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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
—• Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Tarım Bakanı Mehmet Iznıen'in dönüşüne 
kadar kendisine, imar ve îs'kân Balkanı 
Fahrettin Kerim Gökay'ın vekillik etmesi 
i(3/385) 

— Vazilfe ile yurt dışına gidecek olan 
329 

Sayfa 
Ticaret v« Bayındırlık bakanlarının dö
nüşlerine kadar, Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in, Bayındırlık Ba
kanı İlyas Seçkin'e Maliye Bakanı Ferid 
Helen'in vekillik etmesi (3/486) 329 

ÇEŞÎTLÎ ÎŞLER 

— Aydın Milletvelkiii Reşat özarda ile 
Konya Melletvekili Rüştü özal 'm soru
larla ve mazeretsiz Genel Kurula katümı-
yan milleıtvekilleriyle ilgili önergeleri ve 
Başkanlık Divanının bu konuda aldığı ka
rarlar 250;251 

— Bütçe ile ilgili kanun teklif ve 'ta
sarılarının -görüşülmesi zaruretiyle bütçe 
müzakerelerinin başlıyacağı güne kadar 
Meclisin her gün saat ondan onüçe ve on-
dörtten onyedi otuza kadar toplantı yap
ması hakkında karar alınması 421 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 neü 
maddesinin (m) bendinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi .gereğince gündeme alınması hak- . 

kında önergesi (2/28, 4/172) 427:428 
— Konya Milletvekili ihsan Kabada

yı ve arkadaşlarının, 30 .1 .1963 tarihin
den başlamak üzere bütçe görüşmeleırine 
ıkadar birleşimlerin saat 14 ten 17 ye ka 
dar devamı hakkında önergesi 348 

— Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ıgeçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin içtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince mehil verilmesine 
dair Malijye Komisyonu raporu (2/98) 457 

— 'Soru müessesesinin gerekli şekil
de işliyelbilmesini sağlamak üzere Çarşam
ba günkü toplantıların veya her toplantı-
gününden birer saatin sorulara ayrılması 
hakkındaki önergeLer 228:231 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
Avrupa Konseyi çalışmaları hakkında de
meci 196 -.199 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
geçen birleşimde okunan Dışişleri Baka
nının önerlgesine dair açıklaması (4/168) 419: 

420 
— Ankara'da vukübulan feci uçak kab

zası ile ilgili olarak : Başkanın; Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, Başkan-
vekillerinin de katıldığı bir kurul halin
de ve Millet Meclisi adına kazaya uğra
yan hasta ve yaralılara yaptıkları ziya
retleri hakkında bildirisi ve içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, bu kaza 
hakkında şimdiye kadar elde edilen bü-



üayfa 
tün bilgileri içine alan demeçleri ve vefat 
edenlere Ulu Tanrıdan mağfiret, aileleri
ne ve 'bütün Türk Milletine başsağlığı ve 
hastaı ve yaralılara da âcil şiifa ve afiyet 
temennileriyle, Ankara Milletvekili Ahmet 
Üstün'üh, bu dileklere katılır mahiyette 
demeci 420:421 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, 20 Ocak gecesi Lefkoşa'daki Bay
raktar Catmiine yapılan tecavüz olayı hak
kında açıklaması 327 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun, Batı - Almanya'nın »Suriye 
Hükümetinin yaptıracağı baraj için 350 
milyon marklık kredi açması konusunda
ki gündem dışı demeci ve Maliye Baka
nı Ferid Melen ve Bayındırlık Bakanı li-
yas Seçkin'in cevapları 118:121 

— izmir Milletvekili Kadri özek; 
dışardan tâyiu edilen Bakanların, diğer 
Bakan ve milletvekillerinin haiz oldukları 
salâhiyetlerle mücehhez olduklarından 
Anayasanın 77 ııci maddesi hükmüne tabi 
tutularak kürsüden andiçmelerinin Ba§-

Swyfa 
kanlık Divanınca yerine getirilmesi husu
sunda demeci 40 

— Keban Barajı ile ilgili olarak te
maslarda bulunmak üzere Batı - Alman
ya'ya igiden Ticaret ve Bayındırlık Bakan
larının açıklamaları 421:425 

—• Millî Savunma Bakanı İlhamı San
ca r'ın NATO füzeleri hakkında demeci 228 

— Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, sel felâketiyle karşı karşıya 
bulunan Adapazarı'n;a, ve Edirne Millet
vekili Süleyman Biigen'in, başta Edirne • 
olmak üzere bütün Trakya havalisini 
tesiri altında bulunduran şiddetli kıştan 
dolayı o havaliye Hükümetin âcil yar
dımda bulunması dilekleriyle İmar ye İs
kân Bakanı Fahrettin Kerim G-ökay'ın, 
Hükümet adına cevabı 249:250 

— Sakarya Milletvekili Yusuf • Ulu-
soy'un, Adapazarı'nda vukubulan su 'bas
kınları dolayısiyle Hükümetin yaptığı yar-
dunlara ve 'bu havalide Devlet 'Sular İdare
sinin (bir bölge ihdas etmesine dair demeci 327 r 

329 

GENEL GÖRÜŞME 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erinı'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika' ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair 

Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılması
na dair önergesi (8/3) 4:46/50:75,87-114 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1 4 4 — Uçuş hizmetleri tazminat Kamı- f\ 

nu 9 398 
10 561: 

570 

145 — Yalova Kaplıca!an İşletme İda
resi 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955 ve 1956 malî 
yıllan bilançosunun onanmasına 
dair Kanun 2 46 

9 636, 
676 

No. . • , • Cilt Sayfa 
10 38, 

55,109:112,173,182,353 #56 
146 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 89 
9 600 

10 56: 
57,121:124,173,182,265:268 

147 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 6 

9 564 
10 57, 

125:128,173,182,268:271 



5 — 
No, Cilt Sayfa 
148 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. r) 434 
9 601 

10 57: 
58,129:132,173,182,272:275 

149 — Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 2 182 

8 278 
9 600 

10 55, 
113:116,173,182,257:260 

150 — Ege Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 4 304 

• ' . 8 278 
9 600 

10 56, 
117:120,173,182,261:264 

151 — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 2 47 

8 277 
9 661: 

662,668:671 
10 10, 
29,30:33 

152 — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 2 89 

8* 277 
9 600, 

632:663 
10 50, 

77:80,181,221:224 
153 — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe 

yılı Kesinhesap Kanunu 8 277 
9 600 

10 50: 
51,81:84,181,225:228 

154 — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı 

. Kesinhesap Kanunu 2 89 
8 277 

10 51, 
85 :88,181,229 :232 

155 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel . 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu 2 - 1 8 2 

8 277 
10 52, 

89 :92,181,233:236 
109.142,166:167 

No. Cilt Sayfa 
156 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu 2 6 

8 277 
10 52: 

53,93:96,181,237:240 
157 — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1957 bütçe yılı Kesin
hesap Kanunu 2 89 

8 277 
10 53, 

97:100,182,241:244 
158 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesin
hesap Kanunu 2 181 

8 277 
10 53: 

54,101:104,182,245:248 

159 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu 2 6 

8 277 
10 54: 

55,105:108,182,249:252 

160 — Mustafa Karasu hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun 1 19, 

122 
10 592 

8 200: 
201 

.161 — Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 
Kanun ı 19, 

112 
10 591: 

592 
201: 
202 

162 — Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair Ka
nun 4 446 

7 6 
10 589: 

590 
°/'2;203 



No. Cilt Sayfa 
163 — Asker ailelerinden muhtacolanla-

ra yardım yapılması hakkındaki Ka
nunun 7 nci maddesinin son fıkra
sının kaldırılmasına dair Kanun 5 395 

7 72 
10 593, 
203:205 

164 — Askerlik Kanununun 5673 sayı
lı Kanunla değişik 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun 10 179 

10 78 
11 164: 

180, 
230 

165 — Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 
sayılı Kanunla açılacak iki teknik 
okula, ilâveten Zonguldak'ta yeni 
bir Teknik Okulu açılması hakkında 
Kamın 1 458 

5 494 
0 12: 

13,578:579,638:641 

166 — İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir Teknik Okulu açılmasına 
dair 6374 sayılı Kanuna bir madde 
kelenmesi hakkında Kanun 2 279 

5 533 
6 118, 

588 

No. Cilt Sayfa 
7 119: 

120 

167 — Velioğlu 1308 doğumlu Tahir 
Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında 4 268 

6 149, 
591:592 

7 121: 
122 

Not: 168 veto edilmiştir. 

169 — Silâhlı Kuvvetler yakacak, Ay
dınlatma, Isıtma ve Soğutma Ka
nunu 1 45 

2 570 
6 570: 

' 571 
10 605 
291:292 

170 — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi hakkın
daki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 8676 
sayılı Kanuna ek Kanun 4 118 

6 149 
9, 39, 

183,188,222:223,229,24 9:25i 

10 636 
11 576, 
401:402 

ÖNERGELER 

Adana (Kasım Güleh) 
— Geçen birleşimde okunan Dışişleri 

Bakanının önergesine dair ı (4/16 8) 419420' 
Ağrı (Nevzat Güngör) 
— Ticaret Komisyonundan istifa etti

ğine dair 04/165) 355 
Ankara (Bülent Ecevit) 
— Hükümetçe hazırlanan işçi ve iş ve

ren sendikaları İkamın tasarısının; evvelce 
bu konuda teşkil edilmiş olan Geçici Ko
misyona havalesine dair (1/382, 4/1(06) 320 

Artvin (Nihat Ata) 
— Orman Genel Müdürlüğü Tetkik İs

tişare Kurulu Azalığı ile Teftiş Heyeti 

Merkez Müfettişliğine yapılan tâyinlere 
dair Tanım Bakanından olan sözlü soru 
önergesini geri istediğine dair (6/1516, 
4/167) 1:22:123 

Aydın (Nedim Müren) 
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka

sına verilmek üzere 1962 yılı Bütçesine ko
nulan Ödeneğin, Hazinece ödenip ödenme
diğine dair Başbakandan olan. sözlü soru
sunu geri isteğine dair (6/478), (4/170) 355 

Aydın (Şükrü Koç) 
— 1950 den İÎ5 Ekim >1901 tarihine ka

dar çeşitli sebeplerle meslekten ayrılmış 



_ f -
Sayfa 

bulunan öğretmenlerin Millî Eğitim Ba
kanlığında görev almaları hakkındaki tâbi 
olacakları statüye dair kanun teklifini geri 
aldığına dair (12/139), (4/167) 329 

Aydın (Reşat özarda) ile Konya (Rüş
tü özal) 

— Sorularla ve mazeretsiz Genel Ku
rula katılmayan, milletvekilleriyle ilgil 250:251 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Hidayet 
Aydıner) 

— Tapu kayıtlarından hukuki kıymeti
ni kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 
1515 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin, 
Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 31 
nci Birleşiminde kurulması kabul 'edilen 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 

(2/376), (4/173) 426:420 

Çanakkale (A. Nihat Akay) ile Kasta
monu (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 

— Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21 . 6 . 
1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında (4/152, 
2/359) 122 

Ankara (Raif Aybar) 
— 5602 sayılı Tapulama kanun tasarı-

sınıaı İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyon
larından seçilecek üçer üyeden kurulu ge
çici bir komisyonda görüşülmesi hakkın
da (1/211), (4/158) 129 

Dışişleri Bakanı (Feridun Cemal Er
kin) 

ı— Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 33.12 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu Dışişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bdr komisyonda görü
şülmesine dair (1/256, 4/168) 389:39i 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 
— 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü 

maddesinin (m) (bendinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınması hak
kında (2/28, 4/172) 427:428 

Gümüşane (Necmettin Küçüker) 
— 23 sayılı Kanunun ilgası hakkında

ki kanun teklifi ile 3460 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin geçici bir komisyonda gö
rüşülmekte bulunan İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile birlikte görüşülmesi hususun
da (2/183,198), (1/198) 228231 

İsparta (Mustafa Oülcügil) 
— Sayıştay Komisyonundan istifa etti

ğine dair (4/162) 210 
İsparta (Sadettin Bilgiç) 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Rifat öztürkçine'nin, Su Ürünleri ka
nunu teklifinin havale edildiği İçişleri, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Tarım ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden teşekkül edecek Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair (4/149) 49j50 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— Millet Meclisi İdareci Üyelerinin 

Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, gö
rev ve yetkileri ile Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetimi hakkındaki kanun tek
lifinin, T. B. M. M. Bütçe Karana Komis
yonunun seçilmesi ve usulünün düzenlen
mesi hakkındaki kanun teklifi ile Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin incelenmesi ile görevli Ge
çici Komisyona havalesine dair (2/409), 
(4/176) 354:356 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı «C. S. 
Üyesi») 

— Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât.ve 
vazifeleri kanunu teklifinin gündeme alın
masına dair (2/101, 4/150) 120:122 

İzmir (Şükrü Akkan) ve Konya (Ahmet 
Gürkan) 

— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Okyayuz ve 6 arkadaşının; 1580 sa
yılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 
6555, 7363 sayılı kanunların kaldrılması-
na dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 



— 8 
Sayfa j 

ncı maddesine göre . Meclis gündemine 
alınması hakkında (4/160), (2/336) 205: 

208,221:224 
— C. Senatosu içel Üyesi Cavit Okya-

yuz ve 6 arkadaşının; 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâ- I 
zı maddelerinin değiştirilmesine, hâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl- I 
masına dair kanun teklifinin İçtüzüğün I 
36 ncı maddesine göre Meclis gündemine I 
alınması hakkında..(4/161) (2/339) 208:210 

— C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Ok- I 
yay uz ve G arkadaşının; tdarei Umumiyei I 
Vilâyat Kanununa bâzı maddeler elden- I 
meşine, bu kanunun bâzı maddelerinin de- I 
ğiştirilmesine ve bâzı maddeleri ile bâzı I 
ıkaııuıılann kaldırılmasına dair kanun I 
(teklifinin İçtüzüğün *36 ncı maddesine gö- • I 
re Meclis gündemine alınması hakkında I 
(4/159) (2/340) 200:205 

Kastamonu (Osman Zeki Oktay) I 
— Vakfıkebir Belediyesi tarafından I 

açık artırma ile 26 . 10 . 1962 gününde • 
satılan Hürriyet Meydanının »atışında j 
usulsüzlük bulunup bulunmadığına dair 
İçişleri ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusunu geri "aldığı hakkında 
(6/526), (4/174) 457 

Kars (Kemal Okyay) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt

çe Karma Komisyonuna seçilmiş bulundu
ğundan Millet Meclisi Sanayi ve Tica
ret Komisyonu üyeliklerinden istifa etti
ğine dair (4/154) 157 

Konya (İhsan Kabadayı ve arkadaşları) 
— 30 . 1 . 1963 tarihinden başlamak- | 

üzere bütçe görüşmelerine kadar birleşim-
lerin saat 14 ten 17 ye kadar devamı hak
kında 348 I 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) -
—- Vergi reform mevzularının - arz et

tiği ivedilik dolayısiyle Harçlar, Damga 
Vergisi ve Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi kanun tasarılarının, Kurumlar, 
Vergi Usul ve Gelir Vergisi kanun ta
sarılarının tetkiki için kurulmuş bulu-

Sayfa 
ııan Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair (1/364, 396), (4/171) 401 

Muğla (Turan Şahin ve üç arkadaşı) -
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 

kanunu tasarısının, havale edilmiş olduğu 
Sanayi, Ticaret, Millî Eğitim, Tarım/Ça
lışma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici 
bir komisyonda görüşülmesi hakkında 
(4/164) (1/321) 252 

Nevşehir (Ramazan Demirsoy) -
—>• Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı 

Tuz köyü öğretmeni ve aynı zamanda 
Belediye Başkanı bulunan Kemal Erol 
hakkında bir şikâyet bulunup bulunma
dığına dair Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusunu geri istedi
ğine dair (6/512) (4/169) 384 

Niğde (Oğuz Demir Tüzün) -
— Bayındırlık Komisyonundan istifa 

ettiğine dair (4/163) 252 
Ordu (İzzettin Ağaoğlu) ile İstanbul 

(Hilmi Oben) -
— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

İç Hizmet Kanununun 69 ve 70 nci mad-
leriuin (a) bentlerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin geriverilmesi hak
kında (4/151, 2/354) 122 

Siirt (Süreyya Öner) -
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Di

lekçe Karma Komisyonu üye adaylığına 
seçilmiş bulunduğundan Sayıştay Komis
yonu üyeliğinden istifa ettiğine dair 
(4/153) 157 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu Dışişleri, 
Adalet ve İçişleri komisyonlarından seçi
lecek dörder üyeden mürekkep Geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair 
(4/156) (1/202) 157 

Tabiî Üye (Selâhattin Özgür) -
— Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam

lara verilecek tazminat hakkındaki ka
nun teklifinin geriverilmesine dair (4/155) * 
(2/382) 157 



~ 9 — 
RAPORLAR 

Sayfa 
Adalet Komisyonu raporları 

~~ Çumra'nın Aübeyhüyüğü köyü, ha
ne 398, cilt ö ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtlı, Gebze 15 Mot, Top. Tb. da er Ah-
metoğlu, Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 do
ğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesi
nin Karapürçek köyü, hane 2, cilt 19, 
sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlik
te er Hüseyinoğiu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
kanlık tezkeresi (3/4.39). 418:419 

—• Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddi-
oğlu, Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 do
ğumlu Hüseyin Akça'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/20) 416 

— Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa. 150 de kayıtlı Alioğlu, 
Satı'dan doğma, 10 Nisan 1926 doğumlu 
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/354) 418 

