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BAKANLAR KURULU 

ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

Sttyfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan j 

Tarım (Balkanı Mehmet tamen'in dönüşüne I 
kadar kendilisine, ıSağlıfk ve (Sosyal Yardım j 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik <et- \ 
mesi (8/4314) 'B&7 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan j. 
Ticaret (Bakanı 'Muhlis Ete'nin, dönüşüne j 
"kadar kend&sine, (Basın - Yayın ve Turizm j 
Bakara Celâl Tevfik Karasapan'm vekiUiık | 
etmesi (3/433) ^07 

— Vazife iıle y u r t dışına gidecek olan | 
Ulaş t ı rma (Balkanı Rı fa t Öçten 'in dönüşüne 'l 

k a d a r kendis ine Bağlık ve Sosyal Yard ım . : 
Bakan ı Yûsuf Azizoğlu 'nun vekillik et
mesi (Ö/431) 566İ567 

— Yurt dışına tgideeek olan Devlet Ba- j 
kanı Necini ökten 'in dönüşüne kadar ken
disine (Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu'- r 

n u n vekillik ötmesi ('3/425) ; 24 

ÎŞLBR 

Sayfa 
— Açık bulunan Devlet Bakanlığına, 

Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'-
nun tâyini (3/420) 2 
— Vazife ile yurt dışına (gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun dönüşüne kadaıJ 

kendisine, Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekillik et
mesi 03/432) 567 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan) 
imar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesi 
03/429) 121 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Balkanı Şevket Raşit Katip-
ağlu'nun dünüşüne kadar kendisine, Çalış
ma Bakam (Bülent Ecevit'in vekillik et
mesi (B/428) 121 

— Bursa Milletvekili İbrahim Oktem, 
Hatay Milletvekili Sekip inal, Kütahya 
Milletvekili Sadrettin Tosbi ve İsparta Mil
letvekili Sadettin Bilgiç'in Türkiye Bü-

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Radyonun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi saati neşriyatında 'görüşmeleri 
noksan aJkserttirdiğine dair demeei ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
TurlhanFeyzioğlu'nun oe'valbı 468:470 

— Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Amerikan uyruklu 'bâzı kişilerin Türk 

yük Millet Meclisi Plân Karma Konüsyo- i 
nunun yenisi seçilinceye kadar görevine | 
devam etmesinin! karar altına alnınrası 
hakkında önergesi (4/1U7) 4:5 

'harfleri Kanununa aykırı olarak, kapıla- i 
rina astıkları talbelâlar vesilesiyle Ameri
kalı dostları uyarma amacını güden de- ! 
meçi 40:47 

— 1 '. 11 .1902 tarihli Birinci Birleşim- i 
de Başkanvekillğine seçilen İstanbul Mil- j 
letvekili Müftıiddin Güven'in bu görevden j 
çekildiğine dair tellgrafı ile çekilme sebep- | 

DEMEÇLER V E SÖYLEVLER 

t 
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Sayfa 

lerini (bildiren demeci ve Maraş Msilletve-
ikili (Kemal Bağcıoğlu'ıum Başkanveikİli 
tfeçıimi sırasındaki Başkanlığın tutumuna 
•dair diemeci ile Başlkan Fuad •Sirmen'in ce-
valbı 20:24 

— Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm, 
ormanların taihribi hakkında ıgündem dıgı 
•demeci 45 -A6 

— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in, Türkiye'nin Avrupa 'Ortak Pazarı
na katılması konusu ile ilgili açıklaması 636:6o{) 

— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Pariâınenitolararası 51 nci Kongresine ıka-

Sayfa 
,tıinıı§ olan Kurul adına ^açıklamada bulu-
nulmıasmı üs tiye n önergesi ve demeci. .122 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Crö-
ker'in, geçen tutanak özeti hakkındaki de
meci ile Antalya Milletvekili İhsan. Ata-
öv'iin cevabı 639:641. 

—- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Doğu illerinde had safhaya varan ka
çakçılık, irtikâp ve irtişa söylentileri ve 
•sınır olayları hakkında demeci 43:44 

— Yozıgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, .memleketimizde yaygın hale gelen hı-
ristiyanlık 'propagandası ve bu hususta da
ğıtılan broşürler hakkında demeci 44:45 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
1$50 — 1962 yılı Bütçe Kanununa 'bağ

lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında 49d 

İŞll — Türk Ceza Kanununun 163 
maddesinin ıbâzı fıkralarının 
rürlüfeten kaçırılmasına dair. 

