısını saygiyle 'arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
(Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip İnal 

D. 

(1) Sayılı Cetvel 

Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

o o 
4 
5 
0 
7 
8 
9 

10 
10 

Yüksek 

öğretmen 
» 
»' 
» 
» 
» 

Asisıtan 
» 

Memur 

Öğı •etmen Okulları 

3 
5 

12 
8 
8 

20 
4 
4 
6 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
500 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve 
'Teknik öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar 
İmam - Hatip okulları ilk öğretımen okulları 

idarecileri 

(îöreviri nev'i 

Müdür 

» 
Müdür Yardımcısı 

» 
» 

Aded !ücret 

50 
50 

100 
10 
35 

150 
86 

125 
100 
75 

170 
150 
120 

75 
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Oilt : 10 - (Birleşim : 23 -Sayfa 504 
1. -— 28 . 12 . 1962 tarihli 23 ncü Birleşim tutanağı sonuna ekli : 
20 S. Sayılı basmayazının 1 nei sütun 4 neti satırbaışmdaki (»') kalacak, satır sonundaki (;) 

ise (:) olacaktır. Aynı zamanda ımüıtaakıp 12 nei satır sonundaki 38 rakamı 33 olarak düzeltd-
leeok ve bu maddenin sonundaki uygulanır.: daki (»),kalkacaktır. 

4 . 1 . 19'Ö3 tarihli 25 nei Birleşim tutanağı sonuna ekli 30 S. Sayılı basraayazıd'a aşağıdaki 
.düzeltişler yapılmıştır: 

ıSayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

16 

18 
18 
20 
21 
21 
21 
22 
24 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

Son 

13 
$1 
14 
9 

m 
!39 

Sondan 
"Madde 

2 
10 

Balıkesir 
Kemal Bulut 

pilot, ve pilot olmak 
ku rsl a rmd ak i i 1 k 
çift kıımandanlı /hava, 
len uçucular ve görevleri 
;min.a.t müs'bet 
den itibaren ödemeye 
hava tebdili 
yılı Kanununun 3 ve 4 neii 

Raporda, ismi yoktur. 

pilot; ve pil at olmak 
kurslarında ilk 
çift kumandalı hava
len uçucular 'bu g'örevleri 
imtina t, •müs'bet 
den itibaren ödenmeye 
hava değişimi 
yılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Halil Fikret Aka (Nevşehir) - Ankara 
Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 arka
daşının, Anayasa ile müesses meşru niza
mı, bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cere
yanlar hakkında bilgi edinmek üzere İç
tüzüğün 177 nei maddesi gereğince tahki
kat icrasına dair önergeleri münasebe
tiyle 398,399 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - Çar
şamba günleri yapılan toplantıların veya 
her toplantı günündelri saat 14 ten 15 e 
kadar olan sürelerin sorulara ayrılması 
hakkındaki önergeler münasebetiyle 559 

Ertuğrul Akça (Erzurum) - Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, Türkiye'nin 
genel dış meseleler karşısında güttüğü po- , 
litika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra 
anlaşmalarının tatbikatı konularında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 517 

— Resmî liselerin öğretmen durumları
na dair soru önergesi münasebetiyle 184 

İsmail 'Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Adalet Partisi Meclis ö rupu Başkanvekili 
(Balıkesir" Milletvekili Cihat Bilgehan'm 
Hava Kuvvetleri Komutanının teklifi üze
rine, bulundukları vazifelerinden alman 
ımu'htelif rütbeli 11 hava subayı ile ilgili 
olarak bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 424 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ata
man ve 5 arkadaşının, Anayasa ile mües
ses meşru nizamı betraraf etmeye mâtüf 
faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edin
mek üzere içtüzüğün 177 nei maddesi ge
reğince tahkikat icrasına dair önergeleri 
münasebetiyle 414 

— İstanbul Milltvekili Ziya Altunoğlu 
ve Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 

Sayfa 
Müftüoğlu/nun, genel ğorüş-me açılmasına 
dair (8/2) sayılı önergesinin öncelikle gö
rüşülmesi hakkında önerlgesi münasebe
tiyle 392 

— Servet beyannamelerinin ia'desi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 378:380 

— Usul hakkında 369:370, 449:450 

Refet Aksoy (Ordu) - 4792 sayılı işçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı 
maddesine fıkralar eklenmesine dair fea-
nun tasarısı münasebetiyle 468 

— îzalei Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 330 

Yusuf Aktimür (Adana) - Servet be
yannamelerinin iadesi ve yeni servet be
yannameleri alınması hakkında kanun ta
salısı ve istanbul Milletvekili Ahmet Oğuz 
ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lıı'mm ve Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un ve Trabzon Milletvekili Ali Şa-
ıkir Ağanoğlu ile istanbul Milletvekili 
Oğuz Oran'ın .193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 114, 115 ve 116 ncı ve geçici 9 
nen maddesindeki servet beyanname
sinin yürürlükten kaldırılması hakkın-, 
daki kanun teklifleri münasebetiyle. 368 

Ekrem Alican (Sakarya) - Manisa Mil
letvekili Süleyman Çağlar'ın, kamu hiz
metleri niteliği taşıyan özel teşebbüslerin 
devletleştirileceğine dair Anayasa mad
desinin hafifletilmesi için bir çare düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakan
dan soru önergesine verilen cevap müna
sebetiyle. 524:525 

Ziya Altmoğlu (îstanljul) - Kendisinin 
ve Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, genel görüşme açılma
sına dair (8/2) sayılı önergesinin önce-



Sayfa 
likle görüşülmesi hakkında önergesi mü
nasebetiyle. 

Mehmet Altmsoy 
radyosunun yayınları 
ci münasebetiyle. 