Anayasa Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa üye
si Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/337) 530:539 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzin
can Milletvekili Sa'dık Perinçek'in yasama 
meclislerinin aralarındaki münasebetle
rin düzenlenmesi hakkında 'kanun tekli
fine dair (2/271) 417:418 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çaıı-
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendi
ne 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/140) 220,278,357:360 

Sayfa 
Bayındırlık Komisyonu raporu 

— İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştiri
len. 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu rapora 
(2/350) 3 

Bütçe Komisyonu raporları 

—• Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cet
velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki 5965 sayılı 
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/22) 402:403 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendi
ne 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/140) 220,278,357:360 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine ile Balıkesir Millet
vekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşı
nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriy
le özel idare ve belediyeler teşkilâtında ça
lışan sağlık memura, hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifine dair (2/68, 2/38) 211:213,234:239,276: 

278 
— Hazinenin ve İktisadi Devlet Te

şekküllerinin bir kısım borçlarının taliki
mi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısına dair (1/1.68) 279 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız, olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iadesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se-
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Sayfa 

natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 
kanun teklifi hakkında (1/126, 2/196) 278:279 

Çalışma Komisyonu raporu 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 neı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı hakkında (1/275) 129: 

130 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan istikraz Anlaşmasını 
muaddil andlaşmamn onaylanmasına uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/223) 418 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan is
tikraz andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/259) 418 

— Hükümetimizle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/276) 418 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis iş
lerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/291) 418 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında Telli - Telefon irtibatı ku
rulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf servi
sine dair Andlaşmamn onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/270) 585 

Geçici Komisyon raporları 

— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Kayseri Milletveki
li Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının, 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nei 

Sayfd 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi hakkında (1/287, 2/324) 499 

— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/346) 249, 

355:357 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekilleri Cevad Cdyakmaz ve 
Güner Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/270) 130: 

149,159:164,211,232,257,330,357,392,458 
— Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 

arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü madde
siyle aynı kanunun 65 nci maddesine birer 
fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Konya Milletveki
li İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde
sinin «D» fıkrasından sonra bir «E» fık
rası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin «D» fıkrasından sonra bir «E» 
fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) 278 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı ile 31.12. 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun geçici 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Hükümetçe hazırlanan ka
nun tasarıları ve Maraş Milletvekili Hasan 
Fehmi Evliya ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası 
ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sarıibra
himoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 68 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 arkada
şının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler 
ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu teklifi, 



Sayfa 
Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğ-
lu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31.12. 
1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 68 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozca-
lı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bend-
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ile Kütahya 
Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşının, 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri
ne dair (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, 
2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) 620: 

639,640:679,684:687 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan ile İstanbul Milletvekili Mahmut 
Rıza Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte 
birlerinin harb malûllerine ve şehit, dul ve 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 
1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifine dair (2/79) 278 

— Subay, askerî memur ve astsubayla
rın lojman ihtiyacı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair Kanun hakkında (1/344) 78, 

219:278,330:348 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun ta
sarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük ve 12 arkadaşının Türkiye İlmî ve 
Teknik Araştırma Konseyi kanunu teklifi
ne dair (1/219, 2/220) 155,220 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında ka
nun teklif file Kastamonu Milletvekili Sab-

ri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü ve çiftçi
lerin, T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı '< 
borçlarının taksitlendirilmesine dair ka
nım teklifi hakkında (2/300, 2/311) 78,211, 

232:234,240:243,257:276,319:322 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

—• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sa
yılı Kanunla eklenen (C) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/140) 220,278,357:360 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat 'öztürkçine ile Balıkesir Milletve
kili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşı
nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriy
le özel idare ve belediyeler teşkilâtında 
çalışan sağlılk memuru, hemşire ve ebele
rin maaş intibak dereceleri hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/68, 2/38) 211:213,234: 

239,276:278 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, kanun teklifine dair (1/126, 
2/196) 278:279 

— İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştiri
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununa bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/350) 3 

îmar ve İskân Komisyonu raporu 

—• Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici, bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
havale edildiği İmar ve İskân, Adalet, 
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Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair (2/372) 354 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa «bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/178) 278 

Maliye Komisyonu raporları 

— Adana Melletvekili Kemal Sarılıb-
rahimoğiu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları ayliklarmın tevhit ve teadülüne 
dair olan 3ı©5ı6 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/22) 402:403 

— 6802 sayılı Gider Yengileri Kanunu
nun 33 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/^65) 388, 

429,441 r451,540 642/579 :582 
— Damga Resmi ~ Kanununun bâzı 

maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/804) 388,429,441: 

451,458:496,500:423,ö23 £30,575:578 

— Değeri kâğıtlar kanunu tasarısı 
ıhakkında (1/360) 388,429:430,'6O3 *609,'609:610 

— DÜŞ seyahat harcamaları' kanunu 
hakkında (.1/367) 418,G1I5 :*620,692:605 

— Emlâk Alım Vergisi kanunu tasa
rısı ile Nervşehir Milletvekili Ali Baran 
Nıımanoğlu ve 16 arkadaşının işçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 20 nci madde
sine bir bend eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (hakkında (1/372, 2/274) 585 

— Gider Yengileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
vergileri hadleri artırılmış olan akar ya
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması hak
kımda (1/361) 388,429,441:451,542:553,58ö: 

ı6O3,^80:683 
— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 

Sayfa 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaş
masını muaddil andlaşmanın onaylanma
sına uygun bulunduğuna dair (1/223) 418 

— Hükümetimiz ile Amerika' Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/259) 418 

— Hükümetimizle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti aı*a\sında imzalanan 
İst i k r a z A n d 1 a ş m ası nı n o ıı ay lan mas in 111 
uygun bulunduğuna dair (1/276) 418 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maiçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkında kanun tasarısı ile C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in teklifi hakkında (1/126, 2/196) 278:279 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşki
lâtı müşterek en'frastrüktür programları 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve 
tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/291) 418 

— Konya Milletvekili Selçuk Ay tan 
ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 
nci maddesi gereğince mehil verilmesine 
dair (2/98) • 457 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü uçucularına verilecek uçuş tazmina
tı hakkında kanun tasarısına.'dair (1/278) 364, 

392:401 
— 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver

gisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Ka
nunun muvakkat 1 nci maddesinin kaldı
rılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/354) 419,610:616/Ö88:691 

Plân Komisyonu raporları 

— 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/365) 388,429, 

441:451,540:542,679:582 
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— Damga Kesini Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/364) 388,429,441: 

451,458 :496,'500:523,523 :530,'575 :578 
— Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 

hakkında (1/360) 388,429:430;6O3:609, 
609:610 

— Dış seyahat 'harcamaları kanunu 
tasarısı hakkında (1/367) 418,615:620, 

692:695 
—• Emlâk Alım Vergisi kanunu tasa

rısı ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu ve 16• arkadaşının İş/çi Sigor
taları Kurumu Kanununun 20 nci madde
sine bir bend eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (1/372, 2/274) "85 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cet
velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki !5965 sayı
lı Kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/22) 402:403 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iade
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, kanun teklifine dair (1/126, 2/196) 278: 

279 

Millî Savunma Komisyonu "raporları 

— Askerlik Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/347) 78,164:181 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 10 ncu maddesinin 
(e) fıkrasının tadili ve bu kanuna geçici 

madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/241) 155 

— İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'-
in, Türk Silâhlı Kuvvetleri lehizmet Ka-
nununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrası
nın tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/187) 213:219 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük: 
vergileri hadleri artırılmış olan akar ya
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/361) 388,429j 

441:451;542:553,585:603,680 j683 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri .Hükümeti arasında 5 Mayıs 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaş
masını muadil Andlaşmanın onaylanması
na uygun bulunduğuna dair kanun tasarı-

' sı hakkında (1/223) 418 ; 
— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
istikraz andlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/259) 418 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
hakkında (1/276) 418 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık v-o Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim* ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında (2/52) 278, 

360:364,403:413,430:441 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek eııfrastrüktür programları gere-
şince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair ( l / 2 9 1 ) 4:*8 

— Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hak-
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kında kanun tasarısına dair (1/278) 278,364, 
392:401 

— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kuTumlann idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna 
e'k kanun tasarısı hakkında C. Senatosun
ca yapılan değişikliğe dair (1/161) 278,364, 

401:402 
—• 7338 sayılı Veraset ve intikal Ver

gisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl-
ıması hakkında kanun tasarısına dair 

(1/354) 419,610:615,688:691 

Sağlık *ve Sosyal Yardım »Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletve
kili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşı
nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
riyle özel idare ve belediyeler tşkilâtında 
çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebele
rin maaş intibak dereceleri hakkında ka
nun teklifleri hakkında (2/68, 2/38) 211:213, 

234:239,276:278 

Sanayi Komisyonu raporu 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı madde! eri-

Sayfa 
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kal
dırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metnine dair 
(M. Meclisi 1/250, C. Senatosu 1/145) 388 

Tarım Komisyonu raporu 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kal
dırılması hakkındaki kanun taasrısmın Mil
let Meclisince kabul edilen metnine dair 
(M. Meclisi 1/250, C. Senatosu 1/145) 388 

Ticaret Komisyonu raporu 

— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanım tasarısına dair (1/365) 388, 

429,441 :451,540:542,579 :582 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında Telli - Telefon irtibatı ku
rulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf servi
sine dair Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 
dair (1/270) 585 

SAYIN ÜYELER 

Çekilme 
—• Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün 

Ticaret Komisyonundan çekilmesi (4/165) 355 
— İmar ve İskân Komisyonu üyeliğin

den çekilen İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güvenin yerine Niğde Milletvekili Haydar 
Özalp'in aday gösterildiğine dair A. P, Mil
let Meclisi Grup Başkanlığı tezkeresi (3/474) 157 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in Sayıştay Komisyonundan çekilmesi 
(4/162) 210 

— Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonuna seçilmiş bulunduğundan Mil

let Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu 
üyeliklerinden istifa etmesi (4/154) - 157 

— Niğde Milletvekili Oğuz Demir Tu
zun'ün, Bayındırlık Komisyonundan.çekil
mesi (4/163) 252 

— Sayıştay Komisyonundan istifa eden 
İsparta Milletvekili Mustafa GülcügiPin ye
rine Manisa Milelt vekili Hürrem Kubat'm 
aday gösterildiğine dair A. P. Meclis Grupu 
Başkanlığı tezkeresi (3/481) 210 

— Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kar
ma Komisyonu üye adaylığına seçilmiş bu
lunduğundan Sayıştay Komisyonu üyeliğin-
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den istifa etmesi (4/153) 157 
— Ticaret Komisyonundan istifa eden 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, yerine 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 
aday gösterildiğine dair Millet Meclisi A. 
P. Meclis Grupu Başkanlığı tezkeresi 
(3/499) J 429. 

İzinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/471) 79 

(3/473) ' 156 
(3/480) 199:200 
(3/484) 251:252 
(3/495) 391:392 
(3/506) 499:500 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a 
izin verilmesine dair (3/503) 456 

ödenekler 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
ya ödeneğinin verilebilmesi için karar ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/472) 79 

— Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin alan Kastamonu Milletvekili Avni 
Doğan'a ödeneğinin verilebilmesi hakkın
da Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/494) 391 

— Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin olan Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat 'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi (3/504) 456 

Seçimler ve komisyon kurulması 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ile Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık' Artukmaç ve 12 arkadaşının, Tapu
lama Kanunu ile ilgili kanun tekliflerinin. 
Tapulama kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 1.6 . 1 . 1963 tarihli 
31 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/35, 2/76, 2/167, 3/498) 426:427 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
havale edildiği İmar ve İskân, Adalet, Ma
liye, Tarım ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair İmar ve 
İskân Komisyonu raporu (2/372) 354 

— C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydın-
er'in, Tapu kayıtlarından hukukî kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 
1515 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin, Tapulama kanunu tasarısını görüş
mek üzere Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 ta-
tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (2/375, 4/173) 428:429 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi. 
Sadık Artukmaç'ın, tapu sicil binaları in
şası için alınacak harçlar hakkındaki ka
nun teklifi ile İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm tapu sicil binaları yapılması mak-
sadiyle alınacak harçlar hakkındaki ka
nun tekliflerinin Tapulama Kanunu tasa
rısını görüşmek üzere Genel Kurulun 

1 6 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Maliye Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/153, 2/233, 3/505) 456: 

457 

-- — Çalışma Bakanı Bülen't Ecevit'in; 
Hükümetçe hazırlanan îşçi ve iş veren sen
dikaları kanun tasarısının; evvelce ibu ko
nuda teşkil edilmiş olan Geçici Komisyona 
havalesini iştiyen önergesi (1/382), 
(4/116) 329 

— Dışişlerei Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Dışişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden Mürekkep geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/256, 
4/168) 389:3»! 
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— Geçici Komisyon Sözcüsü istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Millet 
Meclisi İdareci Üyelerinin Yüksek Mura
kabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetkile
ri ile Kamu iktisadi Teşebbüslerinin de
netimi hakkındaki kanun teklifinin, T. 
B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunun 
seçilmesi ve usulünün düzenlenmesi hak
kındaki kanun teklifi île Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlen
mesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin incelenmesi ile görevli Geçici 
Komisyona havalesini istiyen önergesi 
(2/409), (4/176) 354:355 

— İmar ve iskân Komisyonu üyeli
ğinden istifa eden istanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven'in, yerine Niğde Millet
vekili Haydar Özalp'in, aday gösterildiğine 
'dair A. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı 
'tezkeresi (3/474) 157 

— İsparta Milletvekili Sadettin Bil
giç.'in, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye-

jsi llifat öztürkçine'nin, Su Ürünleri ka
nunu teklifinin havale edildiği içişleri1, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
Tarım ve Plân komisyonlarından üçer üye
den teşkil edilecek Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine da'ir 'önergesi (4/149) 49:50 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
ibar'ın, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununa ek kanun teklifinin, Türk Vatan
daşlığı kanunu tasarısını görüşmek üzere 
Genel Kurulun .18 , 1 . T963 tarihli 32 nc'i 
Birleşiminde 'kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonda görüşülmesine 'dair İçişleri 
Komisyonu Başkanlığı (tezkeresi (2/18, 
3/447) 426 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan 'm, Vatandaşlık Kanununun 10 nen 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit 
.Ülker'in', Türk Vatandaşlığı Kanununun 
10 ncu maddesinin 'değiştirilmesi hakkın
daki kanun tekilifinin, Türk Vatandaşlığı 

Sa/yfa 
kanunu tasarısını, görüşmek üzere Genel 
Kuralım 18 . 1 . 1963 tarihli 32 ııci Birle
şiminde kurulması kafcul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Dışişleri Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (2/264, 
2/89,3/496) 425:426 

— Muğla Milletvekili Turan Şahin ve 
üç arkadaşının, Millî Prodüktivite Merkezi 
kuruluş kanunu tasarısının, havale edilmiş 
olduğu Sanayi, Ticaret, Millî Eğitim, Ta
rım, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden mürekkep 
geçici İttir komisyonda görüşülmesi hakkın
da önergesi (4/164) (1/321) 262 

— Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komis- . 
yonlarında açık (bulunan üyeliklere aday 
gösterildiğine 'dair C. H. P. Meclis Grupıı 
Başkanlığı tezkeresi (3/482) 210 

— Sayıştay Komisyonundan istifa eden 
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in, 
yerine Manisa Milletvekili Ilurrem Ku
bat'in, aday gösterildiğine dair A. P. Mec
lis Grupu Başkanlığı tezkeresi (3/481) 210 

— Siirt Milletvekili Süreyya öner '-
in, Türk Vatandaşlığı kanunu tasarısının 
havale edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından seçilecek dörder 
üyeden mürekkep Geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (4/156) 
(1/202) 157 

— Ticaret Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için seçim 231:232,457:458,500 

— Ticaret Komisyonundan istifa öden 
Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, yerine 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 

aday gösterildiğine dair Millet Meclisi 
A. P. Meclis Grupıı Başkanlığı tezkeresi 
(3/499) 429 

— 140 sayılı Kanun gereğince yeni
den teşkili gereken Dilekçe Karma Komis
yonuna üye seçimi1 158 
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Yasama dokunulmazlıkları 

— Erzurum Milletvekili Covat önder'in 
yasama dokunulmazlığı (3/478) 154:155 

— İstanbul Milletvekili Malik YolaçYn 
yasama dokunulmazlığı (3/500) 417 

— Konva Milletvekili H. Cahit Yılmaz'-

Mâvfa 
in, yasama dokunulmazlığı (3/490) 353 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/501) 417 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığı (3/479) 155 

(3/491) 553 

SORULAR VE CEVAPLARI 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— İçel Milletvekili Mazhar Arıkaıı'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yü
rüyüp yürümediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/461) 364 

— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Cumhuriyet .Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
nün tevkifi olayına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/507) 2 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
•Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet 
Bakanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan 
başkâtip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiple
rine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/540) 387 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında 
çalışan hükümlülerin gündeliklerinin artı
rılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/477) 365 

— Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
ın, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sa
lahiyetli merciler tarafından, bir kovuştur
ma yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/492) 377 

— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınması
na karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimli
ğe tâyin edilmemesi sebebine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/534) 325 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Mid
yat mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi 

kefalete çevrildiğinin doğru olup olmadığı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/543) ' 388 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'ım, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik 
ihdas edildiğine ve bunlara hangi ölçülere 
göre tâyin yapıldığına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/510) 2 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 

— Sakarya Milletvekili Mııslihittin Gür
erin, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
sözlü sorusu (6/469) 365 

Başbakandan 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. I). O. mm ne ve M, D. O. su
ların kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/531) 248 