& 
9 86: 

92,110:113 
nci 
yü-

4 159 
7 MG 
8 ,225, 

227:229 
1212 — Devlet Memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı I numaralı 
cetvelde derişiklik yapılması ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşki
lât ve ödevleri hakkındaki 2825 
sayılı Kanuna iki madde eklenmesi 
hakkındaki 4607 sayılı Kanuna ek 
1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında. 7 108: 

110 

No. Cilt 
.123 —7129 sayılı Bankalar Kanununun 

47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna iki 
madde eklenmesi hakkında. .6 

Sayfa 

42 
s im 

222 .-224 
124 — Devlet Memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3666 
sayılı Kanuna hağlı (1) sayılı cet
velin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında. 6 482, 

566 
8 225, 

229:230 

125 — 1706 sayılı «Jandarma Kanunu
nun 6459 sayılı Kanunla muaddel 
1.2 nci maddesinin (,b) fıkrasının 
tadili hakkında. 2 383 

8 215, 
2&İS283 

KARARLAR 

155 — Ankara Milletvekili Mehdi Mıh-
çı^lu 'nun, yaşama dokunulın^^ğı-
nm kaldırılmasına mahal olmadığı-

rna dair. 6 2£7 
s m, 

290 



No. 
156 

Cilt Sayfa 
— Denizli 'Milletvekili Mehmet Ço-
banoğlu'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğıma dair. 297 

245, 
290:291 

157 — Yüksek Hakimler' 'Kurulu asli 
üyeliğine H. İlhan Arıfcan'm se-

No. 
çildiği hakkında. 

158 

Cilt Sayfa 
9 İ*T, 

119:120,l«9|lTO 

— Yüksek Hâkimler Kurulu yedek 
üyeliğine Hikmet Lütfü Sancar'm, 
seçildiği hakkında, 9 469: 

170J556 

MECLÎS ARAŞTIRMASI 

— Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 
Eylül 1962 tarihinde vukubulan deprem 
dolayısiyle mahallinde inceleme yapmak 

üzere görevlendirilen 5 kişilik Millet Mec
lisi Heyeti raporu (10/8) -602ı603 

ÖNERGELER 

4:5 

82 

Bursa (İbrahim Öktem), Hatay (Sekip 
tn-al), Kütahya (Sadr ettin Tosbi), İspar
ta. (Sadettin Bilgiç) 

— Türkiye. Büyük Millet Meclisi Plân 
Karma Komisyonunum yenisi seçilinceye ka
dar görevine devam etmesinin karar altı
na alınması hakkında (4/117) 

Emin im (Ertuğrul Akça) 
— Gümrük ve Tekel komisyonlarından 

istifa ettiğine dair (4/121) 
Istaabül (Coşkun Kırca) 
— Anayasanın 3 ncü geçici maddesi ge

reğince- Mfilet Meclisinde uygulanan 1 Ka
sım 196& tarihM muaddel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu Nizamna-
ıttft^e bâzı ek maddelerin ilâvesi hakkında
ki teklifinin geriverilmesine dair (2/33.1, 
4/119) 

istanbul (Muhiddin Güven) 
— Başkan vekil liginden çekildiğine da

ir (4/118) 20:24 
Istafifcııl (Oğuz Oran) 
— P^âmefitölttrarası 51 ne i Kongresi

ne katılmış olan Kuı*ul adına açıklamada 
bulunn&lsma dair 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı «O. S. Üyesi» 
ve ark&âüşkto'i) 

— Diyâftet İşleri Reisliğinin, teşkilât ve 
tüifeieri hakkındaki kanun teklifimin îetü-

47:48 

122 

züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair (2/101) (4/128) 602 

izmir (Sâim Kaygan ve Ali Naili Erdem) 
—• 5#37 sayılı Kamunun 2 nci mmaddesi-

nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkın- ; 

daki kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(2/234, 4/120) 48 

Kayseri (Devlet Bakanı ve Başhakttn 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu) 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
malar Kurulu hakkındaki kanun tasarısının 
bir Geçici Komisyonda incelenmesine dair 
(4/124), (1/219) 1211122 

Konya (Ömer Kart) 
— Dilekçe Komisyonundan istifa ettiği- i 

ne dair (4/126) 566 
Muş .(Sait Mutlu) 
— Muş^ Milletvekili Sait Mutlunun, 

Muş Emniyet Müdürlüğünden Ankara Bi
rinci Şube Müdürlüğüne tâyin olunan zatm 
eşyasının, Muş'tan Ankara'ya hangi vasıta 
ile taşındığına dair yazılı sorusunun geri ve
rilmesi hakkında (4/122, 7/206) 121 