(Niğde) - Devlet 
hakkındaki deme-

393 

343 

Burhan Arat (Çanakkale) - 4792 sayılı 
İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 
ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle. 474:475 

Mazhar Arıkan (içel) - Kocaeli Millet
vekili Haldan Kısayol'un Kocaeli'ne İçel 
Milletvekili Yahya Dermancı'nın Silifke'
ce ve Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'-
ın da Bursa ve civarına yağan şiddetli 
v aranırların meydana getirdiği büyük sel
lerin sebebolduğu zararlara Hükümetin 
acilen yardım elini uzatması ve bundan 
böyle bu gibi âfetlere karşı önceden ted
bir alınmasına dair demeçleri münasebe
tiyle. 342 

Mehmet Ali Arslan (îçel) - Anayasaya 
' ykırılığı sebebiyle tadili gereken kanun
lar meyanında 6831 sayılı Orman Kanu
nunun da bulunup bulunmadığına dair 
sözlü sorusu münasebetiyle. 620 

Talât Asal (Edirne) - Kocaeli Millet
vekili Nihat Erim'in Türkiye'nin genel 
dış meseleler karşısında güttüğü politika 
ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsi
yumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaş
malarının tatbikattı konularında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle. 518 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Kendisinin 
ve 5 arkadaşının, Anayasa ile müesses meş-

Sayfa 
ru nizamı, bertaraf etmeye matuf faaliyet 
ve cereyanlar hakkında bilgi edinmek üze
re İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
tahkikat icrasına dair önergeleri müna
sebetiyle; 394:395,409 

Kocaeli Milletvekili Nihalt Erim'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair 
Zürih ve Londra anlaşmalarının taitbikatı 
konularında bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 653 -.659 

îhsan Ataöv (Antalya) - 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun geçici 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle. 494:495 

— Servet beyannamelerinin iadesi 
ve yeni servet beyannameleri alınması 
hakkındaki kanun münasebetiyle. 378 

Raif Ayfbar (Devlet Bakanı) - Bursa 
merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin 
tasfiyesine dair kanun münasebetiyle. 49 

Şevki Aysan (Mardin) - Servet beyan
namelerinin iadesi ve yeni servet beyan
nameleri alınması hakkında kanun tasa
rısı ve İstanbul Milletvekili Ahme>t Oğuz 
ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun ve Bitlis Milletvekili Müştak 
Okumuş'un ve Trabzon Milletvekili Ali 
Şakir Ağanoğlu ile İstanbul Milletvekili 
Oğuz Oran'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 114, 115 ve 116 ncı ve geçici 
9 ncu maddesindeki servet beyannamesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifleri münasebetiyle. 367:368 

B 
Kemal Bağcıoğlu (Muş) - Millet Mec

lisi Genel Kurulunun 12 . 9 . 1962 tarihli 
115 tıci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü soru önergesi münasebetiyle 

Halûk Nur Baki (Aryon Karahisar -
Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 

20 

arkadaşının, Anayasa ile müesses meşru ni
zamı bertaraf etmeye matuf faaliyet ve ce
reyanlar hakkında bilgi edinmek üzere İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince tah
kikat icrasına dair önergeleri münasebe
tiyle 394:395 

Şeref Bakşık (İzmir) - 4792 sayılı İşçi 
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Sayfa 

Sigortaları Kurumu Kanununun 6 neı mad
desine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 466,477 

Ali İhsan Balım (îsparta) - 4792 sayı
lı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 
neı maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 467,473 

— İhracatı geliştirmek . amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 500 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner 
Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 595,599 

— Son üç yıl içinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç, ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair sorusu münasebetiyle 187,188 

Hıfzı Oğuz Bekata (içişleri Bakanı) -
Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, ağır 
tonajlı kamyonlara fabrika tonajından çok 
daha düşük ruhsat ve plâka verilmesi hak
kındaki tutumun düzeltilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
münasebetiyle cevabı 548,549 

— Giresun Milletvekili Naim Tiralihin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport al
ma işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi münasebetiyle cevabı 522 

— îsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, son üç yıl içinde, zabıtaya, intikal 
etmiş, kaç.ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair soru önergesi münasebetiyle cevabı 187-,188 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mer-
güze ve Taşpmar karakollarında vatan
daşların dövüldüğünün doğru olup olmadı
ğına dair önergesi münasebetiyle cevabı 546 

—• Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı bu
lunup bulunmadığı ve bunların yeniden 

Sayfa 
Türk vatandaşlığına alınıp alınmadığı hak
kında neler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi münasebetiyle cevabı 529 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçak
çılığın önlenmesi için mayınlama ve istim
lâk işine ne zaman başlandığına dair soru 
önergesine verilen cevap münasebetiyle 527:528 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen nahi
ye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus 
memurlarının adedine dair soru önergesi 
münasebetiyle cevabı 544 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, mahallî seçimlerin hangi tarihte yapı
lacağına ve l)iı hususta neler düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu münase
betiyle cevabı 191,192,193 

Mahmut Rıza Bertan (İstanbul!) - Uçuş 
hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ile-
Cıımlrariyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine ve 12 arkadaşının uçuş hizmet
leri tazminat kanun teklifi münasebetiyle 562 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Hava Kuv
vetleri Komutanının teklifi üzerine, bulun
dukları vazifelerinden alınan muhtelif rüt
bede 11 hava subayı ile ilgili olarak bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 418:420 

Sadettin Bilgiç (İsparta) - Nisap olma
dığı hakkında, 335 

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Ankara 
Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkada
şının, Anayasa ile müesses meşru nizamı, 
bertaraf etmeye matuf faaliyet, ve cereyan
lar hakkında bilgi edinmek üzere İçtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince tahkikat 
icrasına dair önergeleri münasebetiyle 405,406 

— Ankara. Milletvekili Hüseyin Ata
man ve 5 arkadaşının, Anayasa ile mües
ses meşru nizamı bertaraf etmeye matuf 
faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edin
mek üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince tahkikat icrasına dair önergeleri 
münasebetiyle 399 :404,409 :410,4i 3 
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Süleyman Çağlar (Manisa) -Manisa 

Milletvekili Süleyman Çağlar'm, kamu 
hizmeti niteliği taşıyan Özel teşebbüslerin 
devletleştirileceğine dair Anayasa madde
sinin hafifletilmesi için bir çare düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
soru önergesi münasebetiyle 524:52G 

Ahmet Çakmak (Bolu) - Ağır tonajlı 
kamyonlara fabrika tonajından çok daha 
düşük ruhsat ve plâka verilmesi hakkın
daki tutumun düzeltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi mü
nasebetiyle , 548 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Bursa mer
kez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfi
yesine dair Kanun münasebetiyle 47 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili^ Cevad Odyakmaz ve Güner 
Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 59!) 

—Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, ordu mensuplarının bâzılarının tu
tumu dolayısiyle Başbakan hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 46 

Sayfa 
— Uçuş "hizmetleri tazminat kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 
uçuş hizmetleri tazminat kanunu teklifi 
münasebetiyle 562 

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - Amas 
ya Milletvekili Mustafa Kemal Karan'ın, 
İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 1962 
yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
soru önergesi münasebetiyle ceyabı 539:541,543 

— Amasya Milletvekili M. Kemal Ka
ran'ın, memetod hastalığı ile mücadele ya
pılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sanayi 
Bakanlarından soru önergesi münasebe
tiyle cevabı 537:538 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 465 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Gi
resun bölgesinde geniş hasara sebebolan 
lodos fırtınası konusundaki demeci müna
sebetiyle 451 

— Tarım müstahsilinin kredi ihtiyacı
nın karşılanması hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair soru önergesi mü
nasebetiyle 2^ 

Tahsin Demiray (İstanbul) - Adedi 180 
bini bulan bir işçi kütlesinin miting yapa
cağı yolunda Ankara Radyosunun Kısa 
Dalga Fransızca yayını dolayısiyle olan 
demeci münasebetiyle 8 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 371 

Yahya Dermancı (içel) - Devlet Rad
yosunun yayınları hakkındaki demeci mü
nasebetiyle 344 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, Ankara Radyosunun Meclis saatinde 
soyadını yanlış okuduğunu bildirerek il

gililerin bu hususlarda dikkatli bulunma
larını temenni eden demeci münasebetiyle 615: 

61o 

H. Ali Dizman (Tokat) - 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Maliye Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 63 

— Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve 
zeminlerin tasfiyesine dair Kanun müna
sebetiyle 47 

—• Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştiril-
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meşine ve bu kanuna bir madde eklen-
mesiine dair kanun tasarısı münasebet 
tiyle . " 334,335 

— 4792 sayılı işçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 6 ncı maddesine fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 463 

— Yeni Türkiye Partisinin ve Kay
seri Milletvekilli Mehmet Sâğlam'ın 
0. H. P. sinin (Türk - iş) in komünizmi 
îtel'in mitingine katılması 'Oİay'iyle rad
yoda yer verilmemesinin, eşitliğe ve de
mokratik esaslara aykırı olduğunu bil-

Sayfa 
diren demeci münasebetiyle. 390 

Zekâi Dorman (istanbul) - Kocaeli 
Millle'tvekili »Nihat Erim'in, Türkiye'nin, 
genel dış meseleler karşısında güttü
ğü politika ve NATO, Ortak Baza*, 
Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zü-
rih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir gene} görüşme 'açılma
sına dair önergesi münasebetiyle. 515:516 

— Uçuş hizmetleri tazminat kanunu" 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arka
daşının Uçuş hizmetleri tazminat kanun 
teklifi münasebetiyle. 562 

Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı) - 4792 
sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 6 ncı maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle. 459: 

462,466:468,472,474 
Hasan Erdoğan (Kars) - Mukaveleli 

hekimliğin ihdası hakkında istanbul 
Milletvekili Suphi Bay kam ve 68 arkada
şının- vermiş olduğu kanun teklifinin 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
gündeme alınarak grüşülmesine dair de
meci münasebetiyle. 49 

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kooa-
memi'nin, ordu mensuplarının bâzılarının 
tutumu dolayısiyle Başbakan hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle. 44 

Asım Eren (Niğde) - Ankara Millet
vekili Hüseyin Ataman ve 5 arkadaşı
nın, Anayasa dle müesses meşru nizamı, 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cere
yanlar hakkında bilgi edinmek üzere 
içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
tahkikat icrasına dair önergeleri müna
sebetiyle 406,407 

— -Çarşamba günleri yapılan toplan
tıların veya her toplantı günündeki 
saat 14 ten 15 e kadar olan sürelerin 
sorulara ayrılması hakkındaki önergeler 
münasebetiyle 559 

4792 sayılı işçi Sigortalan Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe* 
tiyle. 468,470 

—• ihracatı geliştirmek amaciyle ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alına
cak tedbirlere dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 503 

Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni Servet beyannameleri alınması hakkın
daki kanun münasebetiyle. 370,377 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'ııin, ordu mensuplarının bâzılarının tu
tumu dolayısiyle Başbakan hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle. 44 

Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta
sarı ile Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşıum 
Uçuş hizmetleri tazminat kanun teklifi 
münasebetiyle. 565,567,568 

Nihat Erim (Kocaeli) — Türkiye'nin, 
genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, yardım 
konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve 
Londra anlaşmalarının tatbikatı konula
rında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle. 514,648:652 
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Feridun Cemal Erkin (Dışişleri Ba
kanı) — Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, Türkiye'nin genel dış meseleler 
karşısında güttüğü politika ve NATO, 
Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıb
rıs'a dair Zürih ve Londra anlaşmaları
nın tatbikatı konularında bir genel* görüş
me ayılmasına-dair önergesi münasebetiyle 
cevabı. 519,625:643 

Kenan Esenğin (Zonguldak) — Anka
ra Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 arka
daşının, Anayasa ile müesses meşru niza
mi bertaraf etmeye matuf faaliyet ve ce
reyanlar hakkında bilgi edinmek üzere 
İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince tah
kikat icrasına dair önergeleri münasebe
tiyle. 404 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) — Afyon 
Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'm, tif
tik ürünümüzün, son iki yıl içindeki, ihraç 
imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin se
beplenilin neler olduğuna dair soru öner
gesi münasebetiyle cevabı. 24,25,62 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu mü
nasebetiyle cevabı. 21 

Sayfa 
îlhami Ertem (Edirne) — Bufsa mer

kez ilçesindeki gedik*ve zeminlerin tasfi
yesine dair kanun münasebetiyle. 47,50 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle. 467,471 

