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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— İçişleri Bakanlığından istifa eden Sa-

hir Kurutluoğlu'nun istifasının kabulü ile 
asaleten tâyin yapılıncaya kadar İçişleri 
Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Oztrak'm vekâleten tâyini (3/403) 386:387 

— Milletlerarası Göçmen ve Mülteci 
Meselelerini Araştırma Organizasyonu top
lantılarına katılacak olan İmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakanı Raif Ay-
bar'm vekillik etmesi (3/381) 41 

— Rahatsız bulunan Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı Celâl Karasapan'm hasta
lığı müddetince kendisine, Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin vekillik etmesi (3/380) 41 

Sayfa 
— Rahatsız bulunan Millî Savunma Ba

kanı İlhamı Sancar'm hastalığı müddetince 
kendisine, Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın vekillik edeceği (3/397) . 373 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün 
avdetine kadar kendisine, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in ve
killik edeceği (3/399) 

— Vazife ile yurt dışına giden Tarım 
Bakanı Mehmet Izmen'in dönüşüne kadar 
kendisine, İmar ve İskân Bakanı Ord. Prof. 
Dr. Fahrettin Kerim Gökay'm vekillik ede
ceği (3/398) 

373 

373 

ÇEŞİTLİ tŞLER 

— Anayasanın 94 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince Karma Bütçe Komisyonu
nun yeniden seçilmesi gerektiğine dair Baş
kanlık teklifi 99:100 

— Bursa Milletvekili Cevdet Perin ve 
Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün; dış 
yardımlarla ilgili olarak Amerika'ya giden 
ve orada çeşitli temaslarda bulunan Başba
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ekrem 
Alican'm bu temaslar hakkında Meclisi ten

vir etmesine dair önergesi, Başbakan Yar
dımcısı ve Devlet Bakanı Ekrem Alican'm 
bu temaslariyle neticeleı-i hakkında açıkla
ması (4/109) 73:74;100:105 

— Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'ııun geçen birleşimdeki ırkçılık ce-
reyanlariyle ilgili konuşmasına cevap veren 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'-
nun demeci ve bu mesele üzerine vâki gö
rüşmeler 7:14 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
Avrupa Konseyine iştirak edip yurda dö
nerken Yugoslavya'da bir trafik kazasında 
vefat eden Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş hakkında Heyetin teessürlerini bildiren 
demeci 193 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
dış itibar konusunda gündem dışı demeci 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, ateşli silâhların ve taşıma ruh
satlarının idari makamlarca takdir hakkı 

324: 
325 
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Sayfa 

tanınarak ladesi ve vergi; toprak ve zirai 
reform tasarılarının süratle Meclise getiril
mesine dair demeci. 327:328 

— Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bâki'nin, rejim mevzuunda gündem 
dışı demeci 39:41 

— Antalya Milletvekili İhsan Âtaöv'ün, 
Antalya ve civarında vukubulan âfet dola-
3'isiyle felâket mahalline bir heyet gönderil
mesi ve muhtaç, zürraa yardım yapılmasına 
dair demeci 192 

— Başbakan İsmet İnönü'nün, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına İstanbul Millet
vekili Muhiddin Güven'in, 2 Ekim 1962 Salı 
günü Ankara'da vukubulan nümayiş ve 
olaylar hakkındaki demecine cevabı. 286:295 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
ınn, Bursa ve çevresinde yağan şiddetli yağ
murlardan zarar görenlere yardım yapıl
ması hakkında demeci 328:329 

— Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'-
m Çanakkale'de vukubulan sel felaketini ti 
yaptığı maddi hasar hakkında, yardım tale
bini ihtiva eden, demeci 368:371 

Sayfa 
— Dış yardımlarla ilgili olarak Hükü

metimiz adına Amerika'ya giden ve çeşitli 
temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Ekrem Alican'm bu te-
maslariyle neticeleri hakkında açıklaması 100: 

105 
— Diyarbakır Milletvekili Recai İsken-

deroğlu'nun, geçen Birleşimdeki ırkçılık ee-
reyanlariyle ilgili konuşmasına cevap ve
ren Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun demeci üzerine vâki görüşmeler 7:14 

— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Bizim Radyo adiyle neşriyat yapan radyo 
istasyonu hakkında demeci 325:327 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
Ankara Gazeteciler Cemiyetinin öncülüğü 
ile Mecliste futbol takımları kurulduğu yo
lunda neşriyat yapan bâzı gazeteler hakkın
da Başkanlık Divanınca bu gibi hafiflikle
rin önlenmesi ve gereken tedbirin alınması 
yolunda gündem dışı demeci 193 

— İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
önemli memleket meselelerinin gündem dışı 
ve geçen tutanak özeti vesile edilerek konu
şulmasının usule uymadığına dair demeci 324 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
73 — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu

nun 49 ncu maddesinin değiştiril
mesine fv-e 117 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair Kanun 1 218, 

659 
2 491 
3 756 
4 123: 

125,446 
7 6, 

112 
74 — 1956 -bütçe yılı Kesinlhesap Ka

nunu 2 44 
5 532 
6 6,6, 

8,14,14,50 .-63,521 
7 114: 

118 
75 — 1076 -sayılı Yedek (Şu'bay ve Ye

dek Askerî Memurlar Kanununun 

No. 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve tou kanuna geçici maddeler ilâ
vesi 'hakkındaki 97 sayılı Kanunun 
.geçici ikinci maddesine fbir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 

76 — Birinci Dünya ve İstiklâl Sa-
'vaşlarma iştirak eden Nebioğlu 
Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş talhs'isine da
ir 7 .9 .1961 tarihli ve '368 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde ideği-
ışiklik yapılması Ihakkm'da Kanun 

Sayfa 

323 
494 
8:9, 
208 

331: 
332 

4 561: 
562 

6 149, 
485 
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KARARLAR 

No. Sayfa 
118 — Yüksek Hâkimler Kurulu ftsii 

üyeliğine Ahmet Niyazi Oencer'in 
seçildiği hakkında 7 16: 

18,42:43;66:i67,73,90:91 

No. Sayfa 
119 — Yüksek Hâkimler Kurulu asil 

(Üyeliğine 'Zeki Evirgenin seçildi
ği hakkında 7 16: 

18,42:43/66:67,73,90:91,106,19-3:194,226 

KAPALI OTURUM 

— Kaaplı oturuma ait İçtüzük mad
desi hakkındaki açıklama 346,347,366 

(8 . 1 0 . 1962 tarih ve 126 ncı.Birleşi
min 2 nei oturumu kapalıdır.) 

ÖNERGELER 

Ağrı (Kerem Özcan) 
—-Sağlık ve Sosyal Yardım Komis

yonundan çekildiğine dair (4/100) 16 
Aydın (Ahmet Yava§) ve İzmir («C. S. 

Üyesi» Hilmi Onat) 
— 1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesi

ne ek tahsil durumuna göre hizmet sü
resi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair (2/141, 4/104) 331 

Burdur (Sanayi Bakam Fethi Çelik-
baş") 

-— İhracatı geliştirmek anvacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair kanun tasarısının Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesine dair 
(1/303, 4/105) 331 

Bursa (Cevdet Perin) ve Esikşehir 
(Seyfi öztürk) 

—• Dış yardımlarla ilgili olamk Ame
rika'ya giden ve orada çeşitli temaslar
da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dev
let Bakanı Ekrem Alican'm bu temaslar 
hakkında Meclisi tenvir etmesine dair 
(4/109) 73:74,100:105 

Çorum (Faruk Küreli) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesindeki altı aylık müddeti geçi
renlere yeniden bir yıl müddet verilmesi 
hakkında kanun teklifinin geriverilmesi-
ne dair (2/211), (4/103). 194:195 

Ku'klarelif«0. S. Üyesi» Ahmet Naci 
An ve 2 arkadaşı) 

—- 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
6122 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair (2/247, 4/108) 373 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) 
— Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarı

sının, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul 
kanunlariylo ilgili tadil tasarılarının gö
rüşülmekte olduğu Geçici Komisyonda 
müzakeresine dair (4/111) 373:374 

Mardin (Mehmet Ali Arıkan) 
—• 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka

nununa bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin geriverilmesi hak
kında (2/261, 4/106) 456 

Ordu (Ferda Güley) 
— 7258 sayılı Kanunun »3 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin 31 . 1 . 1962 tarihli 40 ncı Bir
leşiminde kurulan Geçici Komisyona ha-
velesine dair (2/302, 4/102) 106 

Sivas. (Tahsin Türkay) 
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 

Amerika Birleşik, Devletleri Başkan Yar
dımcısı Mr. Johnson'un Cumhurbaşkanına 
verdiği hediyelerle ilgili sözlü sorusu
nun geriverilmesine dair (6/407, 4/110) 456 
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Tunceli («C. S. Üyesi» Mehmet Ali 
Demir) 

— 4926 sayılı KJanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(2/190,4/107) İn 

Adalet Komisyonu raporları 
— Aydin Milletvekili Orhan Apay-

dm'm, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
.maddesinin bâzı fıkralarının yürürlük
ten kaldırılması suretiyle tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/168) 366 

—• Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/181) 6 

— îzalei Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/191) 6 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısına dair 
(191) 345,386,387:389,389:390,457:490 

—• 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
4£) ncu maddesinin değiştirilmesine ve 
117 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/30) 6,12 

—< Üsküdar, T a vasi Hasanağa ma
hallesi, Karacaahmet caddesi cilt 1, say
fa 119, hane 139 da kayıtlı Sadettin Na-
cioğlu, Kandemir îspahipala'nın Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/66) 366 

Anayasa Komisyonu raporu 
—• Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İstişare 
Kurulu kanunu teklifi hakkında (2/210)' 366: 

367 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nunu tasarısı hakkında (1/180) 43:66,108 

Bütçe Komisyonu raporları 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

Yozgat (Mustafa Kepir) 
— Köylü ve 'çiftçilerin T. C. Ziraat Ban

kası ile. Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
daki teklifinin geçici bir komisyona ha
valesine dair (4/112, 2/300) 6,456:457 

dair olan 3656 sayılı Kanuna «k 4644 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kal
dırılması ve 3656 sayılı Kanuna (1) sa
yılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 
5965 sayılı Kanuna iki geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/22) 98 

—• Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Ta
li ir Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/184) 121:122 

—• Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten 
muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 
tarihli Sözleşmenin uiygun bulunmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/128) 120, 

182:185,196,275:278 
— Aydın Milletvekili İsmet 'Sezgin, 

1076 sayılı Yedek subay ye yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü mıadde-
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/39) 98,331:332 

—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/200) 72 

— Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 
92 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair 40 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/203) 333:339 

— Cuım'huriyet iSenato.su Tunceli Üye-
ısi Melhmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka* 

RAPORLAR 

http://iSenato.su
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Sayfa 

nununun geçici 65 ve 68 nei maddelerin
de yazılı müracaat için yeniden üç aylık 
müddet verilmesi 'hakkında kanun teklifi 
ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve 12 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 
(bâzı (hükümler eklenmesine dair 15951 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
»hakkında '69ı80 sayılı Kanunun ıgeıçjici 
maddesinin değiştirilmesi ıhakkmda ka
nun teklifine dair (2/41, 2/138) 120:121 

— Harcıraıh Kanunundaki bâzı un
vanların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarı
sına dair <l/222) 99 

— İstanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı >bir teknik okul açılmasına dair >6374 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi 'hakkın
da kanun tasarısına dair (1/104) 119:120 

— Konya .Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve >8 arkadaşının, Jandarma Genel Ku
mandanlığı kadrolarında vazifeli subay, 
astsubay, mecburi uzatmalı ve &M1 me
murlara, ücretli personele fazla mesaileri 
karşılığı ifazla mesai ücreti 'verilmesi (hak
kında kanun teklifine dair (2/137) ,366 

— Tarım Bakanlığına (bağlı bâzı okul 
ve kurumların idaresi 'hakkındaki 129 .5 . 
1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarım hakkında (1/161) 121 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 15 arkadaşının, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde değişiklik yapılması, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 12825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesi hakkındaki 4607 'sayılı Kanuna 
ek birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/215) 98,108: 

110 
— Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığı ka

nunu tasarısı hakkında (1/80) 43:46,108 

Dışişleri Komisyonu raporu 
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör

neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten 

Sayfa 
muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957* 
tarihli iSözleışmenin uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/128) 120,182; 

185,196:275:278 

Geçici Komisyon raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Adana -Üyesi 

Mehmet Ünaldı tarafından verilip bilâ-
hara Diyarbakır Milletvekili Alpdoğan 
Şen ile 9 arkadaşı tarafından tekabbül 
edilen 5434 sayılı T. C. Emekli iSandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 'geçici 2 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/77) 6 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Erzincan Milletvekili 'Sadık Perinçek ve 
Elâzığ (Milletvekili Nurettin Arduçoğlu'-
nun uzun Vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve 'bütünlüğünün 'korunması hakkın
daki kanun teklifine dair (12/259) 122:123, 

196 $28,279 :'282,298:317 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 

ve 6 arkadaşının, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde değişiklik yapılması, Oümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2ı8i25 (sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesi hakkındaki 4607 «ayılı Kanuna 
ek birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair ('2/215) 98,108: 

110 

İçişleri Komisyonu raporlara 
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör

neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten 
muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 
tarihli Sözleşmenin uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/128) 120,182: 

185,196,275:278 
— Asker ailelerinden muhtacolanlara 

yardım yapılması hakkındaki Kanunun 7 
nci maddesinin ison fıkrasının kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/197) 72 

— İstanbul Elektrik, 'Tramvay ve Tü
nel İdareleri teşkilât ve tesisatının İstan* 
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Sayfa 

'bul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin 'değiştiril
mesi 'hakkında kanun tasarısına dair 
(1/144) 119 

— İzale!'Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı • 
(hakkında (1/191) 6 

— Konya Milletvekili İhsan Kahadayı 
ve 8 arkadaşının, Jandarma Genel Ku
mandanlığı kadrolarında vazifeli subay, 
astsubay, mecburi uzatmalı ve sivil me
murlara, ücretli personele fazla mesaileri 
karşılığı fazla mesai ücreti verilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/137) 366 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü 'hür
riyeti 'hakkında kanun tasarısına dair 
(1/91) 345,386,387:389,389: 390,457:490 

Karma Komisyon raporları 
(Anayasa - Adalet) 

— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması (hakkında (3/335) 455 

(3/336) 455 
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-

yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/321) 367 

— (Bolu Milletvekili Turgut Çul'ha'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/322) 454 

— Bursa Milletvekili Hikmet Akalm'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/211) 367 

— Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/302) 455 

— Edirne 'Milletvekili îllhami Ertem'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/3,28) 455 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/329) 455 

(3/330) 455 
— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-

ğançay'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/218) 367 

— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı'hakkında (13/313) 367 

Sayfa 
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-

m yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı 'hakkında (3/319) 367 

— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/323) 454:455 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/303) 367 

— Urfa Milletvekili Bekir 'Sami Kara-
hanlı'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/331) 455 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/315) 454 

Maliye Komisyonu raporları 
— Adana Milletvekili Kemal Sarı'ilbra-

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 36l5ı6 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) 98 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Talhlr 
Ünlü^ye vatani hizmet tertibinden maaş 

hağlanması hakkında kanun teklifine dair 121: 
122 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/200) - 72 

— Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 
arkadaşının, 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanuna ge
çici hir madde eklenmesine dair 40 sayılı 
Kanuna ıbir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/203) 333:339 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 'Sandığı Ka
nununun geçici 65 ve 68 nci maddelerin
de yazılı müracaat için yeniden üç aylık 
müddet verilmesi hakkında kanun teklifi 
ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
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Sayfa 

oğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununda 'bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 
Ibâızı hükümler eklenmesine dair (5951 sa
yılı Kanuna bir .geçici madde eklenmesi 
'hakkında 6980 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesi (hakkında ka
nun teklifine dair (2/41, 2/138). 120:121 

— Cumhuriyet Senatosu Yozgat üye
si Sadık Artukmaç'm tapu sicil binaları 
inşası için alınacak ıharclar hakkındaki 
kanun teklifi ile İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'm, tapu sicil 'binaları yapılması 
ımaksadiyle alınacak harçlar hakkındaki 
kanun teklifini; Hükümetçe hazırlanıp 
Millet Meclisine ısunulmak üzere bulunan 
Tapulama kanunu tasarısı ile birlikte tev-
hiden nazara alnımak üzere tehirine dair 
(2/153,2/233) t 106:107 

— Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 3460 sayılı Ka
nunun hâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlan
makta olan İktisadi Devlet 'Teşekkül ve 
müesseselerinin re organizasyonu hakkın
daki kanun tasarısı ile birlikte müzakere
si zaruri görüldüğünden tehirine dair 
(2/198) 107 

— Harcırah Kanunundaki 'bâzı un
vanların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
hükümler ilâvesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/222) 99 

— Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 66 
mcı maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin yeniden hazırlanmakta olan 
Emekli Sandığı Kanununun müzakeresin
de nazara alınacağına dair (2/249) 74:76 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu ve iki arkadaşının, idevlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
ve 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmında değişik-

Sayfa 
liik yapılması hakkındaki 5965 sayılı Ka
nuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/22) 98 

— İstanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir teknik okul açılmasına dair 6374 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/104) 119:120 

Sayıştay Komisyonu raporları 
—- Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısına dair (3/106, 
1/51) 285,38'5:386,448:451 

^- Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/ 107, 1/53) 141,383:384,436:439 

— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1957 malî yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/122, 1/61) 191,384:385,440: 

443 
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü

nün 1958 malî yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/144, 1/76) 191,385,444:447 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1956 bütçe yılı Ke-
sinhesıap kanun tasarısı hakkında (3/108, 
1/54) 191,380:381,420:423 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanun tasarısı hakkında (3/123, 
1/63) 191,381:382,423:427 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1958 malî yılı Ke
sinhesap kanun tasarısı haikkmda (3/165, 
1/77) 191,382,428:431 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/30, 
1/36) 191,382:383,432:435 

— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu ta
sarısı hakkında (1/167, 1/78) 72,117:118, 

178:181 
195:196,271:272 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958 
malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hak
kında (3/68, 1/75) 110:111,142:145,195,235: 

238 
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— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarı
sı hakkında (3/135, 1/70) 98,332:333,374: 

375,392:395 

— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasa
rısı hakkında (3/71, 1/83) 98,375:376,396: 

399 

— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1959 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasa
rısı hakkında (3/76, 1/32) 98,376:377,400: 

403 

— Muvazenei Umumiyeye dâıhil daire
lerin 1956 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında 
(3/116, 1/52) 72,114:115,162:165 

— Orman Umuım Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 
hakkında (3/102, 1/50) 38,114,158:161,195, 

251:254 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 
hakkında ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/117, 1/58) 72, U 5,195,255:258 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 
hakkında (3/139, 1/71) 72,115:116,166:169, 

195,259:262 

— Onm'an Umum Müdürlüğünün 1958 
'bütçe yılı llesa'bı Katî kanunu tasarısı 
hakkında (3/172, 1/84) 72,116,170:173,195, 

263:266 

Sayfa 
— Orman Umum Müdürlüğünün 1959 

'bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 
hakkında (3/23, 1/35) 72,116:117,174:177, 

195,267:270 
— Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı 

Hesabı Katî kanun tasarısı hakkında 
(3/140, 1/72) ' 111,146,149,195,239 :242 

— Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 malî 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkın
da (3/146, 1/85) 6,112:113,150:153,195,242,246 

— Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 büt
çe yılı Hesabı Katî kanunu" tasarısı (3/70, 
1/37) 38,113:114,154:157,195,197:250 

— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hak
kında (3/120, 1/59) 99,377:378,404:407 

— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı 
hakkında (3/141, 1/73) • 99,378:379,408:411 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hak
kında (3/173, 1/34) 191,379,412:415 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hak
kında (3/22, 1/44) 191,380,416:419 

Tarım komisyonu raporları 
— 6343 sayılı Kanunun bâzı mad

delerinin değiştirilmesiyle 23 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/250) 72 

— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 t 

1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (1/161) .121 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilme 
— Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonundan 
çekildiğine dair yazısı (4/100) 

Dokunulmazlıklar 
— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-

lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında (3/335 
(3/336) 

455 
455 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/387) 285 
(3/388) - 285 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
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yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/4Ö0) 

—; Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/393) 

—i Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/321) 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/322) 

— Bursa Milletvekili Hikmet Aka
lın'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/211) 

—. Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/302) 

— Edirne Milletvekili îlhami Ertem '-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/328) 

— Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
dı hakkında (3/389) 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/329) 
(3/330) 
(4/390) 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/218) 

Sayfa 

366 

O0'"> 

367 

454 

367 

455 

455 

285 

455 
455 
285 

367 

— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/313) 367 
(3/319) 367 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/391) 285 

(3/392) 285 

— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/323) 454:455 

—• Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın* yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyonu raporu (3/303) 367 

Sayfa 
— Sivas Milletvekili Reşat Turhan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/401) • 366 

— Urfa Milletvekili Bekir Sami Kara-
hanlı'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/331) 455 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/315) 454 

-— Urfa Milletvekili Sabri Kılıç'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/402) 366 

— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
mahkûmiyetine dair mahkeme kararı ile 
Yargıtay onama ilânının sunulduğuna dair 
(3/370) 14:15 

îzinler 
— 'Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında (3/377) 41:42 
(3/378) 15 
(3/383) 105:106 
(3/385) 297:298 
(3/394, 3/396) > 372 

Ödenek 
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılın

da iki aydan fazla izin alan İsparta Millet
vekili Lokman Başaran'ın ödeneği hakkında 
(3/379) 15:16 

Seçim 
— Anayasanın 94 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrası gereğince Karma Bütçe Komisyonu
nun yeniden seçilmesi gerektiğine dair Baş
kanlık teklifi 99:100 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
31 . 1 . 1962 tarihli 40 ncı Birleşiminde 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (2/302, 4/102) - 106 

—• Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonu seçimi 194,296:297,330:331 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ile 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları-
nın taksitlendirilmesi hakkındaki teklifinin 
geçici bir komisyona havalesine dair önerge
si (4/112) (2/300). .456:457 
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SEÇÎM 

Sayfa 
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 

Kanunu gereğince Kurula üye seçimi 16:18,42: 