— Aydın Milletvekili Netlim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve
rilmek üzere 1962 yılı bütçesine konulan 
ödeneğin, Hazinece ödenip ödenmediğine 
dair Başbakandan sözlü .sorusunu, geri iste
diği hakkında önergesi (6/4,78), (4/170) 355,365 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap 
verilmemesi sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/538) 387 

— Eskişehir Milletvekili Seyi'i Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istika
metinde ne gibi müessir tedbirler alındığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 248 
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—• Gümüşane . Milletvekili Necmed-

din Küçüker'in, Devlet istatistik Ensti
tüsünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/470) 365 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının 
hangi bölge içinde tertiplendiğine dair 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sorusu (6/532) 248 

— Konya Milletvekili Rüştü özaFın, 
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri 
için, muayyen bir formülle vatandaşın 
temsil olunabileceği geçici mahiyette Mü
şavere Heyetleri kurulmasının mümkün 
görülüp görülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/446) , 125 

— Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
kışların uzun ve sert geçtiği bölgelerde 
vatandaş gücünün değerlendirilmesi hu
susunda me düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/548) 455 

— 'Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının Anayasaya uy
up uymadığına dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
Izmen'in, sözlü cevabı (6/442) 80:87 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idam edilen başvekil ve vekillerin gö
müldüğü yerlerin bildirilmesine ve aile
lerine ziyaret imkânının verilip verilmiye-
ceğine dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/536) 353 

Bayındırlık Baikanından 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Sümucak - Osmancık - Amasya de
miryolu yapımının 5 senelik plândan çı
karılıp çıkarılmadığıma dair Bayındırlık 
Bakanının (6/530) 248 

— Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile 
Cenciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. 
ve Fırat 2. köprülerinin imlâ işinin yapıl
maması sebebime dair Bayındırlık Baka tı
nından sözlü sorusu. (6/523) ' 195 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Sayfa 
Kılıçolu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 
yılında başlanıp başlannııyacağıiTa dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(-6/487) 369 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu -
Hopa sahil yollarının inşa durumuna ve 
Giresun - Trabzon sahil yolu yapımına ne 
zaman başlanacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/488) 369 

— İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Emekli subaylar için İstan
bul'da yapılan apartmanların belediye ve 
bayındırlık işlerinin düzene konulması 
mevzuunda ne düşünüldüğüne dair, imar 
ve İskân ve Baymdıılık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/550) 499 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında (2/52) 278, 

360:364,403:413,430:441 

— Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/291) 418 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hak-
Ikında kanun tasarısına dair (1/278) 364,392: 

401 
— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 

ve kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 
tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair (1/161) 278,364,401:402 

—• 7338 sayılı Veraset ve İntikal Yer
gisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanunumun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/354) 419,610:615,688:1091 
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— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu - Cide yolunun Ka
rayollarına bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/466) 365 

-— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Karayollarının bugünkü haliyle, 
kaç tonluk vasıtaların seyrine müsait 
bir durumda bulunduğuna dair Bayındır
lık ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/483.) 368:369 

—• Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından ge
çen Alaşehir çayının ıslahı işine hangi 
tarihte başlanmış olduğuna dair soru öner-

"gesi ve Bayındırlık Bakanı Ilyas Seckin'-
"in sözlü cevabı (6/451) 120:126 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova - Sulusaray bucağını 
takiben Çekerek hududuna kadar olan 
yolun noksan kalan kısmının ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/533) 248 

—• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, .memleketimize ithal edilen çift dingil
li yük araçlarının yük taşıma vasfına uy
gun olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/544) 388 

Devlet Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hü
seyin övünçlü'nün ne sebeple vekâlet em
line alındığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/545) 455 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, camilerin aydınlatma ve ısıtma gider
lerine harcanmak üzere 1962 yılı bütçe
sine yeteri kadar ödenek konulup konul
madığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu ('6/481) 368 

— Giresun Milletvekili İbrahim Ete m 
Kılıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı 
için 1962 yılı bütçesine ne miktar ödenek 
konulduğuna ve bu ödeneğin tamamen 
sarf edilip edilmediğine dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/491) 375:377 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 

Sayfa 
Savacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının 
hangi bölge içinde tertiplendiğine dair 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sorusu. (6/532) 248 

— îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Kirde mi i îmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı 
Ağustos ve Eylül aylarına ait, maaşlarının 
zamanında ödenip ödenmediğine dair içiş
leri ve Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 377 

Dışişleri Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması 
açılan Mehmet B&ydur'un, vezifesine de
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Fe
ridun Cemal Er.kin'in,, sözlü .cevabı (6/42ı6) 80. 

123:125 
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Türk Vatandaşına Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu ile Divanına müra,caa)t haJkkı-
nm tanınmaması sebebine dair soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, sözlü cevabı (6/428) 80,125,253:257-

— Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, * 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar 
itarafından ne miktar hayvan çalındığına 
dair İçişleri ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/496) ' 377 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli Ikö-
yünden ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 
tarihinde Jandanma Karakoluna götürül
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/522) 154 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi 'kaymakamının, bu ilçeye 
ne zaman tâyin edildiğne ve buradan ne 
gibi sebeple nakledildiğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/546) 455 

— Çorum Milleltvelkili Muzaffer Dün
dar'ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan 
Vekilinin ilçe halkından 15 kişiyi dövdü
ğünün doğru olup olmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/485) 369 
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— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mın Senatör ve milletvekillerine silâh 
taşrma ruhsatı verilip veril miyeçeğl husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/518) 117 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun, son »ilki ay içerisinde, kaç 
vali ve kaymakamın yerlerinin değiştiril
diğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 374:37<5 

— İçel Milletvekili Mazhar Ankan'in, 
Erdemli İmamı IshaSk özbelk'in, 1962 yılı 
Ağustos ve Eylül aylarına ait, 'maaşlarının 
zamanında ödenip ödenmediğine dair İçiş
leri ve Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) . 377 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tara
fından inşaat projelerinin müracaat tari
hinden itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik ' 
edilemiyeceği hakkında bir (karar alındığı
nın doğru olup olmadığına 'dair İçişleri ve 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Fah
rettin Karim Grökay'ın sözlü cevabı (6/499) 

379:380 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'un muhtelif yerlerinde açı.'kta 
akait ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, Bayın
dırlık, İçişleri ve Sağlı'k -ve Sosyal Yar
dım bakanlarından sözlü soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/500) 380:384 

— Kastamonu Milletvekili Ali özd'ik-
menli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
güze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına dair, Ta
rım Ve İçişlerii bakanlarından ısöalü so
rusu (6/474) 365 

— Kastamonu Milletvekili Avn.i Do
ğan'm, Meclis dışında meşruiyet harici ik
tidar aradığına dair ihbarın dikkate alı
narak, salahiyetli merciler tarafından, bir 
'kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair. 
Adalet ve İçişleri (bakanlarından sözlü 
sorusu (6/492) 377 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafım 

$dyfa 
dan açık artırma ile 26 •. İ0 , .1.902 güllün
de satılan Hürriyet Meydanının satışında 
usulsüzlük bulunup bnluiımdaığma Oıûv 
İçişleri ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusunu geri aklığı hakkında Öner
gesi (6/526), (4/174) 248,457 

— Kırşehir Milletvekili Halil Öznıeiı'-
in, Ankara'da gecekondularda oturanlara 
elektrik ve su verilmesinin mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/542) 387:388 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan l)e-
mirsoy'un, Nevşehir'in GKilşchir ilçesine 
bağlı Tuz Köyü Öğretmeni ve aynı zaman
da Belediye Başkanı bulunan Kemal Erol 
hakkında bir şikâyet bulunup bulunma
dığına dair Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanlarından olan sözlü sorusunu geri iste
diğine dair önergesi (6/5.12),, (4/169) 48,384 

— Van Milletvekili Muslin lıöretıtaş'-
ın, Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlı
lar tarafından ne miktar hayvan çalındı
ğına dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/496) 377 

îmar ve tskân Bakanından 

— Aııtalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci madde
sinin harfiyen, tatbik edilip edilmediğine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/524) 195. 

— İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dornıan'ın, emekli subaylar için İstanbul'
da yapılan blok apartmanların belediye 
ve bayındırlık işlerinin düzene konulması 
mevzuunda ne düşünüldüğüne dair İmar 
ve İskân ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/550) 499 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü ta
rafından inşaat projelerinin müracaat ta
rihinden itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik 
edilemiyeceği, hakkında bir karar alındı-' 
ğmın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
.ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı F. 
Kerjııı Gökay'm sözlü cevabı (6/499) 379:380 
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— Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tara
fından açık artırma ile 26 . 10 . 1962 gü
nünde satılan Hürriyet Meydanının satı
şında usulsüzlük bulunup bulunmadığına 
dair içişleri ve îmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldığı hakkında öner
gesi (6/526), (4/174) 248,457 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin 
şehir imar plânının ne zaman hazırlana
cağına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/480) 368 

Maliye Bakanından 

— Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Ankara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat 
enstitülerinde görevlendirilen Millî Eği
tim ve diğer bakanlıklar mensubu memur
lara ve bunlara ödenmekte olan ücrete 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/539) 387 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile 
Merkez Ortaokulunda kac saatlik evişi 
dersi olduğuna ve buna mukabil kaç öğ
retmeni bulunduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/549) 455 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
riın, İstanbul, Ankara ve izmir üniversite
leri ile yüksek okullarında görevli profe
sörlerin ders saatlerine ve halen kayıtlı 
bulunan öğrenci adedine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/455) 379 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, enstitü mezunlarına teknisyen un
vanı verilmesi ve ücret baremlerinin tes-
bit edilmesi hususundaki 7 nci Millî Eği
tim Şûrası kararının tatbiki için bir çalış
ma olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/527) 248 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/511) 3 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

üniversite ve yüksek okullara giremiyen-
ler için ne tedbir alındığına ve gece üni
versiteleri ile gece yüksek okulları, açıl
ması hakkında ne gibi çalışma yapıldığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/514) 48 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vukubulan keyfî ve huzur bo
zucu hareketlerin sorumluları hakkında 
ne gibi bir işlem yapıldığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/535) 325 

— Kastamonu Milletvekili 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) •, 365 

— Nevşehir Milletvekili Ramazân De
mi rsoy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine 
bağlı Tuz Köyü öğretmeni ve aynı zaman
da Belediye Başkanı bulunan Kemal Erol 
hakkında bir şikâyet bulunup bulunmadı
ğına dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakan
larından olan sözlü sorusunu geri istedi
ğine dair önergesi (6/512), (4/169) ' 48,384 

' — Kırşehir Milletvekili Halil öznun'-
in, Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali 
için 1963 yılı bütçesinden ödenek ayrıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'mm cevabı (6/497) 377:379 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan ,Kut'-
ıın, Türk Ansiklopedisi adını taşıyan ese
rin tamamlanması hakkında ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/479) 365:368 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde 
tamamlanacağına ve devamlı bir yazı kad
rosunun bulunup bulunmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözjü sorusu 
(6/509) 2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— 'Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kıbçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağ-



Sayfa 
lık merkezi bulunduğuna ve doktor du
rumlarına dair soru önergesi ve (Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-
lu'nun sözlü oevalbı (6/489) 3ı60 :374 

— istanbul (Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta akan ve mikrop saçan.dere ve lâ
ğımlar (hakkında, ne düşünüldüğüne dair 
'Bayındırlık, içişleri ve "Sağlık ve Sosyal . 
Yardi'm Bakanlarından sözlü soru öner-
igesi ve iSaığlrk ve (Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizioğlu'nun stözlü cevahı ('6/500) 380: 

384 

Sanayi Bakanından 

•—• Edirne Milletvekili Talât Asa Fin, 
3008 sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 neı 
maddelerine istinaden iş yerlerinden çıka
rılan işçilerin, işlerine iadesi hususunda 
bir prensip kararı olup olmadığına dair 
Sanayi Bakanından: «özlü sorusu (6/529) 248 

— Erzurum 'Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'da bir çimento fabri
kası kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 387 

— Eskişehir 'Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Ano
nim Şirketinin ne sebeple feshedildiğine 
dair Sanayi (Bakanından sözlü sorusu 
.((6/5120) 117' 

— Giresun Milletvekili ibrahim Ete m 
Kılıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölge
sinde bir kâğıt hamuru fabrikası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
(Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/4816) 369 

— Kocaeli' Milletvekili Hâl dan Kısa-
yol'un, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra 
izmit 'Kâğıt Fabrikasında işlerine son ve
rilen memur ve işçi sayısına dair (Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/547) 455 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Doğu - Karadeniz 'bölgesinde ku
rulması düşünülen kâğıt hamuru yerinin 
tesisinin tes'bit edilip edilmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/498) 379 

Sayfa 
Tarım Balkanından 

— "Artvin 'Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin 
hangi tarihlerde ve ne sebeplerle 'görevle
rinin değiştirilmiş olduğuna dair Tarım 
Bakanından olan sözlü sorusu ve 'geri iste
ğine dair 'önergesi (6/521, 4/153) 122:123,154 

— Artvin ıMilletvekili Nihat Ata'nın, 
Orman Genel Müdürlüğü Tetkik istişare 
Kurulu' ûzalığı ile Teftiş Heyeti Merkez 
Müfettişliğine yapılan tâyinlere dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu ve geri aldı
ğına dair önergesi ('6/51.t6, 4/157) 48 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
(bira imalinde kullanılan şerbetçi otunun 
memleketimizde yetiştirilmesi hususunda 
ne zamandan beri çalışıldığına dair Tarım 
Bakanından sıözlü sorusu ('6/495) 377 

— Bilecik ıMilletvekili Sadi Binay'ın, 
ipekbiöcekçıiliği ile ipek sanayiinin inkişafı 
için ne gibi ted'bir düşünüldüğüne dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/494) 377 

— Kastamonu Milletvekili Ali 'özdik-
ımenli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
igüze (Bölge Şefi Ali (Sönmez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına dair> Ta
rım ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
06/474) , ' 305 

—• Kırşehir Milletvekili Halil 'Özmen'-
in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkı
nın (kışlık «dun ihtiyacının temini için ne 
ıgibi tedbir düşünüldüğüne dair soru 'öner
gesi ve Tarım Bakanı (Mehmet Izmen'in 
sözlü cevabı (ı6/447) 126:129 

—• Tralhz'on Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, orman politikasına yön verecek pren
siplerin tahakkuku için ıgerekli özel kanun
ların hazırlanması hususunda (bir çalışma 
olup 'olmadığına dair Tarım Bakanından 
slözlü sorusu (6/508) 2 

Ticaret Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi (Binay'ın, 
ipekbıöcefcçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı 
için ne ıgibi tedbir düşünüldüğüne dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/494) 377 
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—• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadolu çiftçi ailelerine, kuralklık 
sebebiyle (kredili olarak verilen buğdayın 
badelinin alınmaması 'hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret, Bakanından sözlü 
•sorusu ('6/515) 48 

—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna 
dair 'Ticaret (Bakanından sözlü sorusu 117 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına ıbaşlanıp 
sonradan durdurulan soğuk hava deposu
nun ikmalinden vazgeçildiğinin doğru ıolup 
olmadığına dair Ticaret. Bakanından sözlü 
sorusu (.6/525) 248 

—• Kastamonu Milletvekili .Salbri Kes
kin'in, Karayollarının bugünkü Ihailiyle, 
kaç tonluk vasıtaların seyrine müsait-bir 
durumda bulunduğuna dair Bayındırlık ve 
Ticaret 'Bakanlarından sözlü sorusu 
('G/483) 368:369 

—• Manisa Milletvekili Muammer Kr-
ten'in, 6/95! sayılı, iSuni gübreler hak
kındaki Kararnamenin iyi bir şekilde tat-

Adalet Bakanından 
—- Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 

1962 yılı içerisinde in hilâl ederi yeniden 
açılan noterliklere ve bu yerlere yapılan 
tâyinlere dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün ya
zılı cevabı (7/233) 48,302:318 

— Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, 
açık bulunan veya yeniden ihdas edilen 
noterliklere kimlerin tâyin .edildiğine dair 
yazılı ıs'oru önergesi, Adalet Bakanı Ab-
düihak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı 
(7/229) ' 188:191 

—• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık kanunu tasarısının yasama or
ganına ne zaman sevk edileceğine dair 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Ab-
dülhaik Kemal Yörük'ün yazılı ceva.bı 
(7/231) 3,294:295 

Sayfa 
bikı için ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından siözlü sorusu (6/484) 3-69 

Ulaştırma Bakanından 

. —• Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Denizyolları İşletmesi Hopa Acentalığma 
kimin tâyin edildiğine ve tâyin şekline 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/517) 48 

— 'Çorum. Miiletvelkili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortakıöy telefon konuşmaları için. 
neden tarife düzenlenmediğine ve Çorum 
ili telefon işeibekesmin ıgenisletilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/537) • 353 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya usulsüz olarak, altı mil
yon lira Ödendiği hakkındaki iddianın 
doğru olup olmadığına dair Ulaştırma Ba
kanından sıözlü sorusu ('6/513) 48 

/ 
— Kastamonu Milletvekili Ali. özdik-

menli'nin, İnebolu - Bo'zkurt - Abana ile 
! Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair ev-
\ rakın, ne ile nakledildiğine dair Ulaştır-
! ma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 365 

—• 'Ordu Milletvekili Ferda 'Grüley'in, 
'açık bulunan, sonradan boşalan veya ye
niden açılan noterliklere kaıç 'kişinin tali-
•b olduğuna ve bunlardan 'kimlerin .göreve 
kabul edildiğine dair yazılı soru önergesi 
ve Adalet IBakanı Abdülhak Kemal Yörük'
ün, yazılı eevaıbı (7/239) 154,5ı57:573 