Arif Ertunga (îzmir) — Ankara Mil
letvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkada
şının, Anayasa ile müesses meşru nizamı 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cere
yanlar hakkında bilgi edinmek üzere İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince tahki
kat icrasına dair önergeleri münasebetiyle 398 

Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) - Ada
let Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Ba
lıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm Ha
va Kuvvetleri Komutanının teklifi üzeri
ne, bulundukları vazifelerinden alman 
muhtelif rütbeli 11 hava subayı ile ilgili 
olarak bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 421:423 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Ada
let Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Ba
lıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm Ha
va Kuvvetleri Komutanının teklifi üzeri
ne, bulundukları vazifelerinden alınan 
muhtelif rütbeli 11 hava subayı ile ilgili 
olarak bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 421 

Fahir Odritlioğfta (Edirne) . 1962 -1963 
ekim mevsiminde, Edirne ilinde kredili su
ni ıgübre tevziatının nasıl ve ne miktarda 
yapılabileceğine dair soru Önergesi müna- • 
sebetiyle 583:585 

Fahrettin Kerim Gökay (îmar ve İs
kân Bakanı) - Aydın Milletvekili İsmet 
iSezigin'ih, Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın yapı tasarrufu kredilerindeki şekil de
ğişikliğinin sebebine dair soru önergesi 
münasebetiyle 530:534 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in Giresun bölgesinde geniş ha

sara sebebolan lodos fırtınası konusunda
ki demeci münasebetiyle cevabı 451 

— İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'm, Anayasaya aykırılığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar meyanında 6831 sa
yılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair sözlü soru Önengesi 'mü
nasebetiyle 619 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un Kocaeli'ne, 

İçel Milletvekili Mazthar Arıkan ve 
Yahya Dermaneı'nm, Silifke'ye ve, 

Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm da 
ıBursa vilâyeti ve civarına yağan şiddetli 
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yağmurların meydana getirdiği büyük sel
lerin sebebolduğu zararlara Hükümetin 
acilen yardım elini uzatması ve bundan 
böyle bu gibi âfetlere karşı önceden ted
bir alınmasına dair demeçleri münasebe
tiyle cevabı 342 

Mehmet Göker (Kayseri) - Giresun 
Milletvekili İbrahim Etem. Kılıçoğiu'nun, 
Üniversiteler bütçesi dolayısiyle Karma 
(Bütçe Komisyonunda Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi ile ilgili konuşmalarının 
basma noksan ve yanlış intikal ettiğine 
dair demeci münasebetiyle 579 

Kasım Gülek (Adana) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkadaşı
nın, Anayasa ile müesses meşru nizamı, 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cereyan
lar hakkında bilgi edinmek üzere içtüzü
ğün 177 nci ımaddesi gereğince tahkikat 
icrasına dair önergeleri münasebetiyle 415 

Abdurrahman Güler (Çorum) - Usul 
hakkında, 561 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - İhra
catı geliştirmek amaciyle vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarısı münasebetiye 499 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis Millet
vekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Mil-

Sayfa 
letvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 114, 115 ve 116 ncı 
ve /geçici 9 ncu maddesindeki servet be
yannamesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki Kanun teklifleri münasebe
tiyle 362:363 

Arif Hikmet Güner (Rize) - 4792 sa
yılı İşçi ıSigortaları Kurumu Kanununun 
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair 
ikamın tasarısı münasebetiyle 462 

ihsan Gürsan (tzmir) - 31.12.1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun ıgeçici ı5 nci maddesinin değiştirilmesi 
(hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 490:492 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis Millet
vekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Mil
letvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 114, 115 ve 116 ncı 
ve ıgeçici 9 ncu maddesindeki servet be
yannamesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki Kanun teklifleri münasebe
tiyle 349,350,358 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 374 

H 
Şevket Raşit Hatipoğlu (Millî Eğitim 

Bakanı) - Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 'İstanbul, Ankara ve İzmir üniver
siteleri ile yüksek (okullarında 'görevli 
profesörlerin ders saatlerine ve ihalen ka
yıtlı bulunan 'öğrenci adedine dair sorusu 

münasebetiyle cevabı 189 

— Erzurum (Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, resmî liselerin öğretmen durumu
na dair soru önergesi münasebetiyle ce
vabı 183,184,185 
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Kâjnil İnal (Bolu) - ıHeryet beyanna

melerinin iadesi ve yeni servet beyanname
leri alwmam hakkındaki Kanım münase
betiyle 373 

Şefik înan (Çanpikkale) - 4792 sayılı 
İşçi Sigortaları Kurumu (Kanununun 0 nci 
•maddesine fıkralar eklenmesine dîttr 'ka
nun tasarısı münasebetiyle 459 

— 31424960 tarihli ve 193 sajtfı Çfelir 
Vergisi Kanujnıımın igeçiçi 5 nci caddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 493:494 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni serVet beyannameleri alınması hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis Millet
vekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon Mil
letvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran'ın, 198 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 114, 115 ve. 116 ncı 
ve' geçici 9 neu maddesindeki servet be
yannamesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki Kanım teklifleri münasebe
tiyle 351:358 

İsmet İnönü (Barbakan) - Adalet 
Partisi Meclis Cfrııpu Başkanvekili Ba
lıkesir Milletvekili Cihat Biligehan'm Ha
va Kuvvetleri Komutanının teklifi üzeri
ne, bulundukları vazifelerinden alman 
muhtelif rütbeli 11 hava subayı ile ilgili 
olarak bir genel .görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle cevabı 424:425 

— Ankara Milletvekili Hüseyin Ata
man ve 5 arkadaşının, Anayasa ile mües
ses meşru nizamı, bertaraf etmeye matuf 
faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edin
mek: üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi ge-

Suyfa 
reğince tahkikat icrasına dair önergeleri 
münasebetiyle cevabı 409:413 

— Takat 'Milletvekili 3eyyat Kocame-
mi'nin, 'ordu mensuplarının hamlacının tu
tumu d e y i s i y l e [B^ajbakan nakkmda ıgen-
soru acımasına dair önergesi münaaebe-
tiyle ervahı 45 