Sayfa 
43,66:67,73,fl0:91,106,193:194,295 .-296,329:330, 

371:372,456 

SORULAR VE CEVAPLARI 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hak
kında yapılan neşriyata dair Adalet Baka- , 
nmdan sözlü sorusu (6/388) • 27,87,339 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiy
le, kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve da
ha kaç hasta mahkûm bulunup bunların tah
liyeleri için ne düşünüldüğüne dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 71,340 

— Balıkesir Millevtekili Süreyya Koç'
un, Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesin
de 17 . 9 . 1962 günü vukubulan olaya dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/410) 97,341 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, tekzip hususunda görevini kötüye 
kullanmış bulunan Ankara ikinci Sulh Ceza 
Hâkimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldı
ğına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/424) 323 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tes-
bit edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması 
veya değiştirilmesi işine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/399) 5,90,340 

Başbakandan 
— Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öVün, Basın - İlân Kurumu Kararnamesi
nin yürürlüğe girdiği günden bugüne ka
dar İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu 
'gazetelerine verilen ilân bedellerinin mik
tarına dair Barbakandan sözlü sorusuna 
Ticaret Bakanı ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakan vekili Muhlis Ete'nin cevabı 
(6/314) 18,84:86 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen 
'buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü soru'su (6/405) 71,340 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtta husumet >ve nifak yaratan ve reji
mi tahrip maksadını güden olaylara dair 
Barbakandan sözl'ü sorusu ve Başbakan 
İsmet İnönü'nün ceva'bı (6/403) 5,76:84 

— Ordu Milletvekili Şadv Pefhlivanoğ-
lu'nun, Ibasmda raslanan sol ve komüni-
zan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair* Başbakandan sözlü 
sorusu ('6/419) 190,341:342 

— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bü
rokratik, mesuliyet ve salâhiyet müna
sebeti belli olmıyan teşkilâtın düzeltil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü s'orusu (6/409) 71,341 

Bayındırlık Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, istanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta, akan ve etrafa mikr'op saçan dere 
ve lâğımlar hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık, İçişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/4.17) 97,34.1 

— Ordu Milletvekili Sadi Peüılivan-
oğlu'nun, Hopa - istanbul sahil şosesinin 
yapılması hususunda bir proje bulunup 
bulunmadığına dair Bayındırlık ve Tica
ret Bakanından sözlü sorusu,(6/404) 5,90,340 
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Çalışma Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın, Milletlerarası Yapı İşçileri Sen
dikası temsilcisinin ikamet izninin ne 
sebeple uzatılmadığına dair içişleri ve Ça
lışma Bakanlarından sözlü sorusu öner
gesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
sözlü cevalbı (6/383) 19:27 

Devlet Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv-

ün, Türk sporunun çeşitli kollarında bir 
ilerleme olup olmadığına ve Spor - Toto 
Teşkilâtına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/421) 190,342 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tezahüratım tecavüz 'seviyesine vardıran 
spor sahalarındaki bâzı taşkın seyircile
rin hareketlerine dair Devlet Bakanlığın

d a n sözlü sorusu (6/418) 97,341 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak 
tevzi komisyonlarının vazifelerinin neler
den ibaret olduğuna dair 'Devlet, İmar rve 
İskân ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusuna Devlet Bakanı Raif Ayibar ve 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in cevapları 
(6/397) 05,88:90 

Dışişleri Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-

nın, Almanya'nın Mıilheım kasabasında 
her yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında iş
tirak edilmek üzere bir teşebbüs ve hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair Dışişleri j 
Bakanında sözlü sorusu (6/375) 19,87,339 I 

— İstanbul Milletvekili Mahmut Kıza | 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması | 
açılan Mehmet Baydur'un vazifesine de- j 
vamda bir sakınca görülüp görülmediğine j 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ! 
(6/426) 366 I 

— Konya •Milletvekili Faruk Sükan'-
m, Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonu ile Divanına müracaat j 
hakkının tanınmaması sebebine dair Dış- j 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 366 : 

Sayfa 
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'-

m, Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısına 
verilen hediyelerle, misafirimizin verdiği 
ihediyclere dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/407) 71,340,456 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Manisa Milletvekili Muammer Er-

ten'in, bir banka kurulması maksadı ile 
tütün müstahsılmdan para toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar 
ne sebeple kurulamamış olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusu (6/393) 35,87,339 

— Trabzon Milletvekili Ali Şakir 
Ağanoğlu'ııun, Trabzon ili ile Akçaabat 
ve Maçka ilçelerinde mahsulü hasara uğ-
rıyan bütün müstahsilinin yardımına ko
şulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/408) 71,340:341 

içişleri Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Veli 

Başaran'm, Afyon Karahisar'm Sandıklı 
İlçesi Polis Karakolunda bir vatandaşa 
işkence edenler hakkında ne gibi bir işlem 
yapıldığına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/412) 97,34.1 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendikası 
temsilcisinin ikamet izninin ne sebeple 
uzatılmadığına dair İçişleri ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü soru önergesi ve Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı 
(6/383) 19:27 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul 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
su (6/416) 97,341 

- - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık, İçişleri ve -Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/417) 97,34.1 
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— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı 
Mergüze Bucağı Jandarma Karakolunda 
Ali Tmık ve arkadaşlarına kanunsuz işlem 
yapıldığının doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/425) 366 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı 
illerde henüz yakalanamamış bulunan gı
yabi mevkufların adedine ve bunların ya
kalanmaları için özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/368) 19,86,339 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi maksa-
diyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğudaki arazilerin istimlâkinden vazgeç
me yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/369) 19, 

87,339 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeni
den Türk vatandaşlığına alınıp almmıya-
cağı hakkında neler düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/396) 35, 

87,340 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçak
çılığın önlenmesi için mayınlama ve is
timlâk işine ne zaman başlandığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/395) 35, 

87,340 

tmar ve İskân Bakanından 
— 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 alındığı
nın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve îmar ve İskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/416) 97,341 

— Mardin Milletvekili-Talât Oğuz'un, 
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak 
Tevzi komisyonlarının vazifelerinin neler
den ibaret olduğuna dair Devlet, îmar ve 
İskân ve Tarım Bakanlarından sözlü soru-

Sayfa 
suna Devlet Bakanı Raif Aybar ve T'arini 
Bakanı Mehmet îzmeft'in cevapları (6/397) 35, 

88:90 
— Samsun Milletvekili Mehmet Ba-

şarân'm, Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisi
ne verenler hakkındaki tahkikatın netice
lenip neticelenmediğine dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/411) 97,341 

Maliye Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataov'-

ün, Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şir
ketinin Hazineye intikalinden sonraki du
rumuna dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/3.90) 32,87,339 

Millet Meclisi Başkanından 
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğ-

lu'nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
12 . 9 . 1962 tarihli 115 nci Birleşiminde 
gündem dışı yapılan görüşmelere dair M. 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/423) 323 

Millî Eğitim Bakanından 
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-

ça'nm, resmî liselerin öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu 06/422) 284 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, üniversite ve yüksek okullara giremi-
ycnler için ne gibi tedbirler alındığına ve 
gece üniversitesi ile gece yüksek okulları 
açılması hakkında ne gibi çalışmalar ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/386) 87,339 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi biti
rip de üniversite ve yüksek okullara gire-
miyen öğrenci adedine ve bunlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 87,339 

Millî Savunma Bakanından 
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-

gin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen 
Eminsu konusu hakkm'da neler düşünüldü
ğüne dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/367) 18:19,86,339 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan 

Kırımlı'nın, Ana - Çocuk (Sağlığı teşkilâtiy-
le, doğum ve çocuk bakım evlerinin birleş
tirilmesinde bir fayda düşünülüp düşünül
mediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 366 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
a'kan ve etrafa mikrop saçan dere ve lâ
ğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık, içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(-6/417) - 97,341 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
Bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip, ec
zacı, hemşire, ebe, sağlık memuru ve labo
rant kadrosu münhal bulunduğuna dair so
ru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/391) 32:35 

Sanayi Bakanından 
— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 

pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstas
lara uyularak indirim yapıldığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/398) 36,90 

—• Gümüşane Milletvekili Nurettin 
özdemir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi 
Deveci ve Karakoz mevkilerinde Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından de
mir madeni araması yapılıp yapılmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/401) . 5,90,340 

— Gümünaşe Milletvekili Nurettin 
özdemir'in, Türkiye Şeker Fabrikalarının 
1962 yılı kampanyası bölge pancar nakli
yesi için ton başına ödediği fiyata ve Sa
nayi Nakliyat Şirketinin hukuki durumuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/392) 35,87 

Tarım Bakanından 
— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-

ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai güb
re teinin edilip edilmediğine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/414) 97,341 

—• Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-
üıı, muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk 
buğday yardımı yapıldığına ve bunun 

Sayfa 
vaktinde verilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair tar ım Bakanından sözlü 
•sorusu (-6/415) 97,341 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, tapulu kültür arazisinin orman hu
dutları içinde sayılması yönünden Anaya
saya aykırı uygulamaların önlenmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/420) 190,342 

— Kütahya Milletvekli Ali Erbek'in, 
haşhaş ekimi ve afyon satmalmması hak
kındaki mevzuatın müstahsil lehine değiş
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/400) 5,90, 

340 
— Manisa Milletvekili Muammer Er-

teıı'in, bir banka kurulması maksadı ile 
tütün müstahsılından para toplanmış olma
sına rağmen, bankanın şimdiye kadar ne 
sebeple kurulamamış olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakan-
1 anııdan sözlü sorusu (6/393) 35,87,339 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak 
Tevzi komisyonlarının vazıifelerinin neler
den ibaret olduğuna dair Devlet, imar ve 
iskân ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su Devlet Bakanı Raif Aybar ve Tarım 
"Bakanı Mehmet Izmen'in cevapları (6/397) 35, 

88:90 

— Sinop Milletvekili Cemil Karahan'm, 
yurdumuzda bir senede, kaç hektar orman 
yandığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/402) 5,90,340 

— Trabzon Milletvekili Ali Şakir'Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maç
ka ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan tü
tün müstahsilinin yardımına koşulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair, Tarım, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/408) 71,340,341 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men'in, Trabzon'un merkez ve ilçelerinde 
tütün mahsulünü mahveden mavi küf has
talığının sebebolduğu zayiata dair soru 
önergesine Tarım Bakanı Mehmet Izmen'
in sözlü cevabı (6/389) 27:32 
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Ticaret Bakanından 
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-

nın, merkezi Madrit'te olan Zeytin Yağı 
Müstahsili Memleketler Konseyine Türki
ye'in asıl üye olarak iştirak etmemesi se
bebine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu ('6/413) 47,341 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, bir banka kurulması maksadı ile tü
tün müstahsılından para toplanmış olma
sına rağmen, bankanın şimdiye kadar ne 
sebeple kurulamamış olduğuna dair Tica
ret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/393) 35,87,339 

Sayfa 
— Manisa Milletvekili Muammer Er-

te'n'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ih
raç fiyatına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 35,87,340 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin ya
pılması hususunda Bayındırlık ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/404) 5,90,340 

— Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maç
ka ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan tü
tün müstahsilinin yardımına koşulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/408) 71,340:341 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, 5.7.1962 tarih ve 60 sayılı Kanunla 
kabul edilen tazminatların 1.8.1962 tari
hinden itibaren verilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı AbdüThak Ke
mal Yörük'ün yazılı cevabı (7/168) 132:133 