—• Ordu Milletvekili Ferda 'Gülcy'in, 
334 sayılı Anayasanın lâfzına ve ruhuna 
aykırı olan kanun veya madde hükümleri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Adalet 
Balkanından yapılı sorusu (7/244) 195 

Bayındırlık Bakanından 

—• Edirne Milletvekili llhami Erteni'-
in, bâzı genel müdürlüklerin, alım ve sa
tımlarda, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu dışında , bıraıkılmaları-

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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nm, diledikleri gibi hareket etmelerine 
imkân verip vermediğine dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas Seç
kinin yazılı cevabı (7/226) 186:187 

— istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Kadıik'öy ilçesinin ortasından geçen ve 
kokusu ile etrafı izaç eden Kurbağalıde-
renin ıslahı iein ne 'düşünüldüğüne dair 
(Bayındırlık, İçişleri, İmar ve îskân Ba
kanlarından yazılı sorusu (7/236) 117 

— Kastamonu Milletvekili İhsan Şe
ref Dura'nm, Kastamonu ilinin 1962 yılı 
programına ait yol onarımı ve Trakımı ile 
su işil erinin hangi kısımlarının yapılmış 
olduğuna dair yazılı soru önergesi ye Ba
yındırlık Bakanı llyas ıSeçkin'in yazılı 
cevabı (7/207) 181:182 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilei'nin, Amasra Kurucasile karayolu
nun öncelikle ele alınarak kısa zamanda 
ikmalinin düşünülüp düsünülmedisine dair 
yazılı soru önergesi ve Baymdırüılk Baka
nı llyas ıSeçkin'in yazılı cevabı (7/221) 184 

Dışişleri Bakanından 

— Istanlbul Milletvekili ISabri Vardar-
lı'nm, İran Nakliyat firmalarının Türki
ye'de transit nakliyat yapmak üzere bir te
şebbüste bulunulup bulunmadıklarına dair 
yazılı soru önergesi ve Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin ile Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ce
vaplan (7/230) 3,291:294 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— İstanbul Milletveikili ISabri Vardar-
lı'nın, İran Nakliyat firmalarının Türki
ye'de transit nakliyat yapmak üzere bir 
teşebbüste bulunulup (bulunmadıklarına 
dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal' Erkin ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan öztrak'm yazıttı ce
vaplan (7/230) 3,291:294 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga nahi-

Sayfa 
yesi Zabıta Memuru İsmail Uyumaz'ın 
işine hangi tarihte ve ne sebeple son veril
diğine dair İçişleri Bakanından, yazılı so
rusu (7/243) 154 

— Afyon Karahisar 'Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağ'ın Davulga nahi
yesi Belediye Zabıta Memuru Meımiş Bal'-
m hangi tarihte göreve abandığına dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/240) 154 

— İstanbul -Milletvelkili Zeki Zeren'in, 
Kadılköy ilçesinin ortasından geçen ve ko
kusu ile etrafı'izaıç eden Kunbağalîdere-
nin ıslahı için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık, İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından yazılı sorusu (7/236) 117 

— İstanbul Millet vekilli Zeki Zeren'in, 
son 5 yıl içinde, dış ülkelerde ihtisas yap
mak üzere kaç hekim ve diş hekiminin pa
saport aldığına dair İçişleri (Bakanından. 
yazılı sorusu (7/234) 117 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm İdil ilçesinin Suriye hududu Ç&m 
mevkiinde, mayınlama için yapılan istim
lâklerin bedelinin sahiplerinden başkaları
na ödendiğinin doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/246) 388 

İmar ve îskân Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Vahyi (ka ra r 
ın, 1962 malî yılı bütçesine konulan ıslaha 
muhtaç meskenlere ait ödeneğin ne 
miktarının ne maksatlar için sarf edildiği
ne dair yazılı soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı F. Kerim Gökay'ın yazılı cevabı 
(7/238) 117,554:557 

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Kadıköy ilçesinin ortasından geçen ve ko
kusu ile etrafı izaç eden Kurbağalı derenin 
ıslahı için ne düşünüldüğüne dair, Bayın
dırlık, İçişleri ve İmar ve İskân Bakanların
dan yazılı sorusu. (7/236) 117 

Maliye Bakanından 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil ilçesinin Suriye hududu Çem 
mevkiinde, mayınlama için yapılan istimlâk
lerin bedelinin sahiplerinden başkalarına 
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ödendiğinin doğru olup olmadığına dair İç
işleri ve Maliye Bakanlarından yazılı soru
su (7/246) 388 

Millet Meclisi Başkanından 

— Artvin Milletvekili Nihat Ata'ıim, 
25 Ekim 1961 tarihinden beri resmen yurt 
dışına çıkan milletvekili ve senatörlere dair 
soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Fu-
ad Sirmen'in yazılı cevabı (7/232) 48,295:301 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon KarahLsar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Ankara Teknik öğretmen Okulun
da birikmiş bulunan hurdaların satılıp satıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (7/242) 154 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Davulga nahiyesinde 
Ahmetoğlu 1926 doğumlu Memiş Bal'ın ilk
okul mezunu olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam Şevket 
Raşit Hatipoğlu'nun yazıla cevabı (7/242) 154, 

573:574 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv"-

ün, Türkiye'de öğretmensizlikten kapalı ola
rak duran kaç aded ilkokul, ortaokul ve lise 
bulunduğuna dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket'Raşit Hatipoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/2.12) 182:184 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Erzurum îmanı - Hatip Okulu öğrencileri
nin, dersleri ne sebeple ve ne zaman boykot 
ettiklerine dair, Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/248) 455 

— Ordu Milletvekili Ata Bodurun, Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü tarafından mubayaa edilen 
900 000 liralık malzemenin evsafa uygun 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından yapılı sorusu (7/247) ) 455 

— Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât 
kanunu tasarısının, Yasama Organına gön
derilmesi için gerekli işlemin neden yapıla
madığına dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/228) 187 r!88 

Sayfa 
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali t 

Pestilci'nin, Eflani ilçesi ortaokulunun 1963 
yılında öğretime başlaması için bir hazırlık 
bulunup bulunmadığına ve Zonguldak öğ
retmen Okulu binasının yapımına hangi ta
rihte başlanacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/224) 184:185 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak'ta yapılması karar
laştırılan Teknik Okulun inşasına hangi ta-

' rihte başlanacağına dair j^azılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip
oğlu'nun yazılı cevabı (7/125) 185:186 

Millî Savunma Bakanından 

— Aydın Milletvekili, Hilmi Aydmçer'-
in, 18 . 12 . 1962 tarihli 1921 - 1 - 62 sayılı 
Bakanlık emrinin Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca ne sebepten ifa edilmediğine dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/249) ' 499 

— Eskişehir Milletvekili İbrahim Cemal-
cüar'm, Eskişehir'de Bursa şosesi üzerinde 
bulunan ve askerî depo olarak kullanılan ar
sanın, yeni bütçe çıkmadan önce, Millî Eği
tim Bakanlığına devrinin mümkün olup ol
madığına dair Millî Savunma Bakanından 
yazılı sorusu (7/245) 248 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
1 — İstanbul Milletvekili Zeki Zercn'in, 

1961 - 1962 yıllarında memleket dışında kaç 
hekim bulunduğuna ve 1958 - 1960 yılları 
içinde memleket dışına gidip de dönmiyen 
kaç hekim olduğuna dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı sorusu (7/235) 117 

Sanayi Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Karabük Demir ve Çelik Fab
rikasının üçüncü yüksek fırınının hangi ta-
.rihte işletmeye açılacağına ve iskontolu ve 
kredili demir satışının yapılmasındaki se
beplere dair yazılı soru önergesi ve Sanayi 
Bakam Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/222) 279:290 
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Tarım Bakanından 
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 

Pestilci'nin, Filyos çayının ıslahı ile bu 
arazide kavak ağacı yetiştirilmesi mevzu
unda bir proje bulunup bulunmadığına da
ir yazılı soru önergesine Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/219) 553:554 zıh sorusu (7/237) 

Ulaştırma Bakanından 
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

Bakanlık teşkilâtında yerleri değiştirilen 
emekliye sevk edilen ve yeniden göreve 
alınanlara dair Ulaştırma Bakanından ya-

Sayfa 

117 

TASARILAR 

—• Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/377) 325 

— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkında (M. Meclisi 1/250, 
C. Senatosu 1/145) 388. 

— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/365) 388,429,441:451, 

540:542,579:582 
— Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka

nunla değişik 5 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (1/347) 78,164:181 

— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair (1/287) 499 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/178) 278 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında ' 
(1/378) 325 

—• 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında (1/346) 249,355:357 

—• Damga Resmi Kanunu hakkında 
(1/394) 388 

— Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair 
(1/364) 388,429,441:451,458:496, 

500:523,523:530,575:578 
— Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 

(1/360) 388,429:430,603,609,609:610 

— 5602 sayılı Tapulama kanun tasa
rısı (1/211) 129 

— Devlet iktisadi Teşekkülleri ve, işti
rakleri hakkında (1/193) 228:231 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/379) 325:326 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki. 160 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesine dair (3/476, 1/173) 157:158 

— Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkında (1/392) 353 

— Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun hakkın
da (1/256) 389:391 

—• Dış seyahat harcamaları kanunu ta
sarısı (1/367) 418,615:620,692:695 

—• 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 10 ncu maddesinin 
(c) fikrasınm tadili ve bu kanuna geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/241) 155,200 

— 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 nci maddesine fıkralar ek
lenmesine dair (1/275) :l29:130 

— Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
(1/371) ' 78 

— Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
(1/372) 585 

—• Ereğli Kömür Havzasında deniz altı
na uzanan maden, kömürü cevherleri hak
kında (1/380) 326 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm- . 
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rük vergileri hadleri artırılmış olan akar 
yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması 
hakında (1/361) 688,420,441:451,452:553,585: 

603,680:683 
—• Harçlar kanunu tasarısı (1/395) 388 
— Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb

büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki kanunun 6 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/393) 353 

—• Hazinenin ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bir kısım borçlarının tahki
mi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek 
kanun hakkında (1/168) 279 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz An
laşmasını muaddil Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/223) 418 

— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dâir(1/259) 418 

— Hükümetinizle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/276) 418 

—• Hükümetiniz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin Resmî bir kurulu 
ol'an Export - İmport Bank of Washing
ton arasında imzalanan İstikraz Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (i/373) 154 

—• Hükümetimizle Milletlerarası Kal
kınma İdaresi arasında imzalanan İstik
raz Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/381) 326 

—• İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı 
kanunların kaldırılmasına adir (1/399) 499 

—• 2000 sıayılı Kanunun 3 neü mad
desinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına 
dair (1/374) 154 

— İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
iki madde eklenmesine dair (1/375) 154 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
Mahallesinde Teşvikiye ve Maçka Mey-

Sayfa 
dam sokaklarında . kâin ve Hazineye ait 
iken parasız olarak İstanbul Belediyesine 
devredilmiş bulunan arsa ve binanın Ha
zineye iadesi hakkında (1/126) 278:2^9 

— İşçi ve iş veren sendikaları kanun 
tasarısı (1/382) % 326,329 

— Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair (1/398) . 4 1 7 

— •Kuzey Atlantik Andlaşması teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür programları 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve 
tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/291) 418 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğin
den temin olunan Kalkınma Kredisi And
laşmasmın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında (1/383) 326 

—• Milletlerarası Kalkınma İdaresi 
ile Hükümetimiz arasında imzalanan İk
raz Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında (1/384) 326 

—• Millî Sarayların İdaresi hakkın
da (1/385) 326 

—• Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nunu hakkında (1/396) 388 

—. Millî Prodüktivite Merkezi kuru-' 
luşu hakkında (1/321) 252 

— Muvazenei Umumiyeye dâhil ibâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki Kanunun 1 nci maddesine lb:ir fıkra ek
lenmesine dair (1/376) , 154 

— Orman Genel Müdürlüğü 1961 Büt
çe yılı Kesinhesabı hakkında (1/386) 326 

•— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik _ yapılması hakkında (1/387) 326 

— '31 . 12 .1960 'tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında (1/307) 620:639,640: 

679,684:687 
— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/395) 

620:639,640:679,684:687 
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— Petrol Dairesi. -Reisliği 1961 Bütç.e 
yılı Kesinhesap hakkında ('1/388) 326 

— Türk Vatandaşlığı 'kanunu tasarısı 
(1/202) 157 

— Su'bay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
'Kanunun muaddel geçici maddesinin de- , \ 
ğiştirilmesine ve bu 'kanuna bir madde 
eklenmesine dair (1/344) 78,219:220,278, 

330,348 
— Subay terfi kanunu tasarısı (1/397) 388 
— «Stajiy erleri e ilgili Sözleşme» ye 

'katılmamızın onaylanmasının uygun bu
lunduğu lıakkında (1/389) 320 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü uçucularına verilecek uçuş tazmina
tı hakkında (1/278) 392:401 

— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1926 
tarihli ve 867 «ayılı Kanuna e*k kanun ta
sarısı (1/161) 364,401:402 

Sayfa 
- Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şildik .yapılması hakkında (1/390) 326 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik araş
tırma Kurumu kurulması hakkında (1/219) 220 

--— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibatı 
kurulması ve mevcut Radyo - Telgraf ser
visine dair Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun fbulıın'duığiı hakkında (L/270) 585 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa Ibağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/391) 326 

—• 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 10 nen maddesi ile 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin dejHşitirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında (1/354) 419, 610:615,688:691 

TEKLİFLER 

Adana (Ahmet K aranıüf tüoğlu) 
— Zirai Gelir Vergiyi Kanunu hakkın

da (2/94) 418,620:639,640:679,681:687 
Adana (Kemal üarribrahimoğlu) 
•— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

68 nci maddesinin tadili hakkında (2/96) 4.1.8, 
620:639,640:679,684:687 

— Tapulama- Kanunu hakkında (2/35) 426: 
427 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve iki 
arkadaşının) 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sa
yılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın 
da değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine 
dair (2/22) 402:403 

Adana (Mehmet İJnaldı «C S. L'ycsi») 
— 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 

5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi 

Adana (Mehmet Ünaldı «C. S. Üyesi») 
ile Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 

— 23 sayılı Kanunun rîlgası hakkındaki. 
kanun teklifi ile 3460 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/183), 
(2/198) ' 228:231 

Ağrı (Kerem Özcan ve 2 arkadaşı) 
— Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl sa

vaşlarına iştirak eden Mustafaoğlu Bekir 
Uysal'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair (2/400) 154 

Ankara (Ferhat Nuri Yıldırım ve 15 ar
kadaşı) 

—• Türkiye İnşaat ve Tesisat Mütaah-
hitleri Odaları ve Birliği hakkında (2/394) 117 

Aydın (Reşat Özarda) 
— Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 

4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/372) 354 

Aydın (Şükrü Koç) 
— 1950 den 15 Ekim 1961 tarihine ka

dar çeşitli sebeplerle meslekten ayrılmış bu
lunan öğretmenlerin Millî Eğilim Bakanlı 
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ğmda görev almaları hakkındaki tabi olacak
ları statüye dair (2/139, 4/167) 329 

Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 ar
kadaşı) 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle 
özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalı
şan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin ma
aş intibak dereceleri hakkında (2/38) 211 ;213, 

234:239,276:278 
Balıkesir (Cihat Bilgehan ve 5 arkadaş:) 
— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 

ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (2/383) 3 

Burdur (Mehmet Özbey) 
— Subay, askerî Memur ve Astsubaylara 

birer lojman ile tapulu birer dönüm arazi 
verilmesi hakkında (2/406) 249 

Bursa (Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşı) 
— Gümrük Kanununun 17 nci maddesi

nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen, (C) fıkrasının • değiştirilmesi 
hakkında (2/140) 220,278,357:360 

Bursa (Sadrettin Çanga) 
— 167 sayılı Yeraltı suları hakkındaki 

Kanunun geçici maddesinin tadili hakkın
da (2/405) 227 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Hida
yet Ay diner) 

— Tapu kayıtlarından hukuki kıymetini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/375, 4/173) 428:429 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Ömer 
Er gün ve 26 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair olan 6153 sa
yılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde 
eklenmesine dair (2/401) 154 

Çanaikfkaile (Ali Aksoy «C. S. Üyesi») 
ile Hakkâri (Âdil Türkoğlu «C. S. Üyesi») ' 

— Memurin Kanununun 84 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair. kanun 
teklifi (2/352) ' 425 

Çorum (Hilmi İncesulu) 
— Çırak, kalfa ve ustalar hakkında 

(2/395) 117 

Sayfa 
Çanaıktoale (A. Niltot Akay) ile Kasta

monu (İsmail Hakkı Yüanltoğlu) 
— Ticaııet Vekâleti Teşkilât ve vazi

felerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 
2 1 . 6.1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir igeçici madde eklenmesine dair 
(4/152, 2/359) 122 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) 
— 113 sayılı A'f Kanununun 3 ncü mad

desinin (m) bendinin kaldırılmasına dair 
(2/28,4/172) 427:428 

Diyaıibatkır (Alp Doğmı Şen) il'e Adana 
(Mehmet Ünaldı «C. S. Üyesi») 

— 28 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki 
kanun teklifi ile 3460 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/183) 
(2/198) ' 226:231 

Edirne (İthamı Ertem ve 3 arkadaşı) 
— Emniyet 'Teşkilâtı Mensupları Yar

dımlaşma Kurumu kanunu hakkında 
(2/408) 326 

Elâzığ (Nurettin Ardıcoğlu ve 5 arka
daşı) 