Fenai fcUmyeU (Baâ&erir) - 31424960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun geçici 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 4ft9 

Mehmet tzmen (Tarım Bakanı) - Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve 
ne miktarda yapılabileceğine dair soru 
önergesi münasebetiyle cevabı 582,586, 

587,588 

— Erzurum Milletvekili öıyasettin Ka-
raca'nın, 'kuraklık sebebiyle 1962 yılında 
dağıtılan kredili buğday bedellerinin affı- . 
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan soru önergesi münasebetiyle 
cevabı 580,582 

— İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'm, Anayasaya aykırılığı sebebiyle 
tadili gereken kanunlar meyanında '6831 
sayılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair stözlü soru lönergesi mü
nasebetiyle 618 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulu
nan 'Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da ne ıgibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne dair soru önerlgesi münasebetiyle 
cevabı 622 
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Kadircan Kaflı (Konya) - İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Millet
vekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekil
leri Cevat 'Odyakmaz ve Güner Sarısözen'-
dn Türkiye Büyük Millet Meclisinin dıış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 598,600 :601 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Anka
ra Milletvekili Hüseyin Ataman ve 5 ar
kadaşının, Anayasa ile müesses meişru ni
zamı, bertaraf etmeye matuf faaliyet Ve 
cereyanlar hakkında bilgi edinmek üzere 
içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince tah
kikat icrasına dair önergeleri münase
betiyle 409 

— Kuraklık sebebiyle 19:62 yılında da
ğıtılan kredili buğday bedellerinin affının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan soru önergesi münasebetiyle . 581 

M. Kemal Karan (Amasya) - İskende
run Supertfoslfat Fa'brikaısının 1962 yılında 
ne kadar gübre imal ettiğine dair soru 
önergesi nıünasebetiyle 539,542 

— Memetod hastalığı ile mücadele ya
pılıp yapılmadığına dair Tarım ve .Sanayi 
Bakanlarından soru önergesi münasebe
tiyle 537 

Celâl Tevfik Karasapan (Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı) - istanbul Millet
vekili Tahsin De miraydın, adedi 180 bini 
bulan bir işçi kütlesinin mitinlg yapacağı 
yolunda Ankara Radyosunun kısa dalıga 
Fransızca yayını dolayısiylc lOİan demeci 
münasebetiyle cevabı 8 

Mehmet Kazova (Tokat) - Mahallî se
çimlerin hangi tarihte yapılacağına 've bu 
hususta neler düşünüldüğüne . dair Baş
bakandan sözlü soru önengesi münasebe
tiyle . 191 

Mekki Keskin (Konya) - Maraış Millet
vekili Kemal Bağeıoğlıu'nun, Millet Mec
lisi ıG-enel Kurulunun 12 . 9 .19ı62 tarihli 
115 imci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet .Meclisi Başkanm-

Sayfa 
dan sözlü soru önengesi münasebetiyle ce
vabı 19 

î . Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Ün'iversi-
teler bütçesi dolayıısiyle Karma Bütçe Ko
misyonunda :D.il - 'Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi ile iligili konuşmalarainm basına 
noksan ve yanlış intikal ettiğine djair de
meci münasebetiyle 57l7:5'79 

Coşkun Kırca (istanbul) - 4792 sayılı 
işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı 
maddesine fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 467 

—• Kendisinin ve Aydın Milletvekili Or
han Apaydın, Sivas Milletvekilleri Cevad 
Odyakmaz ve Güner 'Sarısözen'in Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dış münaselbetleri-
nin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 594:600 

— Kendisinin ve 'Sivas Milletvekili Ce
vat Odyakmaz, Aydın Milletvekili Orhan 
Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sadık 
Periniçek'in, Türk vatandaşlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine dilekçe ile 'başvur
maları ve dilekçelerinin incelenmesi ile ka
rara bağlanmasının düzenlenmesine dair 
kanun teklifimin Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen ve Millet (Meclisince benimsen-
miyen maddeler hakkında Karma Komis
yon raporu ile Millet 'Meclisi, Cumhuriyet 
•Senatosu ve karma Komisyon metinleri 
münasebetiyle 478:479 

— Kocaeli Milletvekili Nihat 'Erim'in, 
Türkiye'nin, ıgemel duş meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, 'Ortak Pa-
%ar, Yardım Kosersiyıımu, Kıbrıs'a dair Zü-
rih ve Londra anlaşmalarınm tatbikatı ko
nularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 520 

Haldan Kısayol (Kocaeli) - içel Millet
vekili Mazhar Ankan ve Yahya Derman-
cı'nın, Silifke'ye ve, Bursa Milletvekili îs-
ıuail Yılmaz'in da Bursa vilâyeti ve civa
rına yağan şiddetli {yağmurların meydana , 
ıgetıirdiği büyük sellerin sebebolduğu za-
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rarlara Hükümetin acilen yardım elini (Başbakan hakkında gensoru açılmasına 
uzatması ve bundan böyle bu ,giıbi âfetlere | dair önergesi münasebetiyle 43,44 
karşı önceden tedbir alınmasına dajr de- I Faruk Küreli (Çorum) - 4792 sayılı 
meçleri münasebetiyle 340,041 İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Ordu men- maddesıine fıkralar eklenmesine dair ka-
suplarınm bâzılarının tutumu dolayısiyle | nun tasarısı münasebetiyle 471:472 

M 
Ferid Melen (Maliye Bakanı) - Eski

şehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve
rilmek üzere 1962 yılı bütçesine konulan 
ödeneğin tamamen ödenip ödenmediğine 
dair sözlü sorusu münasebetiyle cevabı 194,195 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz 'in, tarım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sora önerge
si münasebetiyle cevabı 22 

— İhracatı geliştirmek amacı ile vergi
lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair kanun tasarısı, münasebetiyle 502 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Brim'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar. 
Yardım Konsersiyumu, Kıbrıs'a dair Zü-
rih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılma
na dair önergesi münasebetiyle cevabı. 644 :647 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 ııei mad
desinin değiştirilmesi hakkında kamın ta
sarısı münasebetiyle 496:498 

— Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hakkın
daki Kanun münasebetiyle, cevabı 371,376 

— Servet beyannamelerinin ifadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hakkın
da kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili 
Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili Nu
rettin Ani iç oğlu'mm ve İİitlis Milletvekili 
Müştak Okumuş'un ve Trabzon Milletve

kili Ali Şakır Ağanoğlu ile İstanbul Millet
vekili Oğuz Oran'm 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 114, 115 ve 116 ncı ve 
geçici 9 ncıı maddesindeki servet beyanna
mesinin yürürülükten kaldırılması hakkın
daki kanun teklifleri münasebetiyle 364:368 

Necip Mirkelâmoğlu (îzmir) - Gire
sun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu' 
nun, Üniversiteler bütçesi dolayısiyle Kar
ma Bütçe Komisyonunda Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi ile ilgili konuşmaları
nın, basma noksan ve yanlış intikal ettiği
ne dair demeci münasebetiyle 578 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - \tçtü-
. züğün biran evvel hazırlanması; Anayasa
nın 57 nci maddesinde derpiş edilen kanun
larla siyasi suçlann affı Kanunu dolayı
siyle ele alınacağı bildirilen ve Adana Ce
zaevindeki bu kabil suçların da affını 
derpiş eden .113 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Hükümetçe bir an önce Mecli
se getirilmesi ve ayrıca Anayasa Mahkeme
sine intikal eden 140 dâvanın da takipten 
kaldırılması konularında gündem dışı de
meci münasebetiyle 6,7 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
4792 sayılı İşçi Sigortalan Kuramu Kanu
nunun 6 ncı maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 469 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısı münasebetiyle 486 
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Oevad Odyakmaz (Sivas) - Kars Millet

vekili Hasan Erdoğan'ın, mukaveleli he
kimliğin ihdası hakkında İstanbul Millet
vekili Suphi Baykanı ve 68 arkadaşımı! 
vermiş olduğu kanun teklifinin içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alına
rak görüşülmesine dair demeci münasebe
tiyle ' 450 

— Son günlerde sık sık vukubulan kür
süye tecavüz olaylarının Başkanlıkça ceza
landırılmasını istiyen demeci münasebetiy
le 450 

— Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının 
Uçuş hizmetleri tazminat kanun teklifi mü
nasebet iyle 561 

— Usul hakkında U<) :450 

Ahmet Oğuz (istanbul) - Servet beyan
namelerinin iadesi ve yeni servet beyan
nameleri alınması hakkında kanun tasarı
sı ve tekliflerinin, yeniden incelenmek 
üzere geriverilmesine-dair Plân Komisyonu 
yazısı ile ve bu tasarı tekliflerin ivedilik 
ve öncelikle görüşülmesine dair önergesi 
münasebetiyle 319 

Talât Oğuz (Mardin) - 1942 ve ınütaa-
kup yıllarda izinsiz olarak Suriye uyruğu
na geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatan
daşlığına alınıp alınmadığı hakkında neler 
düşünüldüğüne dair soru önergesi münase
betiyle 530 

— Bursa merkez ilçesindeki gedik ve 
zeminlerin tasfiyesine dair Kanun müna
sebetiyle 49,50 

— Güney - .Doğu Anadolu bölgesinde 
kaçakçılığın önlenmesi için Mayınlama ve 
istimlâk işine ne zaman başlandığına dair 
soru önergesi münasebetiyle 527,529 

— Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemi-
yen nahiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve 
nüfus memurlarının adedine • dair :• • soru 
önergesi münasebetiyle . 545 

— Usul hakkında 46,537 

Arif Hikmet Onat (Ordu) •-. ,1962 yılı 
Bütçe Kaıruununa bağlı (A/2) işareltll eeft-
vellün Maliye Bakanlığı kısmındla1

: değâşik-
lik yapılmiasına daıiır kamilin taısfaınsa mü-
naısıc betiyle 63 

— Servet beyanmam elerinin iadesi ve 
yeni servet beyaınmıamıetleri aillmması hak
kındaki kanun münasebetiyle 371,376 

— Servat beyannamöLerinin liadeisii ve 
yeni servet beyan naım esli alınım ası hak
kımda kanun tasarısı ve tekliflerininı, ye
niden incelenmek üzere, geri verilmesine da
i r Plân Komisyonu yazısı ile İstanbul 
Milllietvekfili Ahmet Oğuz'un, bu -tasiari ve 
tekliflerim ivadİIik vte öncelikle görüşül
mesi münasebetiyle 3i20 

Oğuz Oran (istanbul) - İstanbul Mil
letvekili:. Çoşkuın Kurca, Aydın Mji'lleit'vıe-
killi Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili 
Oevad Odyakmaz ve Gj-ünıer San Sözen'
in, Türkiye; Büyük Milltet Meclislimin dış 
münasebetlerinim düzenılemımıesi hakkın
da kamun teklifi ve Greeiei Komisyon ra
poru münasebetiyle 596 

İbrahim öktem. (Bursa) - Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in, Türkiye'nin, ge
nel dış meseleler karşısında güttüğü po-
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ütika ve NATO, Ortak Pazar, Yardam 
Konsoit-sİy-ömıu, Kıbrıs'a dair Züiih ve 
Londra arflaşımal arının tatbikatı konula
rında bir geniel görüşme açılmasına dair 
önerğesii münasebetiyle 519 

— Servet beyannamelerinin ladesi ve 
yenli servet bey anmam el erli alınmasa hak
kında kanun tasarısı ve İstanbul MilfLert-
vekdilli Ahmet Oğuz illa Elâzığ MffletvekiIIü 
Nurettin Ardıçoğıllu'nun vte Bitlis Millet
vekili Müştak Okumuş'un ve Tırabzan 
Mîlll'etvekitlii Aıli Şakür Ağanoğlliu ile İs
tanbul Milflet vekilli Oğuz Oraın'm 193 sa
yılı O e l r Vergiısii Kanununun 114, 115 ve 
116 neı ve geçidi 9 ncu mladdesindaki ser
vet beyannamlesıMın yürürlükten kandıml-
ması hakkımdaki kanun teklHlfleni müna-
sebeitdyfte 362 