— İsparta Milletvekili 'Sadettin Bil
giç'in, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madde
sine göre emekliye çıkarılan hâkim ve sav
cılara dair yazılı soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı 
cevabı (7/184) 136:140 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, 5.7.1962 tarihli ve 60 sayılı Kanun
la kabul edilen tazminatın bâzı illerde ne
den verilmediğine dair yazılı soru önerge
si, Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük 
ve Maliye Bakanı. Ferid Melen'in yazılı 
cevapları (7/189) 190,360:361 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-

in, İstanbul radyosunun yayın sahasının 
genişletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ve Ankara ile İstanbul il radyolarının 
müzik programlarına dair yazılı soru öner
gesi ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 

Vekili ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
yazılı cevabı (7/187) 6,232:234 

Başbakandan 
— Çankırı Milletvekili Şaban Ke"s-

kin'in, Devlet sektörünün yatırım ya
pacağı sahaların hudutlarının tesbiti hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan yazılı önergesi (7/194) 366 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Genel ve mülhak bütçeli ida
relerde vazife gören memurlardan hak
larında 6435 sayalı Kanun ile 5434 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesi hükmü tat
bik edilmiş .olanlara dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/193) ' 323 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Giresun ilinde 1960 ve 1961 
yılları bütçesiyle realize edilmesine ka
rar verilmiş olduğu halde, bilâhara vaz
geçilen veıya ikmal edilmiyen Devlet 
yatırımı bulunup bulunmadığına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/191) 323 

— İzmir Milletvekili Ali Naili Er-
dem'in, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ve İnkılâ
bından 15 Ekim 1961 tarihine kadar, Dev
let, özel idare, belediye ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile sermayesinde Devle
tin iştiraki olan müesseselerde muhtelif 
sebeplerle uzaklaştırılanlara ve haklarında 
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tahkikat yapılanlardan mahkûm olan 
ve beraet edenlerin miktarına ve henüz 
vazifeye alınmıyanlarla müddetlerini dol
durmadan tekaüde sevk edilen memurlar 
hakkında, emeklilik maaş ve ücret bakı
mından neler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in yazılı cevabı (7/14) 229:231 

—•' Manisa Milletvekili Hilmi ökçu'-
nun, Hükümet programında va'dedilen 
mahallî seçimlerin bugüne kadar yapıla
maması sebebine dair Başbakandan yazı
lı sorusu (7/190) 284 

Bayındırlık Balkanımdan 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-

oğlu'nun, Keşan Devlet Hastanesi onarı
mının ikmali için ne düşünüldüğüne ve ha
len katî kabulünün ne sebeple yapılmadı
ğına dair yazıdı soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı ce
vabı (7/167) 352:354 

— Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin Kastamonu ve çevresi kara
yollarının yapımına ve durumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı llyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/158) 351: 

352 

İçişleri Bakanından 
— Adana Milletvekili Kemal Sa-

rıibrahimoğlu'nun, mahalle bekçilerinin 
hangi kanun ve nizamlara tabi olduğuna 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/179) . 135:136 

Maliye Bakanından 
— Çankırı Mille'tvekili Şa'ban Keskin'-

in, Türkiye Cumhuriyeti Eme'kli Sandığın
ca yaptırılan 'veya yaptırılmakta olan iş-
hanı ve benzeri gayrimenkullere dair Ma
liye Bakanında yazılı ıs'orusu (7/1*815) fi 

—• Kastamonu 'Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, 5 . 7 . 1962 tarihli ve 60 sayılı 
Kanunla ka'bul edilen tazminatın 'bâzı il
lerde neden verilmediğine dair yazılı so
ru .önergesi ve Adalet Bakanı Abdüllhak 
Kemal Yörük ve Maliye Bakanı Ferid 
Helen'in yazılı cevapları (7/189) 190,3160:36i I 

— Adana Mille'tvekili Kemal Sarı-
ilbrahimoiğiu'nun iktisat mütehassısı (Nic-
kolas Kaldor tarafından 'hazırlanan ra
porun umumi efkâra ne selbeple açıklan
madığına dair yazılı sıoru öneıiges'i, Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı ceva'bı 
(7/101) 101:132 

Millî Eğitim Bakanmdam 
— Giresun 'Milletvekili Nizamet'tin EıJk-

men'in, memleketimizde'ki lise ve ortaokul 
mevcuduna dair Millî Eğitim Bakanın'dan 
yazılı sorusu (7/19&) 323 

Millî Savunma Bakanından 
— Kocaeli Milletvekili Süreyya So-

fuoğlu'nun, Kayseri Menzil Komutanının 
'bir siyasi parti kongresinde konuştu
ğu hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair yazılı soru önertgesi ve 
Millî Savunma iBakanı llhami Sancar'm 
ya'zılı eevalbı (7/196) 232 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanında» 
— İsparta 'Milletvekili Ali İhsan Ba

lım'm, İzmir, Tepecik Göğüs Hastalıkla
rı Başhekimliğinin Bakanlıkla yaptığı 
telefon görüşmelerine 'dair yazılı soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nun yazılı ceva'bı 
(7/195) 348 

Tarım Bakanından 
— Afyon Karalhisar Milletvekili Şev

ki Güler'in, Orman Genel Müdürü ile 'bu 
Genel Müdürlük memurlarından 'bâzı
larının tâyin ve terfilerine dair yazılı 
s'oru önergesi ve 'Tarım Bakanı Me'hmet 
İzmen'in yazılı eevaı (7/154) 199:13i 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Şev'ki 
Güler'in, Orman Genel Müdürüne, /görevi 
süresince, ne ka'dar yolluk ve yevmiye 
ödendiğine dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/188) 190 • 

— Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu'nun sa'hil ilçele-
ıinde fındık yetiştirilmek 'üzere T. C. Zi
raat Bankasınca yardım yapılması husu
suna "dair yazılı s'oru önergesi ve Tanın 
Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı ceva'bı 
(7/181), ' 355:360 
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Sayfa 

—• KırşeMr Milletvekil i Hali l ö z m e n ' -
in, dulu -afetinden za ra r ıgiören Çulbuk ilkesi 
ile köylerine tohum veya parası 'verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Tar ım Bakan ı Mehmet 
î zmen ' in yazılı ceva'bı (7/1175) 354:855 

Ticaret Bakanından 
— Çankır ı Milletvekili Sahan1 Keskin ' -

in, îstanlbul Radyosunun yayın sahasının 
genişletilmesinin düşünü lüp düşünülmedi
ğine ve A n k a r a ile îstan'bul il raklyoları
nın müzi'k p rogramlar ına da i r yazılı so
ru önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm 
'BakanVekili ve 'Ticaret Bakanı Muhlis 
E t e ' n in yazılı ceva'bı ' (7/187) 2İ3Ö :234 

— Edirne Milletvekili Falhir Girit-
l ioğlu 'nun, 'bankalarca muvazaa voliyle, 
t icari kredi lerden a lman yüksek faizle
rin düzeltilmesi çaresinin a ranıp aranma
dığına dair yazılı «soru önergesi, ve Ti
caret Bakanı Muhlis E te 'n in ya'zılı cevabı 
(7/174) 134:135 

— Edi rne Milletvekili 'Fa'hir Gir i t , 
l ioğlu 'nun, ,1%'2 yıl ında bol miktarda is
tihsal edilen kuş o t la r ın ın yüksek fiyat
la satışını sağlamak amaciyle ne gihi 
tedlbir düşünüldüğüne 'dair yazılı <s'oru 
önergesi ve Ticare t Bakanı Muhlis E t e ' n i n 
yazılı .ceva'bı (7/l(7f3) 1<33:184 

— Edi rne Milletvekili Falhir Gir i t -
l ioğlu 'nun; îspala , Keşan ve Uzunköprü 

Sayfa 
çeltikçilerine, çeltik i thal i için, T. O. 
Ziraa t Bankas ı eliyle verilmesi karar 
laştırı lan kredi esaslarında kanunsuz 'bir 
işlem yapıl ıp yapı lmadığına dai r yazılı 
soru 'önergesi ve 'Ticaret .Bakanı Mu'hli's 
E t e ' n in ya'zılı cevahı (7/124) 125:120 

Ulaştırma Bakanından 
— Çankırı , Milletvekili 'Şa'ban Keskin ' -

in, Devlet Demiryollarının son 'beş yıl için
de ne lavda r za ra r eliğine ve 'bu zarar lar ın 
önlenmesi i'çin ne gibi tedbir ler alınması 
d 'üşünüldüğüne -dair Ulaş t ı rma ıBakamn-
'dan yazılı sorusu (7/Î186) 6 

— Edirne Milletvekili' Fahir Giritli-
oğlu'nun, Tosya PTT 'binasının yeniden 
in'şası ile telefon şelbekesinin düzeltilmesi 
konusunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rifat 
Öçten'in yazılı ceva'bı (7/1Ö2) '347,348 

— Eskişehir Milletvekili 'Seyfi ö z t ü r k ' -
ün, Devlet Demiryolları 1 nci tşletme'sin-
deki görevinden ihracedilen K'ondoktör 
Mustaıfa Güllen ihak'km'da yazılı soru 
önergesi ve Ulaşt ırma Bakanı Rifat Öç
ten ' in yazılı ceva'bı (7/113) 4213:125 

— Ed i rne Milletvekili Fa'hir Girit l i-
oğlu 'nun, Edirne, Uzunköprü ve Keşan 
PTT (binalarının yeniden yapımı 'hakkın
da ne düşünüldüğüne dai r sOru önergesi 
ve Ulaşt ırma Bakanı Rifat öç t en ' i n ya
zılı ceva'bı (7/157) 348:351 

TASARILAR 

— Allı vali şahsiye ile illgili 'belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten 
muaf tutulma'sı 'hakkındaki '26 'Eylül 1957 
tarihli Sozleşmenin uygun 'bulunmasına 
dair 120,1(82 :!18,5,!İI9I6,B75:278 

— 6343 sayılı K a n u n u n bâzı madde
lerinin değiştiri lmesiyle 23 ncü maddesi
ne Ibir f ıkra eklenmesi ve 43 ncü madde
sinin kaldır ı lması h a k k ı n d a 72 

— A n k a r a Üniversitesi 19156 malî yılı 
Kesinlhesahı 'hakkında 28t5,3'8'5 :!3$6,448 :'4'51 

— A n k a r a Üniversitesi 10'62 yılı Bütçe 
K a n u n u n a 'bağlı (A/2) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması h a k k ı n d a (-1/290) 98 
— Asker ailelerinfden muhtacolanlara 

yardım, yapılması (hakkındaki K a n u n u n 7 
nci maddesinin ;Son -fıkrasının kaldır ı lma
sına 'dair (1/197) 7:2 

— «Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafi
yet ler i umumi anlaşmasına ek üçüncü Pro-
to'kol» un onaylanmasına dair 2'9 . 8 . 1901 
ta r ih l i ve 3'58 sayılı K a n u n a ek kanun 
tasarısı (4/30:1) 285 

•—• Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1936 Ibütçe yılı Kesinhe'sa'bma ait 
uygun luk 'bildiriminin ısunulduğuna dai r 
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Sayfa 
Sayıştay 'Başkanlığı tezkeresi ile (Beden 
Terlbiye'si Umum Müdürlüğünün 1956 malî 
yılı Kesiıihesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/107, 1/58) 191,803: 