— 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 8 .3 .1961 tarih ve 344 sayılı 
Kanunla muaddel '20 nci maddesinin (Ç) 
fıkrasının değiştirilmesi (hakkında (2/396) 117 

Eskişehir (Seyfi öztiink) 
— Bilecik İstiklâl mahallesi numara' 

10 da mukim Asrmoğlu Iskenler Kırma
cıya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında (2/391) 78 

Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) ve (İbra
him Cemalcûar) 

— Yeniden 7'8 kaza teşkiline dair olan 
19.6 .1957 tarih-ve 7033 sayılı Kanuna 
'bağlı/ ( l /A) cetvelinde değişiklik yapılma
sına dair (2/407) 32'6 

Eskişelhir (Şevket Asbuzoğlu) ile Konçya 
(Fakih özfakih) 

— 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları Kanununa igeçici madde 
eklenmesine dair (2/413) 455 

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

•Kanununun 41,- 49 ve 50 nci maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında (2/397) 117 
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— Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen1 daireler ve belediyelerle ser
mayesinin tamamı. Devlete veya belediye 
veya hususi idarelere ait daire ve mües
seseler arasındaki ihtilâfların tahkim yo-
liyle halli hakkında Kanunun 6 ncı mad
desinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesi ve 
bir fıkra ile geçici bir madde eklenmesi' 
hakkında (2/396) ' 117 

Içöl. (Oavit Tcvfik Okyayuz «C. 8. Üye-» 
si.ve 51 arkadaşı) 

— 193 sayılı 'Gelir Vergisi Kanununun 
'bâzı maddelerinin ilgası v& yeni hükümler 
ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu hakkın
da (2/90) 418,620:639,640:679,1684:687 

İçel (Oavit Tevfik Okyayuz «C. S. Üye-» 
si ve 6 arkadaşı) 

— 1580 sayılı Belediye Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına 
ve 5669, 6424. 6555, 7363 sayılı kanunların 
kaldırılmasına dair (4/160), (2/336) . 205: 

208,221 :224 
— ldarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

na bâzı maddeler 'eklenmesine, bu kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeleri ile bâzı kanunların kaldı
rılmasına dair (4/159). (2/340) 200:205 

— 442 «ayılı Köy Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine, bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, (bâzı maddeleriyle bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanun tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
Meclis gündemine alınması hakkında İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya 
Milletvekili Ahmet Oürkan'ın. önergesi 
(4/161) (2/339) 208:210 

t çel (M(izhar Ar ikan) 
— 134 sayılı Kanunla muaddel 113 sa

yılı Af Kanununun 3 neü maddesinin (t) , • 
.belirtinin tadili baklanda ('2/404) 196 

idareci Üyeler 

(Millet Meclisi İdareci Üyeleri) 
—• Yüksek Murakabe Heyetinin, kuru

luş, :görev ve yetkileri ile Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi hakkında (2/409) 353 

Sayfa 
İsparta (Lokman Başaran ve 3 arkadaşı) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair (12/420) 585 

İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Or
han Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve 
(Güner Sansözen) 

— Türkiye (Büyük Millet Meclisinin: 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kında (2/270) 1.30:149, 159:164,211,232, 

257,330,357,392,458 

İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Or
han Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve 
Erzincan (Sadık Perinçek) 

'— Yasama meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzeni emmesi hakkında 
(2/271) 417:418 

İstanbul (Coşkun Kırca) Sivas (Güner • 
Sansözen) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve 
Sakarya (Nuri Jiayar) 

— Milletlerarası Andlaşmaların yapıl
ması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
Andlaşmaların yapılması için Bakanlar 
Kurultaya yetki verilmesi hakkında 
(2/419) .585 

İstanbul (Hilmi Oben) 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 

Kanununun 69 ucu maddesinin (b) fıkra
sının tadiline dair (2/187) 213:219 

İstanbul (Hüsamettin Tiyanmn) 
— 232 sayılı Kanunda değiştirilen 6085 

saydı Karayolları Trafik Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında (2/350) 3 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Abana kaza meukezinin Bozkurt -

Pazaryeri kasabasına nakli hakkındaki 
6203 sayılı Kanunun .kaldırılmasına dair 
(2/384) 3 

— Avukatlık Kanununun 7 tıci madde
sinin kaldırılması ve 114 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/385) 3 

— Beden Terbiyesi Kanununun 4 neü 
ve 13 neü maddesinin kal diri İma sin a dair 
(2/386) 3 

— 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 
nci maddesinin 58 nei' bendine tevfikan 
belediyelerce kurulan toptancı hallerinin 
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sureti idaresi hakkında 12 Eylül 1960 ta
rih ve 80 sayılı Kanunun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
(2/414) 455 

— Düğünlerde inen'i israfata dair 55 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
(2/387) 3 

' — 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 68 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair (2/143) 418, 

620:639,640:679,684:687 

— Sicilli Nüfus Kanununun 3 ncü mad-
de'siııin değiştirilmesine dair (2/388) 3 

— Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/89, 3/496) 425:426 

— Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/389) 3 

— Vicdan hürriyetinin korunması hak
kında (2/390) 3 

.İstanbul (Rıfat öztürkçine «C. S. Üye
si») 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilât ve müessesele
riyle özel- idare ve belediyeler teşkilâtında 
çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebele
rin maaş intibak dereceleri hakkında 
(2/68) 211:213,234 :239;276 :278 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra 
bir «E» fıkrası eklenmesi hakkında (2/133) 278 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine bir «e» fıkrası eklenmesi 
hakkında (2/163) 278 

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

— 3656 sayılı Devlet memurlarının ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun 
ek kanun hakkında (2/392) 78 

İstanbul (Suphi Bay kam ve 69 aj-kadaşı) 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde1 

çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
(2/52) 278,360:364,403:413,430:441 

İstanbul (Vahyi Ö zar ar ve 3 arkadaşı) 
— 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair (2/411) 388 

Sayfa 
İzmir (Kadri Özek ve 4 arkadaşı) 
— 22 . 1. 1962 tarih ve 1 numaralı Ka

nuna ek kanun hakkında (2/422) 585 
İzmir (Mustafa Uyar) 
— Tapu sicil binaları yapılması müna

sebetiyle alınacak harçlar hakkında (2/233) 45.1: 
457 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı «C. S. Üyesi») 
— Diyanet İşleri Eeisliği Teşkilât ve Va

zifeleri Kanunu hakkında (2/101, 4/150) 121: 
122 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bendlc-
rinin değiştirilmesine dair (2/158) 418,620: 

639,650:679,684:687 

İzmir (Sinasi Osma ve Edirng (Nazmı 
Özoğul) 

— Orduda kıta hizmetinde çalışan kara, 
subay ve astsubaylarına ait kıta tazminatı 
verilmesi hakkında (2/410) 353 

Kastamonu (Sabri Keskin ve 4 arkadaşı) 
— Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Ban

kasına olan ̂  bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair (2/311) 78,211,232:234,240:243, 

257:276,319:322 

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

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında (2/421) 585 

Kayseri (Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşı) 
— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/324) 499 

Konya. (İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşı) 
— T. O. Emekli Sandığı Kanununun 64 

ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, (2/117) 278 

Konya '(İhsan Kabadayı ve 14 arka
daşı) 

— Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu Kanunu hakkında 
(2/415) 455 

Konya (Selçuk Ay tan ve 10 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Ka

nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
(2/98) 457 
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Kütahya (Ali Erbck ve İti arkadaşı) 
— 31 . .12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile ge
çici bir madde eklenmesine dair (2/171) 418, 

620 .-639,640:679,6S4 :G87 
Manisa (Ferit Alpiskender «(•. S. Üye

si» ve 4 arkadaşı) 
— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se

çimine dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında 530:539 

. Maraş (Hasan Fehmi Evliya) ile Ada
na (Kemal Sarıibrahimoğlu) 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler. 
ihdasına dair (2/66) 418,620:639,640:679, 

684:687 
Mardin (Esat Kemal Aybar) 
— 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu

nuna ek Kanun hakkında (2/18, 3/497) . 426 

Mardin (Mehmet Ali Arıkan) 
— Vatandaşlık Kanununun 10 neu mad

desine iki fıkra eklenmesine dair (2/264) 

Mardin (Mehmet Ali Arıkan) ile İstan
bul (Mahmut Kıza Berkin) 

— İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
hail) malûllerine ve şehit, dul ve yetimleri
ne tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı 
Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin tadili hakkında (2/79) 

Nevşehir (Ali Haran N unum oğlu ve 16 
arkadaşı) 

— İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 20 nei maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında (2/274) 

Niğde (Asım Eren ve 20 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/67) 

Ordu (Ferda Güley) 
— Subaylar heyetine mahsus 4273 sa

yılı Terfi Kânununun 561.1 sayılı Kanunla 
muaddel 10 ncu maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair (2/393) 

Ordu (izzettin Ağaoğlu) ile İstanbul 
(Hilmi Oh en) 

425: 
426 

278 

585 

278 

78 

Sayfa 
— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

İçhizmet Kanununun 69 ve 70 nei madde
lerinin (a) bentlerinin değiştirilmesine 
dair- (4/151, 2/354) 122 

Sinop (Suphi Bat ur «V. S. Üyesi») 
—• Spor kulüplerinin birer lokal ve 

sportif tesisler sahibi olmaları için bir fon 
tesisi hakkında (2/403) 196 

Sivas (Mahmul Vural) 
— Alioğlu 1313 doğumlu Kurt Veli 

Kurt'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (2/399) 154 

Tabiî Üye (Sami Küçük ve 12 arka
daşı ) 

—* Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi Kanununa dair (1/219, 2/220) 155 

Tabiî Üye (Selâhattin Özgür) 
— Denizaltı, dalgıç, ve kurbağa adam

lara verilecek tazminat hakkında (4/155), 
(2/382) 157 

Tekirdağ (Hayrı Munıeuoylu) 
— 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/41.6) 584 

— Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
14 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Kanu
nun 2020 sayılı Kanunla değişik 7 ve G082 
sayılı Kanunla değişik 8 nci maddelerin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine dair (2/418) 585 

— 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
21 . 12 . 1949 tarih ve 5464 sayılı Kanunla 
değişen 8 ve 427 nci maddeleriyle 438 nei 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/417) 584 

Urfa (Vasfi Gerger «f. S. Üyesi» ve 2 
arkadaşı) 

— 14 Kkiırı 1938 tarih ve 271 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/412) 388 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «<\ S, Üye
si») 

— Çırak, kalfa ve ustalar hakkında ka
nun teklifi (2/402) 196 

— İstanbul'da üeşiktaşta Vişnezado . 
Mahallesinde Teşviki ve ve Maçka Meyda-
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nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait para
sız olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia

desi hakkında (2/196) 278:279 

Yozgat (Mustafa Kepir) 
— Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 

Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın-

Sayfü 
da (2/300) 78,211:222,234,240:243, 

257:276,319:322 
Yozgat (Sadık Artukmaç «C S. üyesi» 

ve 12 arkadaşı) 
— Tapulama Kanunu ile ilgili kanun 

teklifi (2/167), (3/498) 426:427 
Yozgat (Sadık Artukmaç «C S. Üyesi») 
— Tapu sicil binaları inşası için alına

cak harçlar hakkında (2/153 V 456:457 

T£ÎZK£IR£JL£JR 

Başbakanlık tezkereleri 

Geriverme isteği 

— Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi 
Pazar nahiyesi, Ağçaviraıı köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu Fat
ma'dan doğan 9 . 8 . 1938 doğumlu A]i 
Osman özden'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkındaki dosyanın geliverilmesin e 
dair (3/18), (3/487) 252:253 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının geri-
verilmesi hakkında (.'î/476). (3/173), 
(3/475) 157:158 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 10 ucu maddesinin 
(C) fıkrasının tadili ve bu kanuna geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının gerivcrilme-
si hakkında (3/477), (1/241) 200 

— Karacabey ilçesi Sarîbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 de nüfusa ka
yıtlı, Ahmedoğiu, Sabriye'den doğman, 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile yi
ne Karacabey ilçesi Yeni Sarıbey köyü 
nüfusunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 161 sa
yısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiyeoğlu 
1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresinin geriverilmesine dair (3/233, 
3/470) 122 

— Ünye'nin Hamidiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hasiboğln, Fatma Şeker'den doğman, 

24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu,nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki dosyanın geri
verilmesine dair (3/467), (3/488) 252 

Karışık 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 yılı 
mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunuldu
ğuna dair (3/469) 78 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair 
(3/489) 326 

Ölüm cezaları 

— Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi 
Pazar nahiyesi, Ağçaviraıı köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan doğan 9 . 8 , 1938 doğumlu Ali 
Osman özden'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki dosyanın geriverilmesine 
dair (3/18), (3/487)' 252:259 

— 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 
Zambaklı ile Mersin'in Mahmudiye ma
hallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sayı
sında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'
den doğma 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet 
Kurer (Dar) in ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında (3/492) 353 
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— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa ka
yıtlı, Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ah-
metoğlu, Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 do
ğumlu izzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin 
Karapürçek köyü, hane 2, cilt 19, sayfa 62 
de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte er Hüse-
seyinoğlu, Zeliha'dan doğma 12 Nisan 1932 
doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında (3/439) 418:419 

— Diyarbakır ili, Ergani ilçesinin Kay-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 
sayısında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den 
doğma 18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taş-
kesen'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/483) 227 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm kö
yü Hane 88, Cilt 32 ve Sayfa 187 de nüfu
sa kayıtlı, Ahmetoğlu Sabriye'den doğma, 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
yine Karacabey ilçesi Yeni Sarıbey köyü 
nüfusunun Hane 5, Cilt 25 ve Sayfa 161 
sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiyeoğ-
lu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresinin geriverilmesine dair 
(3/233, 3/470, 3/502) 122,417 

— Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddi-
oğlu, Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 do
ğumlu Hüseyin Akça'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/20) 418 

— Ünye'nin Hamidiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hasiboğlu, Fatma Şeker'den doğ
ma, 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Meh
met (Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki dosyanın 
geriverilmesine dair (3/467, 3/488) 252 

— Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de 'kayıtlı Alioğlu, 
Satı'dan doğma 10 Nisan 1963 doğumlu 
Mehmet Ali Yılnraz'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/354) 418 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/478) 154:155 

8*yfa 
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'-

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/500) 417 

— Konya Milletvekili H. Cahit Yıl
maz'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/490) 353 

— Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/501) 417 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/479, 3/491) 155,353 

A. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı tezkeresi 

— İmar ve İskân Komisyonu üyeliğin
den çekilen İstanbul Milletvekili Muhid-
din Güven'in yerine Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp'in aday gösterildiğine dair 
(3/474) 157 

— Sayıştay Komisyonundan istifa eden 
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 
yerine Manisa Milletvekili Hurrem Ku-
bat'm aday gösterildiğine dair (3/481) 210 

— Ticaret Komisyonundan istifa eden 
Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün yeri
ne .Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in aday gösterildiğine dair (3/499) 429 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret ve Bayındırlık bakanlarının dö
nüşlerine kadar, Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dincer'in, Bayındırlık Ba
kanı llyas SeçMn'e Maliye Bakanı Ferid 
Melen'iıı vekilik edeceklerine dair (3/486) 329 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in dönüşü
ne kadar kendisine İmar ve İskân Baka
nı Fahrettin Kerim Gök ay'm vekillik ede
ceğine dair (3/485) 329 

O. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı tezkeresi 

— Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komis
yonlarında açık bulunan üyeliklere aday 
gösterildiğine dair (3/482) 210 



Sayfa 
öumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/178) 278 

— C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli 
Aksoy ile Hakkâri Üyesi Adil Türkoğlu'-
nun, Memurin Kanununun 84 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifinin geri alındığı hakkında (2/443, 
2/3512) 425 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve 
araştırma hastanelernide çalışanlara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında (2/52) 278, 

360:364,403:413,430:441 

—* Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurumların idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı hakkında C. Senatosun
ca yapılan değişikliğe dair (1/161) 278,364,401: 

402 

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair »ka
nun teklifi ille İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Vatandaşlığı Kanununun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin, Türk Vatandaşlığı 
kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birle
şiminde kurulması kabu'l edilen Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair (2/264, 
2/89, 3/496) 425:426 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ile Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç ve 12 arkadaşının, Tapula
ma Kanunu ile ilgili kanun tekliflerinin, 

Sayfa 
Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 31 
nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
(2/35, 2/76, 2/167, 3/498) 426:427 

—• Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununa ek kanun teklifinin, Türk va
tandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 
nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
(2/18, 3/497) 426 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/178) 278 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, tapu sicil binaları in
şası için alınacak harçlar hakkındaki ka
nun teklifi ile İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm tapu sicil binaları yapılması mak-
sadiyle alınacak harçlar hakkındaki kanun 
tekliflerinin Tapulama kanunu tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 16.1.1963 
tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair (2/153, 2/233, 3/505) 456:457 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
ya ödeneğinin verilebilmesi için karar ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/472) 79 

— Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin alan Kastamonu Milletvekili Avni Do 
ğan'a ödeneğinin verilebilmesi hakkın
da (3/494) 391 

—• Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla 
izin alan Zonguldak Milletvekili Fevzi 
Fırat 'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
(3/504) 456 
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— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/471) , 79 

(3/473) 156 
(3/480) 199:200 
(3/484) ' 251:252 

(3/495) 
(3/500) 

Sayfa 
391 :â92 
499:500 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'a izin verilmesine dair (3/503) 456 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERÎ 