— Servet beyaamamellerinlin iadesi v*e 
yeııii iservet beyannanııeillori <afljınmasa hak
kında katmuın tasarısı ve tekElİGîiMnı, ye
niden İneeilanmek üzere, garâıveriltoeslinre 
dair Plân 'Kbmiîlsyonu yazışıl ile İstanbul 
Milletvekilli Ahmet Oğuz-un, bu tasarı vfe 
tekliflilerin ivedillıik ve önoellüıklie görüşül-
ni-esöıne daıiır önergesi- münaseb'3'tiiyle 320 

Cevat Öhder (Erzvüram.) — Adalett 
Par tM Meclis Grupu BaşkatnveMıli Bala-
kesir Mıilltetvekiılti ( Ihat Blİgehlam'ın, Ha
va Kuvvetfcrni Komutanının tekflicfli üzeri
ne, buflündııkllları va'ziMerfmden alinan 
muhtletlSf rütbede 11 hava,subayı ile ilIgi'H 
olarak bir genel görüşme çaılışmaısınıa dair 
önergesi müniasıebetiylle \ 418:420 

Reşat Özarda (Aydın) — Çarşamba 
güntenfl yapıllan toplantıların veya her 
toplantı günündeki saat 14 ten 15 e kadar 
olan sürelerin sorulaıra ayrılması hakkın
daki önergeileır nıünalsielbetiyle 559 

— 47Öİ2 sayılı İşçi Sigortaları Kuru
mu Kanfununıun 6 neı maddesinle fıkralar 
ekDenmesünıe dair kanun tasafrusai nıünasıe-
batiyle 468,469 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca-, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sdvas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Grüner 
Sarısözenln Türkiye Büyük Millet Mecll-

ısiMn dış münastebetüteıröinajn düzenl'enm'aısi 
hakkında kanun teıkîMl ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 600. 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkında 160 sayılı Kanunun 8 nci iniad: 

desdtnfin değfiştiirâlm'ssine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 323,324,826,326,327 

Mehmet öribey (Burdur) - Uçuş hiz
metleri tazminat kanunu tasarısı ile Cum-
ihuriyelt Senatosu İstanbul Üyesi Rifait 
öztürkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hiz
meti eni tazminat kanun teklifi münase
betiyle 569 

Ali özdikmenli (Kastamonu) - Kasta-
monunun Araç ilçeci Mergüzer ve Taş-
pınar karakollarından vatandaşların dö
vüldüğünün doğru olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle 547 

Kadri ÖSek (tamir) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin Ataman ve 5 arkada
şının, Aha/yasa ille müeSBes meşru nizamı,' 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cere
yanlar 'hakkında bilgi edinmek üzere İç
tüzüğün 177 nie'l maddisi gereğince tahki
kat icrasına . dair önergeleri münasebet-
tiyle 408 

— Servet beyannamelerinin 'iadesi ve 
yeni şerbet beyannameleri alınması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 371 

Halil özmen (Kırşehir) - Bursa mer
kez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tas
fiyesine dair kanun münaselbetiiyle 48 

— 4792 sayılı İşçi 'Sigortaları Kuru
mu Kanununun 6 neı maddesine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle . 4&6:458 

— Mardin Milletvekili 'Talât Oğuz'un, 
İkinci Koalisyon Hükürnetıinin kuruluşun
dan bugüne kadar yargıç, savcı ve yar
dımcılarının tâyin ve nakilleri ile ilgili 
olarak kaç kararname çıkarıldığına dair 
Adalet 'Bakanından sözlü sorusunun geri 
verilmesine dair önengesi münasebetiyle 485 

Seyfi Öztürk (Eskişehir) - Ankara Mil
letvekilli Hüseyin Ataman ve 5 arkada-
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şınm, Anayasa ile müesses meşru nizamı, 
bertaraf etmeye matuf faaliyetler ve cere
yanlar ^hakkında bilgi edinmek üzere İç
tüzüğün 177 n'c'i maddesi gereğince tahki
kat icrasına dair önergeleri münasebe
tiyle 401:406 

Sayfa 
— İzinli oldukları halde Millet Mec

lislinde 'konuşma yapan .milletvekilleri! 
ihakkmda demeci ve Yozjgat Mil 1 eitvetkili 
İsmail Hakkı Akdoğan'in cevabı müna-j 
'sebetiyle 448:44l9 

— Usul ha lk ında 321 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Basında 
ra&lanan ısol ve komünizan neşriyat kar
şısında ne gibi tedbirler' düşünüldüğüne 

dair sözlü soru önergesi münasebetiyle 11,12,13,. 
14,15,16,18 

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Trabzon 
Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon 
ilinde geniş tahribat yapan lodos fırtına
sının sebebolduğu zarar ve ziyana Hükü
metin yardım elini uzatmasını istiyen de
meci münasebetiyle 3,92 

tlhami Sancar (Millî Savunma Bakanı)-
Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının uçuş 
hizmetleri tazminat kanun teklifi müna
sebetiyle 569:570 

İsmail Sarıgöz (Amasya) - Uçuş hiz
metleri tazminat kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz
türkçine ve 12 arkadaşının, uçuş hizmet
leri tazminat kanun teklifi münasebetiyle 566: 

568 
Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - 3 1 . 