» , « : 4 3 9 
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü-

günün 1957 Ibütçe yılı Kesinhesa'bma ait 
uygunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 19157 malî 
yılı Kesin'hesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu ('3/1122,1/611) 19.1,384: 

« , 4 4 0 :443 
-— Beden 'Terbiyesi Umum Müdürlü

ğünün 1958 Ibütçe yılı Kesinbesabına ait 
uygunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 'Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1958 malî 
yılı Kesin'hesaıp kanunu tasarısı ve 'Sayış
tay Komisyonu raporu (-3/144, 1/76)' H91! '385, 

444:447 
— 5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti 

Emekli 'Sandığı 'Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi üıakkmda kanun ta
sarısı ve Maliye 've Bütçe komisyonları: ra
porları (1/200) 72 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1956 bütçe yılı ke-
sinhesabı hakkında (3/108, 1/54) 191,380: 

831,420:423 j 
—'Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı ke-
sinhesabı hakkında (3/123,1/63) 191,381: 

382,424:427 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum. Müdürlüğünün 1958 malî yılı ke-
simhesaibı hakkında (3/165, 1/77) 191,382: 

428:431 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı ke-
sinhesabı hakkında (3/30, 1/36) 191,082': j 

383,432:435 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması ve He
sap Uzmanları Kurulu kurulmasına d&ir 
4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/302) 285 

Sayfa 
—• Devl'et Su İşleri Umum Müdür

lüğünün 1958 malî yılı Hesabı Katisi 
hakkında (1/167,1/78) 72,117:118,178:171, 

181,195:196,271:274 
—• Genel bütçeye dâhil dairelerin 

1958 malî , yılı Hesabı Katisi hakkında 
(3/68, 1/75) 110:111,142:145,195,225:238 

—• Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi hakkında (1/222) 99 

—• Hayavn hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair (1/181) 6 

—• İhracatı geliştirmek amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair (1/303) 285 

—• Istannbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İdareleri teşkilât ve tesisatının is
tanbul Belediyesine devrine dair 3645 sa
yılı Kanunun 10 ncıv maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1/144) 119 

—• İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair 
6374 vsayılı Kanunu bir madde eklenmesi 
hakkında (1/104) 119:120 

— İzalei Şekavet Kanununun yürür
lükten kaldırılmasına dair (1/191) 6 

— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı hesabı katîsi hakkında 
(3/135, 1 /70) 98,332 -.»335,374:375,392:395 

—• Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1958 malî yılı hesabı katîsi hakkında 
(3/71, 1/83) 98,375:376,396:399 

—• Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1959 bütçe yılı hesabı katîsi hakkında 
(3/76, 1/32) 98,376:377,400:403 

— Lâ Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışma halin
de kültür mallarının korunmasına dair 
Sözleşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına 
ait tüzük, protokol ve kararlara katıl
mamızın uygun bulunduğu hakkında 
(1/306) 366 

—• Milletlerarası çalışma teşkilâtının 
statüsünde yapıtan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/604) 
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—• Muvazenei Unmmiyeye dâhil dai
relerin hesabı katîsi hakkında (3/116, 
1/52) 72,78114:115,162:165 

—• Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkın
da 4608 sayılı Kanuna ek kanun hakkın
da (1/94) 38 

— 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu ara
sında ticari mübadelelere ve tediyelerin tan
zimine mütaallik Anlaşma» nııı feshi hak
kındaki 8 Ağustos 1962 tarihli notaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna, dair 
(1/300) 98 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/102, 
1/50) 38,114,158:161,195,251 :254 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/117, 
1 /58) 72,78,115,145,255:258 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/139, 
1/71) 72,115:116,166:169,195,259:262 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1958 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/172, 
1/84) 72,116,170:173,195,253:266 

— Orman Umum Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/23, 
1/35) 72,116:117,174:177,195,267:270 

— 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldı
rılması hakkında (1/307) 366 

--- Petrol Dairesi Keisliği 1957 malî yılı 
Hesabı Katîsi hakkında (3/140, 1/72) 111,145: 

149,195,239:242 
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 malî 

yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/146, 1/85) 6,112: 
113,150:153,195,243:246 

Sayfa 
— Petrol Dairesi iieisliğinin 1959 bütçe 

yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/70, 1/37) 38,113: 
114,154:157,195,247:250 

— Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân ve lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi 
hakkında (1/296) - 71 

— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 .5 .1926 
tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek Kanun hak
kında (1/161) 121 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında (1/91) 345,386,387:389,389: 

390,457:490 
— Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/297) 71 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nu hakkında (1/180) 43:46,66,108 

— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret 
Andlaşmasma ek protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/298) 71:72 

— 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
49 ucu maddesinin değiştirilmesine ve 117 
nei maddesinin kaldırılmasına dair (1/30) 6, 

11-2 
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 

bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/120, 
1/59) 99,877:37$,404:407 

— Vakıflar «Umum Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/141, 
1/73) ' 99,378:379,408:411 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 
bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkında (3/173, 
îl/34) ' 191,379,412:415 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Hesabı ;Ka'tîsi hakkında (3/22, 
1/44) 101,880,416:419 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Sanibra/ıimoğIıı ve iki 
arkadaşı) - Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa

yılı Kanuna,, ek 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı 
Kanuna (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim 
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Sayfa 

Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki 5965 sayılı Kanuna iki geçici 
madde eklenmesine dair (2/22) 98 

Afyon (Şevki Güler) - Yelioğlu 1308 do
ğumlu Tahir Ünlü'ye vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında (2/184) 121 : 

122 
Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 2 arka

daşı) •- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununda, bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanuna, bâzı hükümler eklenme
sine dair 15951 sayılı Kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında 6980 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/138) 120:121 

Aydın (İsmet Sezgin) - 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar. Ka
nununun 3 ncü maddesinin' değiştirilmesi
ne ve bu kanuna, geçici maddeler ilâvesine 
dair 97 sayılı Kanıma bir madde ilâvesi 
hakkında (2/39) 98,331:332 

Aydan (Mehmet Yavaş,) ve İzmir («C. 
S. Üyesi» HdVmi Onat) 

— İMİ. sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ek tahsil durumuna güre hizmet süresi 
hakkındk (2/141, 4/104) 331 

Aydın (Orhan Apaydın) 
— Türk Ceza Kanununun 16)1 nci mad

desinin bâzı fıkralarının yürürlükten kal
dırılma»! suretiyle tadiline dair (2/3 68) 366 

Balıkesir (Ahmet Aydın Balak ve 2 
arkadaşı) 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 1)25 
nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nuna bir fıkra eklenmesine dair (2/305) 98 

Balıfeesir (Ahmet Aydın B.olak ve 3 
arkadaşı) 

— 6$9L1 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/304) 98 

Balıkesir (Cihat Bilgehan) ile Konya 
(Faruk Sükan) 

— Millî Mücadele kahramanlarından-
Telıgrafiçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi 
Hatibe M'ortonatlı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında (2/308) 191 

Bursa (Ziya Uğur ve 92 arkadaşı) 
— 6-Î83 »ayılı Âmme alacaklarının tah

sil usulü hakkındaki Kanuna geçici bir 

Sayfa 
madde eklenmesine dair 40 sayılı Kanuna 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/203) 333: 

339 

Çorum. (Faruk Küreli) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesindeki altı aylık müddeti geçi
lenlere yeniden bir yıl müddet verilmesi 
hakkında kanun teklifinin geriverilmesine 
dair önergesi (2/211, 4/103) J94:195 

Diyarbakır (Alp Boğan Şen ve 9 ar
kadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı tarafından verilip bil âha
ra Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ile 9 arkadaşı tarafından tekabbül' 
edilen 5434 sayılı T. C. Emekli. Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 2 mad
de eklenmesine dair (2/77) 6 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen) ve Adana 
(«(•1. S. Üyesi» Mehmet Ünaldı) 

— 3460 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair (2/198) 107 

içel (Mazhar Arıkan ve 22 arkadaşı) 
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra 

görevlerinden uzaklaştırılan memurlar 
hakkında (2/309) 285 

İdareci Üyeler (O. Senatosu İdare 
Âmiri Mehmet Ünaldı ve Nihat Pasinli) 

—• Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Ka
nunu hakkında (2/13-) .194 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve M. Mec
lisi İdareci Üyeleri) 

—• 1962 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Sayıştay 
Başkanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (2/306) 98 

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdareci 
Üyeleri) 

— T. B. M. M. Memurları Teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değişti
ren 231 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 'hüküm
ler eklenmesine dair (2/85) 194 
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Sayfa 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Erzurum (Sadık Perin-
cek) ve Elâzığ (Nurettin Ardıçoğlu) 

—- Uizun vadeli .plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
da (2/259) .122 :123,T96 • 228,279 :i282,298:317 

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

— Türk vatandaşlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvurma
ları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara 
bağlanmasının düzeni enim esin e dair 
(2/253) 36 

İstanbul (Ferruh Bozbeyli) ile İstan
bul (Hüsamettin 'Tiy ansan) 

— Medeni Kanunun \854 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesi ıhakkmda (2/301) 38 

Kastamonu (Sabri Keskin, ve dört ar
kadaşı) x 

— (Köylü ve çiftçilerin T. C Ziraat 
(Bankasına olan bâzı borçlarının taksiti en-
dirilmesine dair (2/311) 323 ' 

İzmir (Mustafa Uyar) 
— Tapu sicil binaları payıknası mak-

sadiyle alınacak ıharclar (hakkında (2/233) 106: 
107 

Kırklareli («C. S. Üyesi» Ahmet Naci 
Art ve iki arkadaşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Ibâzı maddelerimi değiştiren 
6122 saıyılı Kanuna bir madde eklenmesi 
ıhakkmda (2/247, 4/10.8) 373 

Kocaeli (Nihat Erim) 
— 4 Kaısım 1950 'tarihli Roma Sözleşme

sinin 25 nci ve 46 ncı maddelerinin uygu
lanmaları .hakkında (2/1, 3/384) 107:1.08 

Kütahya (Sadrettin Tosbi ve 21 arka
daşı) 

— 73l34 sayılı ıKanunun bâzı ımaddele-
rinin değiştirilmesine dair (2/307) 98 

Konya (İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı) 
— Jan'darma Grenel Kumandanlığı kad

rolarında. vazifeli sulbay, astsubay, mecbu
ri uzatmalı Ve sivil memurlara, ücreltli per
sonele fazla mesaileri karşılığı fazla me
sai ücreti verilmesi hakkında (2/137) 366 

Sayfa 
Maraş, («C. S. Üyesi» Nedim Evliya ve 

4 arkadaşı) 
— 5017 sayılı Kanunu değiştiren 7168 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının-değiştirilmesi 'hakkında (2/303) 38 

Mardin (M. Ali Arıkan) 
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu

nuna bir muvakkat madde eklenmesine 
dair (2/261, 4/106) 456 

Muş (Sami Öztürk) 
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

nun 66 ncı miaddesinin 'tadili hakkında 
(2/249) 74:76 

Ordu (Ferda Güley) 
— 7258 sayılı Kanunun 3 ncü mnaddesi-

nin değiştirilmesi hakkında' (2/302, 4/102) 38, 
106 

Tokat (Ali Dizmam) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi İsti

hare Kurulu kanunu hakkında (2/210) 366: 
367 

Trabzon (Ahmet Şener ve 5 arkadaşı) 
—• Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde de
ğişiklik yaıİması, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi 
hakkındaki 4607 sayılı Kanuna ek birinci 
.maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/215) 98, 