9 . 1 . 1963 tarihli 27 nei Birleşime ait 
10 . 1 . 1963 tarihli 28 nei Birleşime ait 
11 . 1 . 1963 tarihli 29 ncu Birleşime ait 
14 . 1 . 1963 tarihli 30 ncu Birleşime ait 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nei Birleşime ait 
18 . 1 . 1963 tarihli 32 nei Birleşime ait 
21 . 1 . 1963 tarihli 33 ncü Birleşime ait 

23 . 1 . 1963 tarihli 34 ncü Birleşime ait 

25 . 1 . 1963 tarihli 35 nei Birleşime ait 

2:3 
48 
7S 

116 
153 
195 
226: 
227 
247: 
248 
324: 
325 

28 . 1 . 1963 tarihli 36 ncı Birleşime ait 352: 
353 

30 . 1 . 1963 tarihli 37 nei Birleşime ait 386: 
388 

1 . 2 . 1963 tarihli 38 nei Birleşime ait 417 
4 . 2 . 1963 tarihli 39 neu Birleşime ait 454: 

455 
5 . 2 . 1963 tarihli 40 ncı Birleşime ait 498: 

499 
6 . 2 . 1963 tarihli 41 nei Birleşime ait 584 
7 . 2 . 1963 tarihli 42 nei Birleşime ait 

YOKLAMALAR 

4, 48, 49, 79, 118, 155, 156, 196, 227, 228, 249, 
327, 354, 389, 419, 456, 499, 524, 585, 610 

DÜZELTÎŞLER 

11 nei cilt birleşimlerine ait tutanak dergilerindeki baskı hatadan aşağıdaki şöküde düzelti
lecektir : 

Bi
rle

şi 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 
28 

m 

4 
5 
6 
6 
7 
7 

10 
12 
12 

14 
14 

-M 

2 
2 
2 
2 
1 
l ' 
1 
1 
2 

1 
1 

Satır 

sondan 4 
17 
19 

sondan 6 
14 
19 

sondan 7 
27 - 28 
11 - 12 ' 

3 
22 - 23 

Yanlış 

zıı belitmiştik 
tedafüi iktifak 
cak. Konsersiyounı 
bahtiyarlk 
i'] nı ihlâline 
gayretler, 
Türkiye'nin jeolojik 
müşavir Deen Aehenson 
olduğu bildirsin İtalya ve 
sa'da 
Zürih 
çığırğnn 

Fran-

Üoğru 

zıı belirtmiştik 
tadafûi ittifak 
cak konsersiyum 
bahtiyarlık 
rın ihlâline 
maksatlı gayretler 
Türkiye'nin jeopolitik 
Müşaviri Deen Aehenson'in 
olduğunu bildirsin İtalya ve 
Fransa'ya 
Zürich 
çığırtkan 
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28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
31 
31 
31 
31 
31 

15 
15 
16 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
31 
32 
32 
32 
31 
31 
32 
32 
34 
34 
37 
38 
38 
40 
40 
42 
43 
43 
65 

131 
132 
133 
133 
136 

Sü
tu

n 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
') 
') 
2 
2 
2 
1 
>> 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
o 
2 

Satır 

32 
sondan 3 

30 
7 

28 
15 
26 

sondan 2 
sondan 4 

37 
sondan 6 

2 
15 

sondan 13 
32 
15 
20 

sondan 5 
10 

sondan 4 
sondan 6 

o 
15 
17 
24 
25 
24 

sondan 7 
2 

sondan 4 
12 

6 
29 
2>> 

sondan 7 
sondan 4 

8 
23 - 25 

26 
31 
14 
8 

sondan 5 
33 

Yanlış 

rinin meclislerinden 
boykut 
Âmeme 
Türk cemaati bu 
Zürih 
grupunuza 
noktalarında 
Faraşız 
Levlatham 
hakiki kavgasını 
Hükümetinizin 
Ali Naili Erdem 
iki tarafa 
iradeyi 
imalâtın 
müstemlekeleri ki 
şarlarıyla 
yonel olması 
kullanacağı 
kabul etmemiştir 
Zürih 
Zürih'te 
şey de 
mücadele 
Hükümetlerini 
iktidarından 
işine 
yapılması 
konuşmaları 
(»alışacağım 
siz bir kalkınız 
Bir kısım 
ğu şeyler gibi, 
politikadandaki 
i ktisiy atımızı 
yerimizden 
O mesele 
küçük ekalliyat 
olmadıklarını, ana 
kararları olması 
Senato içinde 
kelimeyi hiçbir 
teklifinin 14 
partiler arası Birliği Grupuna 

Doğru 

rinin meclislerden 
boykot 
Âmme 
Türk cemaatine bu 
Zürich 
grupumuza 
notlarında 
Fransız 
Leviathan 
hakiki kavgasının 
Hükümetimizin 
Ali Naili Erdem'in 
iki tarafından 
iradesini 
imalâttan 
müstemlekelerinin ki 
şartlariyla 
yonel olmasa 
kullanacağı 
kabul etmiştir 
Zürich 
Zürich'te 
şeyde 
mücamele 
Hükümetlerinin 
iktidarından, 
işinde 
gösterilmesi 
konuşmaların 
çalışacağız 
Siz kalkınız 
Birtakım 
ğu şeyhler gibi, 
politikadaki 
iktisiyatınızı 
yerinizden 
Hayır o mesele 
küçücük ekalliyat 
olmadıklarını, bu kanunun 
kararları alması 
Senato için de 
Kelimeyi,hiçbir 
teklifinin 13 
Parlâmentolararası Birliği 

ana 

Gru-
puna 
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136 

137 
,137 
138 
139 
141 
145 
145 
145 
145 
146 
147 
147 
147 
156 
158 
159 
159 
161 
163 
163 
165 
167 
168 
168 
175 
177 
177 
269 
269 

270 
270 
270 
270 
270 
533 

535 

Satır Yanlış 

2 sondan 4 görüşünü ve Başkanlık Divanına 

1 29 parti gruplarında Heyeti 
2 6 kabul etmiyeceğini 
2 19 ha az adayla 
2 33 etmememek 
2 31 parlâmenta 
1 sondan 12 toplantılarda sadece bu 
1 sondan 11 konusu olacaktır 
2 10 işte 
2 34 Coleje 
1 32 bir hak veririm. 
2 sondan 11 hakkında tadilâtı 
2 sondan 10 hakkına deniyor 
2 sondan 7 tutmaktır; metnin 
2 2 Dilekçe Komisyo-
2 sondan 12 tasnif yerini alsınlar 
1 sondan 1 izahat vermesini 
2 18 denir. 
2 sondan 13 bu vaziyeti 
1 20 bir meclisin 
1 ,22 Senatosuna 
1 27 ettiğim, 1111 sayılı 
1 4 Kenan Esengil 
2 8 ruhiyeleri 
2 9 bizim prensibimiz 
1 10 bunları 
1 sondan 8 zerdi 
2 20 yetmiştir, bende 
2 19 taahhüdettiği seçim 
2 20 yannamesinde bu 

1 10 vermesi 
1 1 0 - 1 1 Bunun dışında gösterilecek 
1 18 301 kişiyi 
1 27 onların, 
1 sondan 7 suretiyle. Başka 
1 25 MUSTAFA UYAR (izmir) — 

2 25 Uyar arkadaşımız Cumhu-

535 
535 
536 

2 
2 
1 

33 
sondan 4 

26 

teklifi var ise, bu 
açılmış olmasına 
seçimlerin, 5 yıl 

Doğru 

görüşünü ne Başkanlık Divanı
na ne 
parti grupların Heyeti 
kabul etmiyeceğine 
ha az üyeyle 
ettirmemek 
parlâmento 
toplantılarda bü -
konusu olmıyacaiktır 
İŞ 
College 
hak veririm 
hakkında tadilât 
hakkında denmiyor 
tutmaktır. Metin 
Dilekçe Karma Komisyo-
tasnif heyeti yerini alsın. 
biraz izahat vermesini 
demiş. 
bu ziyareti 
bir meclisi 
Senatosu 
ettiğim gibi 1111 sayılı 
Kenan Esengin 
ruhiyelere 
bizim esas prensipimiz 
kanunları 
zedi 
yetmiştir, hem de 
taahhüdettiği 1961 seçim 
yannamesinde yer almıştır. Bu 
beyanname bu 
verilmesi 
Gösterilecek 
301 bin kişiyi 
onlar, 
suretiyle başka 
C. H. P. GRUPU ADINA MUS
TAFA UYAR (îzmir) — 
Uyar arkadaşımız tarafından 
Cumhu-
teklifi olduğuna göre, bu 
açılmış olması 
seçimlerin, 5 ay 
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41 538 1 sondan 7 komisyonunuz oy komisyonunuz adına oy 
41 538 2 17 Anayasa seçimin Anayasanın seçimin 
41 538 2 28 Şimdi, bu gayet Şimdi, gayet 
41 538 2 32 ta başlayacak ta başlryacak, 

21 . 1 . 1963 tarihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonuna ekli 235 ve 318 S. Sayılı basmayazılarda 
aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

235 S. Sayılı basmayazıda : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 2 9 değiştirilmiştir. değiştirilmiştir : 
2 2 13,20,29, assubaylar astsubaylar 

34,42,48 
2 2 23 za edem emeklilerin za eden emeklilerinin 

318 S. Sayılı basmayazıda : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

11 2 19,30 mesleke mesleğe 
11 2 19 yukarda yukarıda 
12 1 13 Durumu tesbit edilmemiş Durumu tesbit edilememiş 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Osman Sabri Adal (İzmir) - C. Senato
su Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arka
daşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına 
ve 5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin içtü
züğün 36 ncı maddesine göre Meclis gün
demine alınması hakkında izmir Milletve
kili Şükrü Akkan ve Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan'm önergesi münasebetiyle 206, 

207 
— C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 

Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine bu kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddeleri ile bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin içtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
Meclis gündemine alınması hakkında 
izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan'm önergesi 
münasebetiyle 204 

Ali ŞaMr Ağanoğlu (Devlet Bakanı) -
C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Boz-
ealı'nm, Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve 
vazifeleri kanunu teklifinin gündeme alın
masına dair önergesi münasebetiyle 121 

— Giresun Milletvekili ibrahim 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 münasebetiyle 375,376 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Rize Mil
letvekili Erol Yılmaz AkçaPın, 18 . 9 .1962 
tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarının Anayasaya uyup uymadığına dair 

Sayfa 
Başbakandan sözlü soru önergesi müna
sebetiyle 82,87 

Burhan Akdağ (Sakarya) — C. Sena
tosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 
Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazife
leri kanunu teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi münasebetiyle 121 

îsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Sivas Mil
letvekilleri Oevad Odyakmaz ve Güncr Sa-
rısözen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon rapora münasebetiyle 136,137,142,143,144 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 4 arkadaşının köylü ve 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapor
ları münasebetiyle 273,274 

Şükrü Akkan (İzmir) - O. Senatosu 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 ar
kadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 
5669, 6424, 6555, 7363 sayılı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin içtü
züğün 36 ncı maddesine göre Meclis gün
demine alınması hakkında Konya Millet
vekili Ahmet Gürkan'm önergesi münase
betiyle 206 

— C. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, Idarei Umu'mi-
yei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler ek-
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Sayfa 

İçilmesine bu kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddeleri ile bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 nci maddesine göre 
Meclis gündemine alınması hakkında 
Konya Milletvekili Ahmet (Türkan'ın 
önergesi münasebetiyle 201 

Refet Aksoy (Ordu) - 1050 sayılı Mıı-
hasebci Umumiye Kanununun 77 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 356 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca. 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve Si
vas milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve 
Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 147,148,160 

— İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç.lıizmet Kanu
nunun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 218 

Yusuf Aktimur (Adana) - 31.12.1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi-Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı 'hükümler eklenmesi ve bit
kisini hükümlerin kaldırılması hakkında 
kanun 'tasarısı münasebetiyle 652 

— 7388 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 7388 sayılı 'Kanu
nun muvakkat .1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı A-e Maliye ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 611 

Mehmet Altınsoy (Niğde) - Yozgat 
Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve 
çiftçilerin T.O. Ziraat Bankası -ve Tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
ıtaıksitlendiriknesi hakkında kanun teklifi 
ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T.C. 
Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak
sitken dirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporları münasebetiyle 267,275 

Sayfa 
Kâzım Arar (Çankın) - Usul hakkında 69 
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) - Batı -

Almanya'nın Suriye Hükümetinin yaptı
racağı baraj için 350 milyon marklık kre
di açması konusundaki gündem dışı de
meci 118 

Mazhar Arıkan (tçel) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı öğretim ve araştırma hastanelerinde ça
lışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair 'Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân 'Komisyonu raporu 
münasebetiyle 362 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü uçucularına, verilecek uçuş tazminatı 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye've Plân. 
komisyonları raporları münasebetiyle 392 

Talât Asal (Edirne) - Subay, askerî 
memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki Kanunun muaddel ge
çici maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 335 

Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) - Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in Türkiye'
nin genel dış meseleleri karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürilı ve 
Londra anlaşmalarının tatbikatı konula
rında 'bir .genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 94 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Kocaeli 
milletvekili Nihat Erim'in. Türkiye'nin 
genel dış meseleler karşısında .güttüğü po
litika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve 
Londra anlaşmalarının tatbikatı konula
rında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 23,112 

îhsan Ataöv (Antalya) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değişik'5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna. 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
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Sayfa 

tasarısı ve' Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 164 

— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 
304 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu münasebetiyle 530 

— Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na ıgeçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 482,493 

— İstanbul1 Milletvekili Suphi ıBaykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışanlara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu münasebetiyle 436 

îbsan Ataöv (Antalya) - Soru müesse
sesinin gerekli şekilde işleyebilmesini sağ
lamak üzere Çarşamba günkü toplantıla
rın veya her toplantı gününden birer sa
atin sorulara ayrılması hakkındaki öner-
ıgeler münasebetiyle 228 

— Subay, askerî memur ve astsubayla
rını lojman ihtiyacı için gelecek yıllara ge-
ıçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
kanunun muaddel geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve !bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 334 

Kemal Bağcıoğlu (Maras) - Cumhuri
yet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis
kender ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Komis
yonu raporu münasebetiyle 532 

— Usul hakkında 210 
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Tür-

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü uçucularına veriecek uçuş tazminatı 
ıhakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonarı raporları 397 

— Usul hakkında 63 
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) • Askerlik 

Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 
ö nci maddesinin değiştirilmesine ve 'bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu münasebetiyle 168,171 

— İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanu
nunun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu münasebetiyle 219 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Damga 
Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâve
ler yapılmasına ve bu kanuna .geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonlaırı raporları 
münasebetiyle 484 

Yusuf Azizoğlu (Sağlık ye Sosyal 
Yardım Bakanı) - Giresun Milletvekili İb
rahim Ethem Kılıçoğlu'nun, Türkiye'de 
kaç ilçede sağlık merkezi bulunduğuna ve 
doktor durumlarına dair soru 'önergesi 
münasebetiyle 369,371,374 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul'un, muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
ıhakkında ne düşünüldüğüne dair, Bayın
dırlık ve İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü soru önergesi 
münasebetiyle 381 

kiye'nin genel dış meseleleri karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, 
Yardım Konsorsfyomu, Kı'brıs'a dair Zürih 
ve Londra anlaşmalarının tatbikatı konu
larında 'bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 1.01 

Ali İhsan Balım (İsparta) - Askerlik 
Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 
nci maddesinin değiştirilmesine ye bu ka* 
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 

! 