12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 488:489 

îlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) -
Devlet Radyosunun yayınları hakkındaki 

demeç münasebetiyle cevabı 344,345 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bu
lunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zar
fında ne gibi tedbirler alınmasının düşü
nüldüğüne dair soru önergesi münasebe
tiyle cevabı 621 

tsmet Sezgin (Aydın) — Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu kre
dilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair soru Önergesi münasebetiyle cevabı 532: 

533,535:536 

Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli) - İzmit 
ilinde dördüncü defadır vukubulan sel fe
lâketine Hükümetin yardım elini uzatma
dığı yolundaki demeci ve İmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm cevabı 
münasebetiyle - 450 

Ruhi Soyer (Niğde) - Kuraklık bölge
sinin merkezi halinde bulunan Niğde ili 
çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair 
soru önergesi münasebetiyle 623 
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Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
killeri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarı-
sözen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 594,596,598,601 

Nevzat Şener (Amasya) - Amasya Mil
letvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyacaklarına dair 4007 sayılı 
Kanun ile bu kanunun 1 nci maddesinin 

Ahmet Tahtaküıç (Uşak) - Bursa mer
kez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfi
yesine dair Kanun münasebetiyle 48 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Türkiye'nin, genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair 
Züriti ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 520 

— Servet beyanamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hak
kındaki Kanun münasebetiyle 373,375 

— Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 
Uçuş hizmetleri tazminat kanun teklifi 
münasebetiyle 569 

Naim Tirali (Giresun) - Bâzı fikir ve 
sanat kişilerinin, pasaport alma işinde 
uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi münasebetiyle 523 

— Geçen Birleşimde Ordu Milletvekili 
Sadi Pehlivanoğlu'nun Vatan Gazetesinin 
Marxiste temayülleri destekleyici yayın
larda bulunduğuna dair yaptığı demece 
cevabı münasebetiyle 41,42 

Sayfa 
değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
183 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi münasebe
tiyle 453:454 

Ahmet Şener (Trabzon) - 4792 sayılı 
işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı 
maddesine fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 462 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Bursa 
merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin 
tasfiyesine dair Kanun münasebetiyle 47 

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, ordu mensuplarından bâzılarının 
tutumu dolayısiyle Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi müna
sebetiyle I 9 

îhsan Tombuş (Çorum) - Servet beyan
namelerinin iadesi ve yeni servet beyan
nameleri alınması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'-
nun ve Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un ve Trabzon Milletvekili Ali Şakir 
Ağanoğlu ile istanbul Milletvekili Oğuz 
Oran'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 114, 115 ve 116 ncı ve geçici 9 ncu 
maddesindeki servet beyannamesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifleri münasebetiyle 358:361 

Ata Topaloğlu (Ordu) - Ankara Rad
yosunun Meclis saatinde soyadını yan
lış okuduğunu bildirerek ilgililerin bu hu
suslarda dikkatli bulunmalarını temenni 
eden demeci münasebetiyle 615 

—• Hükümetin istihsali yükseltmek ve 
millî geliri artırmak üzere, ithali menedi-
len suni gübre fiyatının düşünülmesi hu
susunda derhal harekete geçmesine dair 
demeci münasebetiyle 576 

T 
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Sadrettin Tosbi (Bursa) - 4792 sayılı 
îşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 6 ncı 
ma4$esine fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 

—• JÇocaeJi Milletvekili Njbat Erim'in, 
Türkiye'nin, genel $j§ meseleler k a r ş ı n 
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar; Yardım Kpnsprsiypmu. Kıbrıs'a 4air 

464 

Sayfa 
Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 518 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
Servet beyan^nıelerinin iadesi ve yeni ser
vet beyanameleri alınması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle , 3721 

u 
. Mustafa. Uyaj (tsmir) - 31-. 12 . 1960 
tarihli ve ^93 sayılı Oelir Vergisi Ka
nununun gemici 5 ncı maddesinin değişti-
ırilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - 4792 sa
yılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 6 ncı maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

— Giresun Milletvekili ibrahim 35tem 

487 

471 

Kılıçoğlu'nun, • üniversiteler bütçesi do
layı siyle Karma Bütçe Komisyonunda 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile 
ilgili konuşmalarının basma noksan ve 
yanlış intikal ettiğine dair demeci müna
sebetiyle. 

—• Trabzon ilinde geniş tahribat ya
pan lodos fırtınasının sebobolduğu Ka
rar ve ziyana Hükümetin yaxdım eMni 
uzatmasını istiyen demeci münasebetiyle 

57» 

091 

Reşit Ülker (tstanbul) - İzaled Şeka
vet Kanununun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

—• Seylâptan cilayı İrası hasar eden 

Ü 

330 

gayrimemlûk enhan sagirenin sureti tek
biri hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair Kanun münasebetiyle 590 

Bahtiyar Vural (Kars) - Ankara Mil
letvekili Hüseyin1 Ataman ve 5 arkadaşı
nın, Anayasa ile müesses meşru nizamı, 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve ce
reyanlar hakkında bilgi edinmek üzere 
İçtüzüğün 177 ııei maddesi gereğince tah

kikat icrasına dair önergeleri münase
betiyle 398:399 

—• Geçen birleşimde bir milletvekili
nin kendisi hakkında sarf ettiği cümle 
münasebetiyle demeci 452 
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Sayfa 

Asım Yılmaz (Afyon Karahi&ar) -
Tiftik ürünümüzün, son iki yıl içinde ki, 
ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair 
soru önergesi münasebetiyle. \ 27 

İsmail Yılmaz (Bursa) - Devlet rad
yosunun yayınları hakkındaki demeci 
münasebetiyle. 343 

Abdülhak Kemal Yörük (Adalet Ba
kanı) * Kastamonu MillletvaiM/lJi A3Ü özdıik-

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Servet 
beyannamelerinin iadesi ve yeni servet 
beyannameleri alınması hakkında kanun 
tasarısı ve tekliflerinin, yeniden incelen
mek üzere, geriverilmesine dair Plân 
Komisyonu yazısı ile İstanbul Milletvekili 
Ahmet Oğuz'un, bu tasarı ve tekliflerin 

Sayfa 
menli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi 
Mengıüze ve Taşpınar karakollarında 
vatandaşların dövüldüğünün doğru olup 
olmadığına dair önergesi münasebetiyle 
cevabı. 546 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, basında raslanan sol ve komü-
nizan neşriyat karşısında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair, Başbakan
dan sözlü soru önergesi münasebetiyle 
cevabı 10,16,17 

ivedilik ve öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi münasebetiyle 320 

—• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına verilmek üzere 1962 yılı bütçesine 
konulan ödeneğin tamamen ödenip öden
mediğine dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 195,196 

z 