108:110 
Tunceli («C. S. Üyesi» Mehmet Ali De

mir) 
— 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet

vellerinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/190, 4/107) 372 

— 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/312) 345 

Tunceli («C. S. Üyesi» Mehmet Ali De
mir) ile Kırklareli (Ahmet Naci Arı) 

— 3 . 4 . 1962 gün ve 789 slaydı Maarif 
teşkilâtına dıair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kıanun 
teklifi (2/310) (Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına) 323 

Tunceli («C. S. Üyesi» Mehmet Ali De
mir ve 11 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 65 ve 68 nci ımadde-
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Sayfa 

1 erinde yazılı müracaat için yeniden üç 
aylık müddet verilmesi hakkında (2/41) 120: 

121 
Yozgat (Mustafa Kepir) 
— Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine 

Sayfa 
olan borçlarının taksitlendirilmesi 'hak
kında (2/300) 6,456:457 

Yozgat («C. S. Üyesi» Sadık Artukmaç) 
— Tapu sicil binaları inşası için alına

cak harçlar hakkında (2/153) 106:107 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'-
m ölümü .münasebetiyle Yugoslav Federa

tif Cumhuriyeti Başkanlığının taziyet 
telgrafı 329 

TEZKERELER 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Kocaeli Milletvekili Nihat Eriım'-

in 4 Kasım 1950 tarihli Roma Sözleşmesi
nin 25 nci ve 46 ncı Maddelerinin uygulan
maları hakkında kanun teklifinin görüşül
mesinin Dışişleri Bakanının avdetine ka
dar içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
gecikeceğine dair (2/1, 3/384) 107:108 

— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, T. 
B. M. M. Memurları Teşkilâtı hakkındaki 

5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun telklifi ile Cumhuriyet Se
natosu idare Âmiri Mehmet Ünaldı ve 
Nihat Pasinli'nin, Cumhuriyet Senatosu 
Teşkilât Kanunu teklifinin birleştirile
rek gündeme alındığına ve müzakerelerin 
devam etımekte olduğuna dair (2/85, 2/13) 

194 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Ölüm 
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'-

ın ölümüne dair (3/375) 329 

Ölüm cezaları 
— Üsküdar, Tavası Hasanağa ma

hallesi, Karacaahmet caddesi cilt 1, sayfa 
119, hane 139 da kayıtlı Sadettin Naci-
x)ğlu, Kandemir Ispahipala'nın ölüm ceza
sına çaptırıl m ası hakkında (3/66) 366 

Yasama dokunmazlıkları 
— Adana Milletvekili Ahmet Topal-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/335) 455 
(3/33-6) 455 

— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/387) 285 
(3/388) 285 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/400) 366 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (2/393) • 323 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmaması hakkında (3/321) 367 

_ Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
uın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/3212) 454 

— Bursa Milletvekili Hikmet Akalın'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/211) 362 

—• Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/302) 455 
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Sayfa 

— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'-
iii y«tffa«ria dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/328) 455 

— Giresun Milletvekili Eteni Kılıç-
oğlu'nun" yasanla dokunulmazlığının kal-. 
d a l m a s ı hakkında (3/389) 285 

—• İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Grökay'm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında (3/329) 455 

(3/330> 455 
(3/390) 285 
— Kastamonu Milletvekili Fethi 

Doğançay'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/218) • 367 

—• Sakarya Milletvekili Hami Tez-
kan'ıın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmam-. hakkında (3/313) 367 

(3/3*9) 367 
— Sukarya Milletvekili Nuri Ba-

yar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılmadı hakkında (3/391) 285 

(3/302) 285 
— Siirt Milletvekili Hayrettin Öz-

gen'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkmda (3/323) 454:455 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kap
tan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/308) 367 

— Sivas Milletvekili Reşat Tur
han'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkıtfıd'a (3/461) 366 

— Ürfa Milletvekili Bekir Sami Ka-
ı*âftanh'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırıl*w*ast hakkında (3/3311) 455 

— UVfa Milletvekili Kadri Hrdo* 
ğan'ın yasama dokunulmazlığının kal-
dırılmasü hakkında (3/315') 454 

— Urtfa Milletvekili Sabri Kılıç'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/402) 366 

— Zonguldak Milletvekili Nuri Be-
şer'in mahkûmiyetine dair mahkeme 
kararı ile Yargıtay onama ilânının su-
nulduğıma dair (3/370) 14:15 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
— içişleri Bakanlığından istifa eden 

Sahir Kurutluoğlu'nun istifasının ka-
tatiM ile asaleten tâyin yapılıncaya ka-

Sayfa 
dar İçişleri Bakanlığına Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan öztrak'm vekâleten tâ
yininim, Başbakanının teklifi üzerine mu
vafık görülmüş olduğuna dair (3/403) 386:387 

—• Milletlerarası Göçmen ve Mülteci 
Meselelerini Araştırma Organizasyonu 
toplantılarına katılacak olan İmar ve 
îskân Bakanı Fahrettin Kerim Grökay'-
m dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı Raif Aybar'm vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzenine uygun görül
düğüne dair (3/381) 41 

— Rahatsız bulunan Basın - Yayın ve 
Turizm. Bakanı Celâl Karasapan'ın has
talığı müddetince kendisine, Ticaret Ba
kanı Muihlis Ete'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair (ı3/3'80) 41 

— Ralhatsitz bulunan Millî Savunma 
Bakanı Ilhami Samear'm hastalığı müd
detince kendisine, Devlet Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm vekillik edeceğine dair 
(3/397) 373 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet (Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'-
ün avdetine kadar kendisine, Devlet (Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in vekillik edeceğine dair (3/399) 373 

— Vazife ile yurt dışına giden Ta
rım ıBakam Mehmet îzmen'in dönüşüne 
kadar kendisine imar ve iskân Bakanı 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim '(^ökay'm 
vekillik edeceğine dair (3/398) 373 

CUMHURİYET 1SENATO8Ü BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERİ 

— Aydın Milletvekili ismet Seıagin'in, 
1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştiriinıes'ine ve bu kanuna 
geıçici maddeler ilâvesine dair 97 saıyılı 
Kanuna bir madde ilâvesi hakkında ka
nun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca 
reddine dair (12/39) 98,331:332 

— Mufvazenei Umumlyeye dâhil da
irelerin 195ı6 malî yılı hesaibı katileri
ne ait umumi mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-
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Sayfa 

lığı tezkerösi ile 1956 bütçe yılı Hesabı 
Kati kanunu tasarısı hakkında (3/116, 
1/52) 712,114:115,162:165 

—• 3499 sayılı Avuka'thk Kanununun 
49 neu maddesinin değiştirilmesine ve 
117 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/30) 112 

MÎLLET. M KOLİSİ BAŞKANLIĞI 
TEZKERESİ 

— Hastalığı sebebiyle 'bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan İsparta 
(Milletvekili Lokman Başaran'm ödeneği 
hakkında (3/379) 15:16 

— Sayın üyelerden bâzılarına 'izin 
verilmesi (hakkında (3/378) 15 

('3/377) 41:42 
(3/383) 105:106 
(3/385) ' 297:298 
(3/394, 3/3ı96) 372 

SAYİŞTAY (BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
— Ankara Üniversitesinin 1956 büt

çe yılı kesinlheisabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/106, 1/51) 285, 

385 :ı3ı8;6,443 :451 
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü

ğünün 1996 'bütçe yılı Kesin'hesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(-3/107, 1 /m) 191,383 :3i84,436 :439 

—• Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/122, 1/61) 191,384:385,440:443 

— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1958 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/144, 1/76) 191,385,444:447 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünün 1956 malî yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/108, 1/54) 191,380:381,420: 

423 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Umum. Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/123, 1/63) 191,381:382, 

424 :427 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 

Umum Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Ke-

Sayfa 
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/165, 1/77) 191,382,428:431 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/30, 1/36) 191,382:383,432: 

435 
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü

nün 1958 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(1/167, 1/78) 72,117:118,178:181, 

195:196,271:274 
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958 

bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/68, 1/75) 195, 

235 :238 
— Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1957 bütçe yılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/135, 1/70) 98,332:333,374:375,392:395 

— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/71, 
1/83) 98,375:376,396:399 

— Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1959 bütçe yılı kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/76, 
1/32) 98,376:377,400:403 

—• Muvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1956 malî yılı hesabı katilerine ait 
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/116, 1/52) 72,114 :115,162 :165 

—•" Orman Umum Müdürlüğünün 
1955 bütçe yılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/102, 1/50). 38,114,158:161,195,251:254 

—• Orman Umum Müdürlüğünün 
1956 malî yıılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/117, 1/58) 72,115,195,255 :258 

Orman Umum Müdürlüğünün 
1957 bütçe yılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/139, 1/71) 72,115:116,166:169,195,259 :262 

—• Orman Umum Müdürlüğünün 
1958 bütçe yılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/172, 1/84) 72,1 U y 70:173,195,263:266 
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— Orman Umum Müdürlüğünün 
1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/23, .1/35) 72, 

116:117,174:177,195,263:266 

—• Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî 
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/140, 
1/72) 111,146 :149,195,239 ;242 

—-'Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna daiı- (3/146, 1/85) 6,112: 

113,150:153,195,243:246 

— Devlet Petrol Dairesi Başkanlığı 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/70, 
.1/37) 38,195,247:250 

Sayfa 
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 

malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/120, 
1/59) 99,377:378,404:407 

— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/141, 
1/73) 99,378:379,408:411 

— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/173, 1/34) 191, 

372,412:415 

— Vakıflar (Jenel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/22, 1/44) 191,380, 

416:419 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 9 . 9 . 1962 tarihli 1.18 nci Birleşime 
ait 7 3:5 

21 . 9 .1962 tarihli 119 ucu Birleşi
me ait 7 38 

24. 9 . 1962 tarihli 120 nci Birleşi
me ait 7 71 

, 2 6 . 9 . 1962 tarihli 121 nci Birleşi
me ait 7 96 

28. 9 .1962 tarihli 122 nci Birleşi
me ait .7 189 

1 . 10 . 1962 tarihli 123 nci Birleşime 
ait 7 284 

3 . 10 . 1962 tarihli 124 ncü Birleşime 
ait 7 322: 

323 

5 . 10 . 1962 tarihli 125 nci Birleşime 
ait 7 344: 

345 

8 . 10 . 1962 tarihli 126 nci Birleşime 
ait 7 365 

10.10.1962 tarihli 127 nci Birleşi
me ait 7 454 

YOKLAMALAR 
Sayfa 

7 7, 
39.73.99,191,286,324,346,389,456 
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DÜZELTlŞLER 

6 ncı cilt 122 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazılarda aşağıda gösterilen düzeltişler 
yapılacaktır : 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
238 

238 
238 
238 
239 
239 
239 

•27. 
37 
41 
49 
79 
101 
101 
101 
101 
113 
113 
7 

7 
7 
8 
6 
8 
8 

2 
son 
son 
2 
2 
2 
3 
2 
f ) 