Sayfa 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu münasebetiyle İ8Ö 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Millertivekilleri Cevad Odjyakmaz ve Güner 
Sarısiözen'in Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin diş münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında Ikanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 130,139, 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dımı Bakanlığına ibağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde .çalışanlara tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Chımlhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezke
resi ve Cumhuriyet (Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu 'münasebetiyle 361,433 

— Subay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için 'gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere 'girişilmesi hakkındaki 
kanunun muaddel ıgeçM maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon rapora münasebetiyle 343 

Zeki Baltacıoğlu (Bolu) - 31.12.1960 
tarihli ve 194 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
ıkanuna Ibâzı hükümler eklenmesi ve bir 
ikısım hükümlerin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle 663 

Nuri Bayar (Sakarya) - İstanbul Mil
letvekili 'Suphi Baykam ve 69 arkadaşı
nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
(yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu münasebet 
tiyle 439 

Suphi Baykam (Adana) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşı
nın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
(yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec-

İSayfa 
11si Plân Komisyonu raporu münasebe
tiyle 433,43:9,440 

Hıfzı Oğuz Bekata (İçişleri Bakanı) -
Ankara'da vukubulan feci uçak kazası ile 
ilgili olarak; Millet Meclisi Başkanı Fuad 
Sirmen'in Başkanvekilllerinin de katıldığı 
ıbir kurul halinde ve Millet Meclisi adına 
kazaya uğrıyan hasta ve yaralılara yap
tıkları ziyaretleri hakkında bildirisi ve 
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın, bu 
ka<za 'hakkında şimdiye kadar elde ©dilen 
bütün bilgileri içine alan demeçleri ve ve
fat edenlere Ulu Tanrıdan mağfiret, ailele
rine ve bütün Türk Milletine başsağlığı ve 
hasta ve yaralılara da âcil şifa ve afiyet te-
mennileriyle, Ankara Milletvekili Ahmet 
Üstün'ün, bu dileklere katılır mahiyetteki 
demeci münasebetiyle 420 

— C. Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfifc 
OkyayÜz ve 6 arkadaşının İdarei Umumi-
lyei Vilâyat Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine Ibu kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddeleri ile bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine 'göre 
Meclis (gündemine alınması hakkında İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan ve Konya 
Milletvekili Ahmet Gürkan'm 'önergesi mü
nasebetiyle 203 

Mahmut Rıza Bert an ( İstanbul) - İs
tanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'-
m, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda 
bir sakınca 'görülüp görülmediğine dair 
soru önengesi münasebetiyle 123 

Osman Orhan Bilen (Gaziantep) - De
ğerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 603,606,608, 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Cumhuri
yet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpisken-
der ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender 
ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu münasebetiyle 531 
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Süleyman Bilgen (Edirne) - Sakarya 
Milletvekili Muslihittin Gürer'in sel felâ
ketiyle (karışı karşıya bulunan Adapazar'-
jıa ve Edirne 'Milletvekili Süleyman (Bil-
ıgen'hı başta Edirne olmak üzere bütün 
Trakya havalisini tesiri altında 'bulundu
ran _ şiddetli kıştan dolayı o havaliye 
Hükümetin âcil yardımda bulunması dilek
leriyle İmar ve İskân (Bakanı Fahrettin 
Kerim ıGökay'm, Hükümet adına cevabı 
münasebetiyle . 250 

Turhan Bilgin (Erzurum) - ıSulbay, 
askerî memur ve astsubayların lojman ihti
yacı için ıgelecek yıllara geçici yüklenme
lere ıgirişilmesi hakkındaki kanunun mu
addel .geçici maddesinin değiştirilmesine 
(ve ıbu (kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 342 

— Usul hakkında 67,6-8 
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Dam-

ıga Resmi Kanununun 'bâzı maddelerine ilâ
veler 'yapılmasına. ve bu kanuna ıgeçici ibir 

Süleyman Çağlar (Manisa) - Manisa 
Milletvekili Süleyman Çağlar'in, Sarıgöl 
ve Alaşehir ovalarından geçen Alaşehir Ça
yı'nın ıslâhı işine hangi tarihte başlanmış 

. olduğuna dair soru önergesi münasebetiyle 125 
Sadrettin Çanga (Bursa) - Bursa Mil

letvekili Sadrettin Çanga ve 20 arkada-

Tahsin Demiray (İstanbul) - İstanbul 
Milletvekili Hilmi Oben'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri leüıizmet Kanununun 69 ncu 
maddesinin (b) fıkrasının 'tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu münasebetiyle 214,217 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleleri karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair 
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madde •eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 527,528 

— Dış seyahat harcamaları kanunu tasa
rısı ve Maliye ve Plân Komisyonları rapor
la rı münasebetiyle 619 

— Gider Yengileri Kanununda (bâzı de
ğişiklikler yapılması, tsıtihsai 've- O'ümtfüfc 
vergileri hadleri artırılmış olan akar ya
kıtların iStok Vergisine talbi tutulması 'hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları rapordan münasebetiyle '544,586 

— 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Yengisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldı
rılması 'hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 657 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - 7388 
sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 611 

sının, Gümrük Kanununun 17 nci 'madde
sinin 7 numaralı bendine, 5651 sayılı 
Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük 
ve Tekel, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Bütçe komisyonları raporları münasebe
tiyle 357 

Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
I konularında bir genel gürüşme açılmasına 

dair önergesi münasebetiyle 95 
H. Ali Dizman (Tokat) - Cumhuriyet 

Senatosu İstanlbul Üyesi Rifalt öztürkçine 
ille Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 

j Yardım Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lât ve müesseseleriyle özel idare ve Ibe'le-

i diyeler teşkilâtında çalışan sağlık menıu-

ç 

D 
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ru hemşire ve eibelerin maaş, intibak de- ! Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Büt-
receleri hakkında kanun teklifleri ve j çe komisyonları raporları münasebetiyle 234 

E 
Ali Naili Erdeni (İzmir) - Kocaeli Mil

letvekili Nihat Erim'in, Türiye'ndn genel 
dış meseleler karşısında güttüğü politika 
ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsi
yumu, Kıbrıs'a 'dair Zürih ve Londra 
anlaşmalarının taıthilkatı 'konularında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 11 

Hasan Erdoğan (Kars) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 167 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat 
öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet 
İliisan Kırımlı ve 4 arkadaşının, ^Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı nıerikez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare 
ve Ibelediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin nı-aaş, inti
bak dereceleri hakkında kanun teklifleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları . münase
betiyle 235,236 

Hasan Erdoğan (Kars) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı öğretim ve araştırma hastanelerinde ça
lışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuhiyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Hân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 403 

— Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanu
nun muaddel geçici maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 332,333 

Asım Eren (Niğde) - 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 540 

— Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nei maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu rapoıu münasebetiyle , 164, 

165,168,175,178 
— Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 

Maliye ve Plân Komisyonları raporları mü
nasebetiyle 608 

— Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
Vergileri hadleri artırılmış olan akar - ya
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Ko
misyonları raporlarıî münasebetiyle 542,548,590, 

597 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güne t 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 140,148,162.163 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 645,646,650 

— Subay, Askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 345 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası-
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ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkında ka
nun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mil
letvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesi-
ne dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları münasebetiyle 275 

Nihat Erim (Kocaeli) - Dış seyahat har
camaları kanunu tasarısı ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 619 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin -
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Dışişleri ve Plân 
Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi münasebetiyle 391 

— îstanbul Milletvekili Mahmut Rı
za Bertan'm, hakkında Meclis soruşturma
sı açılan Mehmet Baydur'un vazifesine de
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
dair soru önergesi münasebetiyle 1.23,124 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleleri karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar,. 
Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zü-
rih ve Londra Anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 103 

— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa insan Hakları 
Komisyonu ile Divanına müracaat hakkı
nın tanınmaması sebebine dair önergesi "ve 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
sözlü cevabı münasebetiyle 253 

— 20 Ocak gecesi Lefkoşa'daki Bayrak
tar Camiine yapılan tecavüz olayı hakkın
da açıklaması ' 327 

Kadri Eroğan (Urfa) - istanbul Millet
vekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın ve Sivas Milletvekilleri Ce-
vad Odyakmaz ve Güner S'arısözen'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin dış münase-
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betlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 161 

— Keban Barajı ile ilgili olarak temas
larda bulunmak üzere Batı - Almanya'ya 
giden Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarının 
açıklamaları münasebetiyle 425 

îlhami Ertem (Edirne) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 171,174,178 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Askerlik 
Kanununun 5673 sayılı kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma komisyo
nu raporu münasebetiyle 166,167,169,178 

Ticaret Bakanı Muhlis Ete (Ankara) • 
Keban Barajı ile ilgili olarak temaslarda 
bulunmak üzere Batı - Almanya'ya giden 
Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarının açık
lamaları 422 

Hasan Fehmi Evliya (Maraş) - 3 1 . 12 . 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 621 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Bursa 
Milletvekili Sadrettin Çanka ve 29 arkada
şının, Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun
la eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Te
kel, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe 
komisyonları raporları münasebetiyle 360 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair 
Zürih ve Londra Anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 34,50 
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Turhan FeyzAoğlu (Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı) - Kocaeli Milletve
kili Nihat Erim'in, Türkiye'nin genel dış 
meseleler karşısında güttüğü politika ve 
NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsi-

Mehmet Göker (Kayseri) - Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine ile Balıkesir Milletvekili Ali 
ihsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık me
muru, hemşire ve ebelenin maaş intibak 
dereceleri hakkında kanun teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım, içişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları münase
betiyle. 236,238 

Fahrettin Kerim Gökay (imar ve 
îskân Bakanı) - istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, istanbul Belediyesi imar 
Müdürlüğü tarafından inşaat projelerinin 
müracaat tarihinden itibaren 1 ay geçme
dikçe tasdik edilemiyeceği hakkında bir 
karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair içişleri ve imar ve iskân Bakanla
rından sözlü soru önergesi münasebe
tiyle 379,880 

—• Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, sel felâketine karşı karşıya bu
lunan Adapazarı'na ve Edirne Millet
vekili Süleyman Bilgen'in başta Edirne 
olmak üzere bütün Trakya havalisini te
siri altında bulunduran şiddetli kıştan 
dolayı o havaliye IJükümetin âcil yar
dımda bulunması dilekleriyle imar ve 
îskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm, 
Hükümet adına cevabı münasebetiyle. 250 

Kasım Gülek (Adana) - Avrupa İk
tisadi iş Birliği hakkında beyanatı. 419 

— Avrupa Konseyi Çalışmaları hak
kında gündem dışı demeci. 196 

— Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu 
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yomu,, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra An-
laşmalarmın tatbikatı konularında bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 39,53 

— Usul hakkında 64 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle. 502 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkini'n, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Dış
işleri ve Plân komisyonlanndan seçilecek 
üçer üyeden mürekkep geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi mü
nasebetiyle. 390 

Abdurrahman Güler (Çorum) - Usul 
hakkında. 62 

Ferda Güley (Ordu) - Askerlik Kanu
nunun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir geçici madde eklenmesîne dair ka
nun tasansı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu münaseebtiyle. 172 

— istanbul Milletvekili Hilmî Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
nununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrası
nın tadiline dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu münasebe
tiyle. 215 

— Subay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki kanunun muaddel geçici maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 341 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Gider 
Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılması, istihsal ve Gümrük Vergileri' had
leri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması hakkında kanun 

G 
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tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 545,590 

— Subay, askerî memur ve astsubayla
rın lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 337 

Musdihittin Gürer (Sakarya) - C. Se
natosu İçel Üesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bu 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddeleri ile bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı. maddesine göre Meclis gün
demine alınması hakkında izmir Milletve
kili Şükrü Akkan ve Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkaıı'm önergesi münasebetiyle 204 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cavit Tev
fik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine, bâ
zı maddeleriyle bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanun teklifinin İçtüzüğün 3(5 
ncı maddesine göre Meclis gündemine alın
ması hakkında İzmir Milletvekili Şükrü 
Akkan ve Konya. Milletvekili Ahmet (.Tür
kan'ın önergesi münasebetiyle 208 

— Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü
rer'in sel felâketiyle karşı karşıya bulunan 
Adapazarı'na ve Edirne Milletvekili Süley
man Bilgen'in başta Edirne olmak üzere 
bütün Trakya havalisini tesiri altında bu
lunduran şiddetli kıştan dolayı o havaliye 
Hükümetin âcil yardımda bulunması dilek-
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leriyle İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay'm, Hükümet adına cevabı mü
nasebetiyle 249 

Ahmet Gürkan (Konya) - 1050 sayılı 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 77 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle - 356 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin- düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 148 

îhsan Gürsan (izmir) - Damga Resmi 
Kanununun bâzı maddelerine ilâveler ya
pılmasına A<e bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân. Komisyonları raporları münasebe
tiyle 521 

—• Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasını ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle 458,466,468,473,474, 

475,476,487 

Selâhattin Güven (Trabzon) - Subay, 
askerî memur ve astsubayların lojman ih
tiyacı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
muaddel geçici maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 338,342,343 

H 
Şevket Raşit Hatipoğlu (Millî Eğitim 

Bakanı) - Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Çamlıdere Ortaokulunun ikmali 
için 1963 yılı bütçesinden ödenek ayrıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 

sorusu münasebetiyle 378 
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-

un, Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin 
tamamlanması hakkında ne düşünüldüğü
ne dair soru önergesi münasebetiyle 365 
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Kâmil înal (Bolu) - İstanbul Milletve
kili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde ça
lışanlara tazminat verilmesi hakkımdaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 

Sayfa 

411 
Sekip înal (Hatay) - Değerli kâğıtlar 

kanunu tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle -607 

— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışanlara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu münasebetiyle 431 

—• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 396,398, 

399 

Şefik, înan (Çanakkale) - Cumhuriyet 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender 
ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak-

kında kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu münasebetiyle 534,537 

— Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 477,508,510 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu Dışişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 391 

Fennî îslimyeli (Balıkesir) - 31 . 12 . 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle- 640,645,646, 

661,66E,666,678 

Mehmet îzmen (Tarım Bakanı) - Kır
şehir Milletvekili Halil özmen'in, Anka
ra'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair soru önergesi 
münasebetiyle 126,128 

— 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 
önergesi münasebetiyle 80,84 

K 
Mustafa Kepir (Sinop) - Askerlik Ka

nununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 

Mustafa Kemal Karan (Amasya) - İs
tanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma has-

175 

tanelerinde çalışanlara tazminat verilme
si hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu münasebetiyle 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Ke-
pir'in, • köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hak-

437 
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kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlendirilme-
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporları münasebetiyle 257 

Mustafa Kepir (Yozgat) - Yozgat Mil
letvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 
arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Zi
raat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporları münasebetiyle 261 

Nazmi Kerimoğlu (Antlaya) - 31.12 . 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 677 

Sabri Keskin (Kastamonu) - İstanbul 
Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkada
şının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışanlara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle 364 

— 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hak
kında kanun tasarısı ve (Maliye ve Plân 
komisyonları rapor'ları münasebetiyle 396,400 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'
in, köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun telklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Kesikin ve 4 arkadaşının, k'öylü ve 
çiftçilerin, T.C. Ziraat (Bankasına olan bâ
zı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun 'teklifi ve Geçici Komisyon rapor
ları münasebetiyle 263 

tlyas Kılıç (Samsun) - Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü uçucularına ve-

Sayfa 
rilecek uçuş tazminatı hakkında İkamın ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları ımünaseb eltiyle 401 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Cumhuriyet 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender 
ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet (Senatosu 
üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak-
Ikında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo-
uu raporu münaselbetiyle 530,535,538,539 

— Cumhuriyet !S en at osu Üyesi Cavit 
Tcvfik Okyayuz ve 6 arkadaşının 442 sayılı 
Köy 'Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne, bâzı maddeleriyle bâzı kanunların kal-
dırılmasm'a dair kanun teklifinin 'İçtüzü
ğün' 36 ncı maddesine 'göre Meclis günde
mine alınması hakkında-îzmir 'Milletvekilli 
Şükrü Akkan ve Konya Milletvekili Ahmet 
Gürkan'ın önergesi münasebetiyle 209 

— Dam'ga Resmi (Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na geçici bir ımadde dklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân ıkomisyon-
ları raporları münasebetiyle 465,467 

— îistanlvül Milletvekili Coişkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner 
Sarısözen'in Türkiye Büyük 'Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 131,135,136,137, 

139,141,142,144,147,148,159,160,161,162 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttü politika ve NATO, Ortak Pazar, 
Yardım iKonsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih 
ve Lonrra anlaşmalarının tatbikatı ikonu-
1 arında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 20 

Coşkun Kırca (İstanbul) - 3ı 1 .12.1960 
tarihli ve 194 sayılı Gelir Veııgisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hüküm I erin kaldı rıl m ası h akkınd a 
kanun tasarısı münasebetiyle 662 

— U»ul hakkınjda . 65,66 
— Yozigat ^Milletvekili Mustafa Ke

pir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 



Sayfa 
(Bankası, ve tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kastamtmu Milletve
kili Sabri 'Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü 
ve 'çiftçilerin T. O. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi, ve Geçici Komisyon raporla
rı münasebetiyle 233,274 

— Yozigat Milletvekili Mustafa Ke
pi r'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
'Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kastamonu Milletve
kili iSabri Keskin ve 4 •arkadaşının, Köylü 
ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporla
rı münasebetiyle 269 

Ahmet îhsan Kırımlı (Balıkesir) - Cum
huriyet Senatosu Üyesi Riifat öztürkçine 
ile 'Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Tardım 'Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lât ve müesseseleriyle özel idare ve beledi
yeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş intibak derece
leri hakkında kanun teklifleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, İçişleri ve (Bütçe •komis
yonları raporları münasebetiyle 211 

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) -
Damlga Resmi Kanununun bâzı maddele
rine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ıge-
ıçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 492,5 

— Giresun Milletvekili lıbraJhim Eteni 
Kılıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı 
için 1962 yılı bütçesine ne miktar ödenek 
konduğuna ve bu ödeneğin tamamen sartf 
edilip edilmediğine dair Devlet Bakanın
dan slözlü sorusu münasebetiyle 375 

— Giresun Milletvekili îbraMm Etem 
Kıbçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağ
lık merkezi bulunduğuna ve doktor durum
larına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
ıSosyal Yardım Bakanı Ysuf Azizoğlu'nun 
•slözlü cevaıbı münasebetiyle 370,373,374 

Sayfa 
— Usul 'hakkında 519 
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - istanbul 

Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkada
şının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışanlara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler 'hakkmdai 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
münasebetiyle 440 

— 31.12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vengisi 'Kanununun hâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 'bu kanuna, bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle 648 

— Usul hakkında 440 

Turhan Kut (Tekirdağ) - 7388 sayılı 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
10 ucu maddesinin değiştirilmesi ve mu
vakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle. 614 

— Türk Ansiklopedisi adını taşıyan 
eserlerin tamamlanması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şevket üaşit Hatipoğlu'-
nun sözlü cevabı münasebetiyle. 366 

Faruk Küreli (Çorum) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî S'avunma Komisyonu 
raporu münâsebetiyle. 170 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletve
kili Ali ihsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle, 
özöl idare ve belediyeler teşkilâtında ça
lışan sağlı'k memuru, hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle. ' 237 
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Ferid Melen (Maliye Balkanı) - 6802 sa

yılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-. 
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle. 541 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rıfat öztürkçine ile Balıkesir Millet
vekili Ali İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Mer
kez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle 
özel idare ve belediyeler teşkilâtında ça
lışan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin 
maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
münasebetiyle. 235 

— Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlaırı münasebetiyle. 442,447,468, 

469,483,5X0,5215,527 
— Gider Vergileri Kanununda bâzı 

değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm-

Cevad Odyakmaz (Sivas) -Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in Türkiye'nin genel 
dış meseleler karşısında güttüğü politika 
ve NATO, Ortak Pazar; Yardım Konsor
siyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra 
Anlaşmalarının tatbikatı konularında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle. 4 

Ahmet Oğuz (İstanbul) - Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in Türkiye'nin genel 
dış mesele] e i* karşısında güttüğü politi
ka ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra 
Anlaşmalarının tatbikatı konularında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle. 70 

— Usul. hakkında. 62 
Arif Hikmet Onat (Ordu) - Cumhuriyet 

Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine 

Sayfa 
rük vergileri hadleri artırılmış olan akar 
yakıtların stolk vergisine tabi tutulması 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları ıraporları münasebetiyle. 552 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Batı - Almanya'nın Suriye Hü
kümetinin yaptıracağı haraj için 350 mil
yon marklık kredi açması konumundaki 
günde in dışı demeci münasebetiyle. 120 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 194 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 660 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Gider vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
vergileri hadleri artırılmış olan aka rya 
kıtların stok vergisine tabi tutulması 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân kominyonları raporları münasebe
tiyle. 589 

ile Balıkesir Milletvekili Ali İhsan Kıı-ımlı 
ve 4 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilât ve mü
esseseleriyle özel idare ve b hediyeler teşki
lâtında ça'llışan sağlık memuru, hemşire 
ve ebelerin maaş, intibak dereceleri hak
kında ikanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İçişleri ve Bütçe _ komisyonları 
raporları münasebetiyle 237,238 

ıHüdai Oral (Denizli) - Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Şen'in 113 sayılı Af 
Kanununun 3 ncü maddesinin (m) ben
dinin kaldırtmasına dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınması hakkındaki önergesi müna
sebetiyle ' 428 

Oğuz Oran (lstanbul> - Cumhuriyet 
Senatosu MamLa Üyesi Ferit Alpiskender 
ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 

O 
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üyelerinin (seçimine dair 304 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi halk-

îhsan önal (tçel) - istanbul Milletve
kili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağ-
lılk ve Sosyal Y&rdım Bakanlığına Ibağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalı
şanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun telklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
münasebetiyle 411 

— Usul Ihakkmda 411 

Cevat önder (Erzurum) - Damga Res
mi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler 
yapılmasına ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle "44. 

Rüştü Özal (Konya) - Bursa Milletve
kili Sadrettin Oanga ve 29 arkadaşının, 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 
numaralı .bendine 565.1 sayılı Kanunla ek
lenen (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, Ba
sın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle 

—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Riıfat öztür-keine i!e Balıkesir Milletvekili 
AH İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare 
ve belediıveler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak 
dereceleri hakkında kanun teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Büt-
«çe komisyonları raporları münasebetiyle 

—• Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin/in, Dışişleri Bakanlığı kuruluşu, hak
kındaki 3312 sa-yılı Kanuna ek kanım ta
sarısının havale edilmiş olduğu Dışişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasoıbetiyle 

kında kanun teklifi ve Anayas Komis
yonu raporu münasebetiyle 531 

—• istanbul Milletvekili Suphi Bay
kam ve 69 arkadaşının, Sağlik ve Sosyal 

| Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve ara§-
| tırma hastanelerinde çalışanlara tazminat 
I verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
j ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
j siklikler hakkında Millet Meclisi'Plân Ko

misyonu raporu münasebetiyle 407 
—• Soru müessesesinin gerekli şekilde 

işliyeıbilmesini sağlamak üzere Çarşamba 
günkü toplantıların veya her toplantı gü
nünden birer saatin sorulara ayrılması 
hakkındaki önergeler münasebetiıyle 229 

— Subay, askerî memur ve astsubay
la rın lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 

.,505 ıgeçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve ıbu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 339,341,342,343 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 

359 borçlarının taksiti endirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 4 arkadaşının köylü ve 
çiftçilerin T. C. Zir.aat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporları 
münasebetiyle 275 

iieşat Özarda (Aydın) - İstanbul Millet
vekili Hilmi öben'in, Türk Silahlı Kuvvet
leri îçhizmet Kanununun 69 ncu maddesi-

236 nin (b) fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 216 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
j Türky/o'n'in Genel dış meseleler karşısında 
i güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, 
I Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürih 

389 ' ve Londra, anlaşmalarının tatbikatı konu-

O 



— 54 
Sayfa 

lamada ıbir genel ̂ görüşme açılmasına dair 
önetflgeSi münasebetiyle 13. 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü uıçuıeuilariina verilecek uıçuış tazminatı 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 394 

Mehmet özbay (Adıyaman) - Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü uçucularına 
verileeek ulçuış tazminatı hakkında kanun 
tasarıısı ive İMaıliye ve Plân (komisyonları 
raporları münasebetiyle 399 

Kadri özek (îzmir) - Damlga Resmi Ka
nununun ıbâzı maddelerine ilâveler yapıl
masına ve ıbu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân Komisyonlara raporları münase
betiyle 519,1528 

— ©işardan tâyin edilen hakan 'Ve mil-
letvelkillerinin 'haiz olduikları salâhiyetlerle 
mücehhez 'olduklarından (Anayasanın 77 nci 
maddesi ıhükmüne tabi tutularak kürsüden 
andiçm elerinin B,aşkanlık 'Divanınca yerine 

' ıgetirilmesi hususunda ıgündem dışı demeci 49 
— Usul hakkında 64 
Halil özmen (Kırşehir) - istanbul 

Milletvekili iSuphi Baykam ve 09- .ar
kadaşının, (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
ıkanlığma bağlı öğretim ve araştırma has
tanelerinde ^çalışanlara tazminat verilmesi 
hakkındaki ikamın teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu tezkeresi ve Cumhuriyet 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - 31.12 . 
1960 tarihli ve 194 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun M'Zi maddelerinin değiştirilmesi 

îlhami Sancar (Millî Savunma Baka
nı) - Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna ıgeçıici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî ISa-
vıınma Komisyonu raporu münasebetiyle 165, 

174,179 

Sayfa 
(Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet 'Meclisi Plân Komisyonu ra
poru münasebetiyle 434,435 

— Kırşehir Milletvekilli Halil özmen'in 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının 
kışlık odun 'ihtiyacının temini için ne gibi 
bir tedbir düşünüldüğüne dair soru <öner-
esi münasebetiyle 127 

— Kırşehir Milletvekili ıHaJlil özmen'-
in, Çamlıdere Ortaokulunun ikmali dıçin 
1963 iyili bütçesinden .ödenek ayrılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Millî Eğitim Balkanı ıŞevket Raşit 
Hatiboğlu'nun cevabı münasebetiyle 378 

—• Yozgat 'Milletvekili- Mustaifa Ke$ir'-
in, köylü ve çiftçilerin 'T. ıC. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taiksitlendirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
SaJbri Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve 
çiftçilerin 'T. C. Ziraat Bankasına olan 
Ibâzı borçlarının taksitlendirilmeısine dair 
kanun teklifi ve geçici Komisyon raporları 
münasebetiyle 265 

Nazmi özoğul (Edirne) - Askerlik Ka
nununun 4073 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesin© ve bu kanu
na ıgeiçici Ibir madde 'eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu münasebetiyle 166,172 

ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması halk-
kında kanun tasarısı münasebetiyle 663 

—• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Türkiye'nin ıgenel dış meseleleri karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu, Kıbrıs'a • dair 
Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 110 
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— îstanfbul Milletvekilli Hilmi Oben'in, 
Türk ISilâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun ;69 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma . Komisyonu raporu 'münasebetiyle 219 

— NATO füzeleri konusundaki de- * 
meçi 228 

— Sulbay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için ıgeleeek yıllara 
(geçici yüklenmelere 'girişilmesi hakkındaki 
(Kanunun muaddel 'geçici maddesinin de1-
ğiştirilmıosine ve ,bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 332 

—• Usul 'hakkında 114 
Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) - İs

tanbul Milletvekili ISuphi Baykam ve '69 ar
kadaşının, (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma "has
tanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan değişik
likler 'hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu münasebetiyle 408 

— 131.12 .19ı60 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Verjgisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve ıbu kanunu bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle '631,1677 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları münasebetiyle 393 

Güner Sarısözen (Sivas) - Kocaeli Mil
let vekili Nihat Erimlin Türküye'nin Genel 
dış meseflJeiler kaırşusında güttüğü politika 
ve NATO, Ortak Pazar, Yardum Konsor-
siyomu, Kıbrıs'a dair Züniıh ve Londra 
anılıaşmallaırının tatbikatı konularında bir 
ganel görüşme açılmasına dair öneırgesi 
münaeibetiyle 9 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Usul 
hakkında 664 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü 
mıadde'sinitn değiştirilmesi hakkında ka-

Sayfa 
nun tasarısı ve ticaret, MaÜyie ve Plân 
KomdisyonÜları raporlları münıaısetoetiyıle 54(1 

— Damga Resmi Kanununun bâzı mad-" 
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
nu geçici bir mıadde eklenımesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komis
yonla/n raporlara münasielbelJiyl'S 463,526 

—• Dış seyahat harcamaları kanunu ta
sarısı ve Maliye ve Plân Komisyonları ra
porları münasebetiyle. 616 

— 31 - 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisinin Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 625 

— Subay, askerî memur ve astsubayla
rın lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki kanunun muaddel geçici maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 346 

— Subay, askeırî memur ve lastsubay-
laran lojman ihtiyacı içlin geHedek yıÜllara 
geçici yüklenmıdlere girişillmıelsi hakkın
daki kanunun muaddel geçlici rnıaddtesinin 
değiştirilmesine ve bu kanun'a bir madde 
eklenmestineı daliır kanun taslarısın ve Ge
çici Komisyon ;rtapoıru münasıeîbetiyle 336 

Ahmet Savrun (Adana) - 31 . 12 . 1960 
ta r ih i ve 193 sayılı Gelir VargM Kanu
nunun bâzı maddieleTİnin değaştü'rümelsi 
ve hu kanun/a bâzı hükümiler öklleinmeısi 
ve bir kısım hükümlerin kaldıırılmıasa^ 
hakkında kianun tasarısı müm'asefbeıtiyle 646, 

1 €56,663,676 

îlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) -
Keban Batnajı dille: ilgili olarak tamaJslar-
da bulunmak üzere Batı-Almanya'ya gi
den Ticaret ve BıaymdıırtLık BakanOiaıroJnın 
açıklamaları 422,425 

— Manisıa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, Saımgöl ve Alaşehir ovalairından 
geçken Alaşehir çayının ıiisl'ahı işine hangi 
tarihte başlanmuş oHduğuna dair soru 
öneırgesi münıaseibetâylıe 125 
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— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Batı - Almanya'nın Suriye Hü-
kümeıtdındln yapturacağı bıaıraj içim 350 
mlilyon marklık kredi laçması konusun
daki gündem dışı demeci münasebetiyle 120 

— 'Gider Verıgileri iKanununda bâzı 
değişiklikler yapılması, istihsal ve Gümrük 
Vergileri hadleri artırılmış olan latear yakıt
ların 'stok vergisine tâbi tutulması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Ko
misyonları raporları münasebetiyle 593,599 

— 3 l ' . 12 . 19:60 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı mıaddeleri-
ınin değiştirilmesi ve bu kanunıa bâzı hü
kümler eklenmesi ve Ibir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 637,651 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Di
yarbakır. Milletvekili Alp Doğian Şen'in 
113 sayılı Af Kanununun 3 neü madde
sinin (m) bendinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin içtüzüğün 36 ncı madde
si gereğince gündeme alınması hakkında
ki önergesi münasebetiyle. 428 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın,1 Sivfts 
Milletvekilleri Cevad Odyâkmaz ve Güner 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin, dış münasebetlerinin düzenlenme
si hakkında kanun teklifi ve geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 135,141,144 

31 • 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge-

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Usul hak
kında. 66 

Tahsin Telli (Erzurum) - Subay, as
kerî memur ve astsubayların lojman ihti
yacı için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 

Sayfa 
Ruhi Soyer (Niğde) - İstanbul Mil

letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşı
nın, Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
'bağlı öğretim ve araştırma hastahanele-
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifine d<air Cumhuri
yet Senatosu tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 436 

Faruk Sükan (Konya) - Konya Mil
letvekili Faruk Sükan'm, 'Türk vatanda
şına Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 
ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair önergesi ve Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
sözlü cevabı münasebetiyle. 253 

lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırı'lm'ası hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 656-

— Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pir'in köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Mil
letvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çiftçilerin, T. C. Zir&at Banka
sına olan bâzı borçlarının taksitlendd-
rilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporları münasebetiyle. 259 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 830 

Hüsamettin Tiyanşan (istanbul) - Gd-
det' Vergileri Kanununda bâzı değişik
likler* yapılması, İstihsal ve Gümrük Ver
gileri hadleri artırılmış olan akar yakıt
ların Stok Vergisine tabi tutulması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 

ş 

T 
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komisyonları roparları münasebetiyle. 547 
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Damga 

Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâ
veler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle. 526 

— Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle. 480,486 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Türkiye'nin genel dış meseleleri karşı
sında güttüğü politika ve NATO, Ortak 
Pazar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'ta, 
dfüir Zürih ve Londra anlaşmalarının tat
bikatı konularında bir genel görüşme 
açılın asına d'air önergesi münesebetiyle. 88 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga ve 29 
arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 iıci 

Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Adapaza
rı 'nda vukübulan «u /baskınları dolayısiy-
le Hükümetin yaptığı yardımlara ve bu 
havalide Devlet iSular idaresinin bir bölge 
ihdas etmesine dair demeci 327 

Mustafa Uyar (îamir) - Cumhuriyet 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpisk ender 
ve 4 arkadaşının. Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak-

Reşit Ülker (istanbul) - Askerlik Ka
nununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
•maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici toir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 169 

—- Cumhuriyet 'Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arfkadaşmın, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair 

Sayfa 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sa
yılı Kanunla eklenen (C) fıkarsının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Gümrük ve Tekel, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Bütçe komisoynları raporları mü
nasebetiyle. ' ^ 359 

— Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko-

I misyonları raporları münasebetiyle. 487,491 
— Keban Barajı ile ilgili olarak te-

ı maşlarda bulunmak üzere Batı - Alman-
î ya'ya giden Ticaret ve Bayındırlık 
i Bakanlarının açıklamaları münasebetiyle. 424 
; —• 31 . 12 . 1960 tarihli ve 194 sayılı 

•Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm-

I lerin kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle. 675 

— Usul hakkın d». 662 

kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu m ün as el) etiyle 533 

Celâlettin Üzer (Eskişehir) - Subay, 
asıkerî memur ve astsubayların lojman ih
tiyacı için geleeelk yıllara ıgeçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
muaddel geçici maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 344, 

304 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle 533 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tara
fından inşaat projelerinin müracaat tari
hinden itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik 
edilemiyeceği hakkında bir karar alındı
ğının doğru olup olmadığına dair içişleri 

u 

Ü 
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ve imar ve İskân Bakanlarından sözlü so
ru önergesi ve İmar-ve İskân Bakanı F. 
Kerim Gökay'm cevabı münasebetiyle 379 

— 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 Yar
dım Bakanlarından sözlü soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı - Yusuf 
Azizoğlu'nun sözlü cevabı münasebetiyle ,382 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle 629 

— Soru müessesesinin gerekli şekilde 
işliyebilmesini sağlamak üzere Çarşamba 
günkü toplantıların veya her toplantı gü
nünden birer saatin sorulara ayrılması 
hakkındaki önergeler münasebetiyle 230 

Ahmet Üstün (Ankara) - Ankara'da 
vukubulan feci uçak kazası ile ilgili ola
rak Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen' 
in Başkanvekillerinin de katıldığı bir kurul 
halinde ve Millet Meclisi adına kazaya uğ-
rıyan hasta ve yaralılara yaptıkları ziya
retleri hakkında bildirisi ve İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm bu kaza hakkında 
şimdiye kadar elde edilen bütün bilgileri 
içine alan demeçleri ve vefat edenlere Ulu 
Tanrı'dan mağfiret, ailelerine ve bütün 
Türk milletine başsağlığı ve hasta ve yara
lılara da âcil şifa ve afiyet temennileriyle 
Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu 
dileklere katılır mahiyetteki demeci mü
nasebetiyle 421 

— 3 1 . 1 2 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 

Sayfa 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 627,629 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir -
in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü ve 
çiftçilerin T. O. Ziraat Bankasına olan bâ
zı borçlarının taksitlendirilmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporları 
münasebetiyle 272 

Nadir Yavuzkan (Burdur) - 31 . 12 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması, hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 655,659 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlıı (Kastamo
nu) - 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle 653 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Ke-
pir'in, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım .Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kastamonu Milletve
kili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının Köylü 
ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporları 
münasebetiyle 296 

Ahmet Yüceler (Kayseri) - 31 . 12 . 
1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 658 
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Sayfa 
Zeki Zeren (İstanbul) - İstanbul Mil

letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalı
şanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu rap o rai mü
nasebetiyle 438 

—• İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışanlara tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle 406 

Aziz Zeytinoğ-lu (Eskişehir) - 6802 sa
yılı Grider Vergileri Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Sayfa 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân Ko
misyonları raporları münasebetiyle 540 

— Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 500,529 

— Değerli Kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 606 

— Gfider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikle yapılması, İstihsal ve Gümrük 
vergileri hadleri artırılmış olan akar ya
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle r)88,602 

— 7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve muvakkat 1 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı münasebetiy
le 614 