2 
3 
— 

o o 
3 
2 
2 

son 
son 

13 
18 
14 
15 
son 
27 
27 
son 
son 
9 
21 
1 

10 
24 
8 
7 
7 

son 

e) 110 

16 
10 
196 
178 
199 
180 
.4 
o 

170 
858 
29 
247 
337 
528 
035 
194 
361 
482 
872 

808 
791 
564 
016 
050 
518 
255 
384 
120 
702 
861 

lira 85 
93 
35 

95 
70 
20 
45 
95 

94 

kuruş 

1957 yılı Petrol Dairesi Reisliği 

Yekûn 

(A) cetveli 
3 
3 

960 
cetvellerde 

1 
473 
208 

190 
018 
015 

650 
236 

01 

35 
35 

c) 110 170 
858 
92 

16 247 
110 337 
196 528 
178 035 
199 194 
180 361 
4 482 
3 877 

808 lira 86 kuruş 
791 
564 
061 
050 
708 
518 
986 
384' 
701 
861 

95 
35 

95 

70 
42 
45 

94 
1957 yılı Petrol Dairesi Reisliği 

(A/l) c( 
3 
3 

Yekûn 906 
cetvelde 

473 
1 208 

290 
918 
015 

650 
236 

îtveli 

01 

39 
39 

249,250,1 Kanun başlığı ve 1 ] 
251, 252, l ve 2 nci maddelerin- l Orman Umum Müdürlüğü 
253 J deki J 

Orman Genel Müdürlüğü 
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6 ncı cilt 127 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazılann madde ve cetvellerinde aşağıda

ki düzeltişler yapılacaktır : 
Basmayazı 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

258 
258 

259 
259 
260 
260 
260 
266 
266 
267 
267 
267 

267 

Umumi 

13 
16 

12 
12 
42 
42 
48 

9 
11 
12 
14 
15 

16 

Yekûn 

2 2,4 
3 19 

2 3,5 
2 23 
2 6 
2 7 
1 Son 
2 2,4,11,17 
1 3 
2 3,6,13,19 
2 1 
2 3 

2-3 Son 
23 915 662 59 
4 718 592 34 

49 537 927 56 

Karayolları Umum Müdürlüğü 
Hususi fasıllar yekûnu 

10 188 815 55 
Karayolları Umum Müdürlüğü 
MADDE 3. — Genel Müdürlüğün 
gösterildiği gibi 
a) 18 282 102 lira 63 kuruşun 
UUMMİ YEKÛN 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 
F/203 475 000 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 
201 Maaşlar 2 668 652 87 
422 Hayrî ve sosyal hizmetler 

3 388 022 28 

22 175 685 23 
4 478 707 61 

Karayollar Genel Müdürlüğü 
Hususi fasıllar yekûnu 

10 183 815 55 
Karayollar Genel Müdürlüğü 
MADDE 3. — Genel Müdürlüğü 
gösterildiği gibi; 
a) 18 282 102 lira 63 kuruşu 
UMUMİ YEKÛN 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
475 300 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
201 Maaşlar 2 668 653 87 
422 Hayrî ve sosyal hizmetler 

3 088 032 28 

23 915 662 59 22 175 686 23 
4 718 592 34 4 478 707 61 

20 909 672 63 5 929 783 03 

32 584 131 87 Umumi Yekûn 49 537 927 56 32 584 131 87 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

268 
269 
270 
271 
274 
274 
275 
275 

12 
28 

5 
6 
5 
7 
3 
6 

2 2,4,11,17 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
2 Madde 4 İra 55. kuruş 
2 Madde 5 Bu kanun yayını 
2 2,12 Umum 
2 2,4,8 Umum 

• 2 — A Cetveli yekûnu 
— 8 gun olarak 2 275 

Son Sondan 2 148 772 58 
401 lira 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
lira 55 kuruşu 
Bu kanun yayımı 
Genel 
Genel 
A/ l Cetveli yekûnu 
gun olarak 2 725 401 lira 
148 772 98 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

İsmail Hakkı Akdoğan (Millet Partisi 
Meclis Grupu adına) - Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyeti kanunu tasarısı hak
kında 462,468 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
kanun tasarısının dördüncü maddesi hak
kında 474,480 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifinin komisyona iadesi 
hakkında 211 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 300.301 

Ekrem Alican (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı - Sakarya) - Dış yar
dımlarla ilgili olarak Hükümetimiz adına 
Amerika'ya giderek yaptıkları çeşitli > te
masların neticeleri hakkında açıklaması 100 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 303. 

Ahmet Altmsoy (Niğde) - Gizli celse
den açık müzakereye geçilmesi halinde Reis 
tarafından Heyeti Umunıiyenin kararının 
alınması gerektiği hakkında 370 

Kâzım Arar (Millet Partisi Meclis Gru
pu adına - Çankırı) - Uzun vadeli plânın 
yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 196 

Abdülhalim Araş (Kayseri) - Toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hürriyeti kanun ta
sarısının dördüncü maddesi hakkında 478 

Burhan Arat (Çanakkale) - Çanakkale'
de vuku bulan sel felâketinin yaptığı mad-

8 ay fa 
di hasar hakkında, yardım talebini ihtiva 
eden demeci 368,370 

Talât Asal (Edirne) - Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti kanun tasarısının 
dördüncü maddesi hakkında 475,479 

İhsan Ataöv (Antalya) - Antalya ve ci
varında vukubulan âfet dolayısiyle felâket 
mahalline bir heyet gönderilmesi ve muh
taç zürraa yardım yapılmasına dair 192 

— Basın - ilân Kurumu Kararnamesinin 
yürürlüğe girdiği günden itibaren istan
bul, İzmir, Ankara ve Anadolu gazetelerine 
verilen ilân bedellerinin miktarı hakkın
da 84,86 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkında kanun tasarısı hakkında 387 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı münasebetiyle 43 

—• .Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se-
çilememesi dolayısiyle 371 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması ve bü
tünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
•teklifi ile ilgili olarak vermiş oldukları 
bir önergenin oya konması hakkında 214 

Raif Aybar (Ankara) - Mardin Millet
vekili Talât Oğuz'un, 4753 sayılı Kanuna 
göre kurulan Toprak tevzi komisyonları
nın vazifelerinin nelerden ibaret olduğuna 
dair Devlet, imar ve iskân ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu münasebetiyle 88 

Yusuf Azizoğlu (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı - Diyarbakır) - Kars Millet
vekili Hasan Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığı 
kadrolariyle ilgili sözlü sorusu münasebe
tiyle 32 
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B 
Sayfa 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Diyarbakır 
Milletvekili liecai Iskenderoğlu ile istan
bul Milletvekili Kemin Bozbeyli'nin, ırk
çılık ile ilgili konuşmaları sırasında sarf 
ettikleri bâzı sözlerin zabıtlardan çıkarıl
ması hakkında 

—• Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti kanun tasarısının dördihıcü maddesi 
hakkında 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
Rejim mevzuunda gündem dışı demeci 

—• Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti kanunu tasarısı hakkında 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe konma
sı ve bütünlüğünün korunması ile ilgili ka
nun teklifi münasebetiyle1 

irfan Baran (Konya) - Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti kanun tasarısı 
hakkında 

— Yurtta husumet ve nifak yaratan ve 
rejimi tahrip maksadını güden olaylar 
hakkında 

Suphi Baykam (C. H. P. Meclis Grupu 
adına) - 2 Irkini 1902 Salı günü Ankara'da 
vukubulan nümayişler ve olaylar hakkın
da 

Cihat Bilg-ehan (Adalet Partisi Meclis 
Grupu adına) - Toplantı ve gösteri yürü
yüşü hürriyeti kanunu tasarısı hakkında" 

—• Toplantı ve gösteri yürüyüşü lıürri-

17 

474 

39 

404 

225 

470 

9,82 ' • ' > 

287 

404 

Sayfa 
yeti kanun tasarısının dördüncü maddesi 
hakkında 477 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Bolu Millet
vekili Kâmil inal ile birlikte verdikleri, ka
nun tasarılarının sözlü sorulardan evvel gö
rüşülmesi hakkındaki tasarıları münasebe
tiyle 83 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti kanun tasarısının dördüncü madde
si hakkında 474,480 

— Uzun vadeli p lânın yü rü r lüğe kon
ması ve bü tün lüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 31f> 

Sadi Binay (Bilecik) - Turizm, ve Ta
nı tma Bakanlığı kanunu tasarısı münase
betiyle 48 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Uzun 
vadeli plânın yürü r lüğe konması ve bü
tünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 310,3 11 

Ferruh Bozbeyli (istanbul) - Irkçılık 
cereyanlariyle ilgili konuşmalar' münase
betiyle 1.1,.13 

Ferruh Bozbeyli (Adalet Partisi Meclis' 
Grupu Adına) - Uzun vadeli plânın yürür
lüğe konması ve bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 197 

Ferruh Bozbeyli (istanbul) - Yeniden 
teşkili gereken Bütçe Komisyonu seci
mi hk. 297 

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü hürriyeti kanun ta

sarısının dördüncü maddesi hakkında 478 

Sadrettin Çanga (Bursa) - 01138 sayılı 
Kanuna geçici nıade eklenmesine dair 380 

— Bursa ve çevresinde yağan şiddetli 
yağmurlardan zarar görenlere yardım ya
pılması hakkında 328 

Sadrettin Çanga (Basın - Yayın ve 

Turizm Komisyonu Başkanı) - Turizm ve 

tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı müna

sebetiyle 52 
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D 
Sayfa 

Tahsin Demiray (İstanbul) - Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 54,64 

Yahya Dermancı (îçell) - 6138 sayılı Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair 335 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 316 

Ekrem Dikmen (Trabzon) - Trabzon 
havalisinde tütün mahsulünü zarar veren 
mavi küf hastalığı hakkında 29 

H. Ali Dizman (Toka"t) - Bursa Millet
vekili Sadrottin f<anga tarafından verilen, 

Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı - An
kara) - İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nm, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendi
kası temsilcisi Amerika'lı Mr. Thalmayer 
ile Morrison firması hakkındaki sözlü so
rusu münasebetiyle 19 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Toplan
tı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti kânun 
tasarısının dördüncü maddesi hakkında 477, 

479 
— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon

ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifinin komisyona iadesi 
hakkında 213 

Memduh Erdemir (Kırşehir) ? Uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması ve 'bü
tünlüğünün korunması 'hakkındaki kanun 
teklifi müna'se'betiyTe 304 

Hasan Erdoğan (Kars) - Riyasetin "* 
usule aykırı (hareket ettiği 'hakkında Tl 

— Sağlık (Bakanlığı ka'droları hakkın
da 34 

Asım Eren (Niğde) - 'Toplantı ve 'gös
teri yürüyüşü hürriyeti kanun tasarısının 
birinci maddesi 'hakkında 473 

îlhamli Eriböm (İçişleri Komisyonu Söz
cüsü) - 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü (hür
riyeti kanun tasarısı 'hakkında 4&6,480,4M 

Kenan Esengin (Zolguldak) - Turizm 

Sayfa 
uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki ka
nun teklifinin tümü üzerindeki müzakere
lerin kifayeti hakkındaki takrir aleyhinde 2.14 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanıl
ım tasarısı münasebetiyle - 59 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 215,314 

—• Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı Kesinhesap Kanununun üçüncü 
maddesi hakkında ' 377 

ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu neticelen
meden siözlü 'sorulara geçilmenin usulsüz 
•ol'duğu ihaklkındaki, Uşak Milletvekili A(h-
met Talhtakıbç'm 'beyanına cevap 75 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı ve Basın -
Yayın ve Turizm BıakanvekiM . Ankara) -
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün Ba
sın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürür
lüğe ıgirdiği ıgünden 'bugüne kadar tstan-

!bul, İzmir, Ankara ve Anadolu 'gazeteleri
ne verilen ilân'bedellerinin miktarına dair 
Başbakandan 'sözlü sorusu münaselbeitiyle !84,86 

Muhlis Ete-(Ticaret Bakanı ve Basm -
Yayın ve Turizm Bakanvekili) - Turizm 
ve Tanıtma 'Bakanlığı kanunu tasarısı mü
nasebetiyle . 55' 

Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) - l)i-
yarlbalkır Milletvekili Recai îsken'deroğlu'-
ıııın geçen 'birleşim'deki ırkçılık 'cereyanla
rı yi e ilgili 'konuşması münaıseibe'tiyle 7 

— 2 Ekim 196'2 Salı -günü Ankara'da 
vükübulan nümayişler ve 'olaylar Iha'k'kın-
da 2!92 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasa
rısı münasebetiyle 53 

Saadet Evren (istanbul) - Turizm ve 
ve Tanitma Bakanlığı kanunu tasarısı mii-
nase'betiyle 51 

E 



— 32 — 

Sayfa 
Turhan Feyâoğlu (Devlet Bakamı ve 

Başbakan Yardımcısı) - Toplantı ve gös
teri yürüyüşü 'hürriyeti kanun taksamı 
'hakkında 469 

Sayfa 
— Uzun 'vadeli plânın yürürlüğe kon

ması ve bütünlüğünün korunması Ihakkın-
daki 'kanun teklifi münaselbetiyle 2ft'9'224 

Fahrettin Kerim Gökay (imar ve İs
kân Balkanı) - 'Bursa Milletvekili 'Gadret
tin 'Çaııga'nın, Buıtsa ve Jıavalisin'de yağan 
şiddetli yağmurlardan zarar görenlere 
yardım yapılması hakkındaki demecine 
cevabı 

Kasım Güllek (Aıdana) - Avrupa Kon
seyine iştirak edip yurtfa dönerken Yu
goslavya'da bir trafik kazasında vefat 
eden Aydın 'Milletvekili MeÖımet Yavaş 
hakkında 'Heyetin teessürlerini 'bildiren 
demeci 

— Dış iti'bar konusun'da gündem dışı 
demeci 

32'9 

193 

335 

Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Z'on-
gu'ldak Milletvekili Nuri Beşer'in malhkû-
miyeti 'münasebetiyle 15ı 

Arif Hikmet Güner (Rize) . Uzun va
deli planın yürürlüğe konmalsı ve 'bütün
lüğünün korunması hakkındaki kanun 
teklifi münaise'betiyle Devlet 'Balkanı ve 
Başlbakan Yardımcısı Turlhan Feyzioiğ-
lu'ndan ısorüsu 2123 

Mühiddin Güven (A. P. Meclis Gru-
pu adına) - 2 Ekim İ902 Salı ,günü Arika-
ra 'da vükulbulan nümayiş ve olaylar (hak
kında '286,29li 

Sekip înal (Hatay) - Uzun vadeli plâ
nın yürürlüğe konması ve 'bütünlüğünün 
korunması 'hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 202 

Sekip înal (Geçici Komisyon adına) -
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması 
ve 'bütünlüğünün korunması 'hakkındaki 
kanun teklifinin tümünün .değil 'de, ile
ride maddelerinin iadesi hakkında 213 

ismet inönü (Başbakan) - 2 Ekim 1962 
Salı günü Ankara'da vıiku'bulan nüma
yiş ve olaylar hakkında 293,294 

ismet inönü (Başbakan - Malatya) -
Kkmya Milletvelkili Irlfan Baran'm, yurtta 
•hulsumet ve nifak yaratan ve rejimi ta'h-
rip maksa'dmı 'güden lolaylara dair Baş

bakandan siözlü sorusu münasebetiyle 
Recai Iskenderoğlu (Diyarbakır) - Ge

çen 'birleşimdeki ırkçılık cereyanlariyle 
ilgili 'konuşması münasebetiyle 

Mehmet îzmen (Tarım Bıakanı) - Mar
din Milletvekili Talât Oğuz 'un 4758 'sayılı 
Kanuna ıgöre kurulan Toprak tevzi komis
yonlarının vazifelerinin nelertlen i'baret 
•olduğuna dair Devlet, İmar ive İskân ve 
Tarım Bakanlarından sözlü soru'su mü
nasebetiyle 

Mehmet Izmen (Tarım Bakanı - Gire
sun) - Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Tra'bzion [havalisinde tütün mahsu
lünü zarara uğratan mavi küf 'hastalığıyla 
ilgili sözlü Soru'su 'münaselbetiyle 

76 

9,1)3 

m 

218,3a 
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Sayfa 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Top

l a n t ı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
kanunu tasarısı 'hakkında 462 

Mustafa Kepir (Yozgat) - Toplantı ve 
(gösteri yürüyüşü hürriyeti kanun tasa
rısının dördüncü maddesi hakkında 477 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Milletler
arası Yapı İşçileri ^Sendikası Temsilcisi 
Mr. Tıhalmayer ve Morris-on firması Ihak-
kmda 24 

— Senatonun reddettiği bir metnin, 
Millet Meclisince kalbulü 'halinde Anaya
sanın 9'2 nci maddesi gereğince Karma 
Komisyon kurul masına lüzum lolma'dığı 
hakkında 332 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
(hürriyeti kanını tasarısının 'beşinci mad
desi hakkında 484,487 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nunu tasarısı münasefbetiyle 46,51,56 

Sayfa 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nun tasarısının komisyona iadesi hakkında 55 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka

nunu neticelenmeden sözlü slorulara geçil
mesinin usulsüz'olduğu hakkındaki, Uşak 
Milletvekili Ahmet Tahtakıhç'ın beyanla
rına cevap 75 

Coşkun Kırca (Geçici Komisyon Söz
cüsü - îstanbul) - Uzun vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve 'bütünlüğünün korun
ması hakkındaki kanun teklifinin komis
yona iade edilmemesi ıha'kkında 212 

Coşkun Kırca (Geçici Komisyon Söz
cüsü) - Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve 'bütünlüğünün korunması, 'hakkın- -
aaki kanun münasdbetiyle 204, 300, 301, 305, 

3O9,i3il0;3ili;3i:2,313, 315 
Coşkun Kırca (istanbul) - Yeniden 

teşkili ıgereken Bütçe Romisyonu seçimi 
hakkında 296 

M 
Ferid Melen (Maliye Bakanı) - 6138 

sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi 
hakkında 337 

O 
Cevad Odyaikmaz (C. K. M. P. Meclis 

Grupu adına) - Uzun vadeli plânın 
yürürlüğe konması ve 'bütünlüğünün ko
runması llıakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle 204 

— Yeniden teşkili gereken Bütçe Ko
misyonu seçimi hakkında 296 

Talât Oğuz (Mardin) ,- 4733 sayılı Ka
nuna göre kurulan Toprak 'Tevzi komis
yonlarının vazifelerinin nelerden ibaret 
olduğu Ihakkm'da 891 

Ahmet Oğuz (istanbul) - Önemli mem
leket meselelerinin gündem dışı ve geçen 
tutanak 'özeti vesile edilerek konuşulma
sının usule uymadığına dair demeci 324 

Arif Hikmet Onat (Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü) - 0138 sayılı Kanuna geçici mad
de eklenmesine dair 336 

Arif Hikmet Onat (Bütçe Komisyonu 
adına- Ordu) - Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kanunu tasarısı münasebetiyle 43,50,108 

Hüdai Oral (Adalet Komisyonu söz
cüsü) - Toplantı ve iğösteri yürüyüşü 
'hürriyeti kanun tasarısı hakkında 467,478,480 
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O 
Sayfa 

Cevat Önder (Erzurum) - Bizim Rad
yo adiyle neşriyat yapan radyo istasyonu 
hakkında 325 

Vahyi Özarar (İstanbul) - 6188 sayılı 
Kanuna eğici madde eklenmesine dair 336 

Halil özmen (Kırşehir) - Toplantı ve 
gös'teri yürüyüşü hürriyeti kanun tasarı-

Bmin Paksüt (Ankara) - Uşak Millet
vekili Ahmet Tahtakılıç'm Uzun yâdeli 
plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanun tekli
finin komisyona iadesi hakkındaki konuş-

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı 
münasebetiyle 56 

öoner Faruk sanaç (Elâzığ) - 2 Ekim 
1962 Salı günü Ankara'da vukubu'lan nü
mayiş ve olaylar hakkında 294 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) -
Ateşli silâhların ve taşıma ruhsatlarının 

Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 60 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - 2 Ekim 
1962 Salı günü Ankara'da vukubulan nü
mayiş .ye olaylar hakkında konuşmaların 
devamı hakkında 204 

— Turzim ve Tanıtma Bakanlığı ka
nunu tasarısı münasebetiyle 52 

Sayfa 
sının dördüncü madde'si hakkında 476 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 316 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Uzun va
deli plânın yürürlüğe konması ve bütünlü
ğünün korunması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 304 

idari makamlarca takdir hakkı tanınarak 
iadesi ve verıgi toprak ve zirai reform 
tasarılarının süratle Meclise getirilmesine 
dair demeci 327 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu tasa
rısı hakkında 457,475 

Ahmet Şener (Trabzon) - Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı hak
kında 63 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nunu neticelenmeden sözlü sorulara geçil
mesinin usulsüz olduğu hakkında 75 

— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hak-

P 
ması münasebetiyle 213 

Emin Paksüt (C. H. P. Meclis Grupu 
adına) - Uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 200 

S 

ş 

T 



kındaki kanun teklifinin komisyona iade
si hakkında 

Naircı Tiralı (Giresun) - Ankara Gaze
teciler Cemiyetinin öncülüğü ile Mecliste 
futbol takımları kurulduğu yolunda neş
riyat yapan bâ'zı gazeteler hakkında Baş-

— 35 
Sayfa 

212 

Sayfa 
kanlık Divanınca bu gibi hafifliklerin ön
lenmesi ve gereken tedbirin alınması hak
kında 193 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 216,300,302,306 

Ziya Uğur (Bursa) - 6138 sayılı Âmme 
alacaklarının talhsil usulü hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
40 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi dolayıs'iyle 

Veli Uyar (Sayıştay Komisyonu adı-

u 

333 

na) - Vakıflar Genel Müdürlüğünün. 1956 
bütçe yılı Ketsinlhesap Kanununun üçüncü 
maddesi hakkında 377 

Celâlettin Üzer (Eskişehir) - Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı hak
kında 62 

Reşit Ülker (İstanbul) - Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hürriyeti kanunu ta-

ü 
sarısı hakkımda 459,485,489 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün koruaı>ması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 304 

Abdullah Kemal Yörük (Adalet Ba
kanı) - Yurtta husumet ve nifak yaratan 
ve rejimi talhrip maksadını güden olaylar 
hakkında 82 
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