Sakarya (Muslihittin Gür er ve iki arka- •, 
daşı) 

— 3460 sayılı Kanuna ek kanun teklifi- ı 
nin geriverilmesine dair (2/99) (4/127) 566 

Trabzon (A li Şakir Ağanoğlu) 
— Trabzon ili ile Akçaabat ve MftO â 

ilçelerinde mahsulü hasara uğrtyan tütün 
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. Sayfa 

müstahsilinin yardımına koyulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım, Güm-
•rük ve Tekel ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusunu geri aldığına dair (6/408) 

(4/123) 
Uşak (Ahmet Taktakıhc) 
— Millî Eğitim Komisyonundan çekil 

meşine dair (4/125) 

Sayfa 
92 

120 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 
— Ortaköy ilçesinin Aşdağul köyü 

Hane 70, Cilt 2-5, Sayfa 125-72 de kayıtlı 
Mehmetoğlu, Fatma'dan doğma 1927 do
ğumlu Şükrü Uzunca'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/21.) 19 

— Torbalı ilçesinin Karakızlaı* köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı 
İsmail oğlu Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 
doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/16) 19 

Bütçe Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına dair tahakkuk etmiş faizleri
nin bonifiye edilmesi ile bu borçların on 
yıl takside bağlanmasına ait kanun tek
lifi hakkında (2/251) , 569: 

586,592 :595,603,627,628:631, 
641:642,664:667 

—• 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/210) 568: 

.569 
—• Kastamonu Milletvekili İsmail Hak

kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rit'at öztürkçine ve 2 
arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifleri (2/201, 2/223) 

— Muvazzaf subay ye askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 

642: 
645 

4608 sayılı Kanuna ek kanun ıtasarısına 
dair (1/94) 

— Sinop Milletvekili Mahmut Alican-
oğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Tem
sil ödeneği Kanununun muhtelif kanun
larla değişiklik veya ekler yapılmış bu
lunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâettin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 
sayılı Dahiliye memurları Kanununa ek 
kanun teklifine dair (2/83, 2/110) 

586, 
642 

654: 
661 

İçişleri Komisyonu raporlan 

— Sinop Milletvekili Mahmut Ali 
canoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun muhtelif ka
nunlarla değişiklik veya ekler yapılmış 
bulunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ile Kırklareli Millet
vekili Alâettin Eriş ve 5 arkadaşının, 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
na ek kanun teklifine dair (2/83, 2/110) 654: 

661 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

—• Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/229, 
C. Senatosu 1/113) '565 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1962 yılı bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (M. Meclisi 1/244, C. 
Senatosu 1/112) . 564 



Sayfa 
— 1962 yılı bütçe kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (M. Meclisi 1/314, C. Sena
tosu 1/119) 636 

— .1962 yılı bütçe kanununa bağlı 
. (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/251, 
C. Senatosu 1/117) 636 

— 1962 yılı bütçe kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (M. Meclisi 
1/312, 2/334, 2/347, G. Senatosu 1/118} 636 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi' 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (M. Meclisi 
1/245, C. Senatosu 1/110) 565 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (M. Meclisi 1/289, C. Senatosu * 
1/112) 564 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (M. Meclisi 1/315, C. Senatosu 1/120) 636 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına dair (M. Meclisi 1/216) 565 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (M. Meclisi 1/318, C. Sena
tosu 1/124) ' 636 

Maliye Komisyonu raporları 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/210) 568:569 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. "âzalarının 1958 yılı 

borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bo-
nifiye edilmesi ile bu borçların on yıl tak
site bağlanmasına ait kanun teklifi hakkın
da (2/251) 569:586,592:595,603,627,628:631, 

641:642,664:667 

Meclis Araştırma Komisyonu raporu 

— Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 
Eylül 1962 tarihinde vukubulan deprem ; 
dolayısiyle mahallinde inceleme yapmak 
üzere görevlendirilen 5 kişilik Millet Mec
lisi Heyeti raporu (10/8) 602:603 

Plân Karma Komisyonu raporu 

— Birinci beş yıllık (1963 -1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair (M. Meclisi 3/382, C. Se
natosu 3/140) 167,170:199,210:257,260:290, 

290:331,334:362,362:396,399:424,424:465, 
470:498,498:552,552:505 

• Sayıştay Komisyonu raporu 

— Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 
Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkında 
(3/121, 1/60) 661:662,668:671 •' 

— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/143) (1/74) 662:663 

Ticaret Komisyonu raporları 

— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına ' 
dair (1/210) 568:569 

— C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem !' 
T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına 
dair tahakkuk etmiş faizlerinin bonifiye 
edilmesi ile bu borçların on yıl taksite bağ
lanmasına ait kanun teklifi hakkında 
(2/251) 569:586,592:595,603.627,628:63jL, 

641:642,664:667 



- 8 -
.SAYIN ÜYELERLE tLGÎLt tŞLER 

Çekilme 
Sayfa 

-m dışişleri ve Gümrük ve Tekel ko
misyonlarına seçilmiş bulunan Erzurum 
Milletvekili Şrtıığrul Akça'nm Gümrük 
ve Tekel Komisyonundan istifası (4/121) 82 

— Konya Milletvekili Ömer Kart'm, 
Dilekçe Komisyonundan çekilmesi (4/126) 566 

— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, Millî Eğitim Komisyonundan çekil
mesi (4/125) . 1 2 0 

— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in Ba|kanvekilliğİRden çekilmesi 
(4/118) ' 20:24 

• irinler 

— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'a 
izin verilmesi (5/426) 82 

— Konya Milletvekili Kadirean Kaflı'-
ya izin verilmesi (3/424) 48 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/427) 121 

(3/440,441) 565:566 

Seçimler , 

-r- iiiBBie hükmi şahısları ve müesse
seleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuUer hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısını incelemek 
üzere Maliye ve Bütçe kondisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yonun yeniden kurulması (1/286) 83 

— Başkanlık. Divanı için bir Başkan-
vekili seçimi ' 24,26:27 

-T-- Başkanvekilleri seçimi 2,4,0,6:7 
— 542^- sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve ba kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
(1/287) ' 83 

4 . 1 . 1961 tarihli ve ^13 sayılı Usul 
Kanununun bâzı ımddeteriaia değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi (1/300) ve 83 

31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâ^ı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması (1/307) hakkındaki kanun 
tasarıları ile, 83 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evli
ya ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin ilgası ve. yeni 
hükümler ihdasına (2/12) 83 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 68 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifler (2/66) 83 

C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Qk-
yayuz ve 51 arkadaşının, 19Ş sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin il
gası ve yeni hükümler ihdasına dair zirai 
vergi kanunu teklifi (2/8.6) 83 

Adana Milletvekili Ahmet Karamüftü-
oğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu tek
lifi (2/90) ve 83 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 68 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi (2/94), 83 

C. Senatosu tzmir üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 41 ve 43 ncü maddesine birer fıkra 
eklenmesi (2/157), 83 

C. Senatosu tzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı . 
bendlerinin değiştirilmesi (2/158), 83 

O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün-
aldı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması 
(2/171) 83 

C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün-
aldı'nm, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
40 ner maddesinin bir fıkrasının değiştiril
mesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarı ve tekliflerini in
celemek üzere Maliye, Adalet, Sanayi, Ti
caret, içişleri, Çalışma, Tanın ve Bütçe 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku7 
rulu Geçici Komisyonun yeniden kurul
ması (2/172) 83 



Sayfa 
— 1 . 11 . 1962 tarihli Birinci Birleşim

de Başkanvekilliğine seçilen İstanbul Mil
letvekili Muhiddin Güven'in bu görevden 
çekildiğine dair telgrafı ile çekilme sebep
lerini bildiren demeci ve Maraş Milletveki
li Kemal Bağcıoğlu'nun, Başkanvekili se
çimi sırasındaki Başkanlığın tutumuna da
ir demeei ve Başkan Fuad Sirmen'in ceva
bı 20:24 

— Cumhuriyet Senatosu Adana t)yesi 
Mehmet Ünaldı tarafından geri alman ve 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen ve 
9 arkadaşı tarafından benimsenen 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 80 
ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifini görüşmek üzere Maliye 
ve Bütçe komisyonlarından 5 er üye alına
rak seçilen komisyonun yeniden teşkili 
(2/77) 82 

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Turhan Feyzioğlü'nun, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırmalar Kurulu hak-
'kındaki kanun tasarısının bir geçici ko
misyonda incelenmesine dair olan önerge
si (4/124, 1/219) 121:122 

— Divan kâtipleri seçimi 2,4,6 
— İdare âmirleri seçimi 2:4,6 
— İhracatı geliştirmek amaciyle vergi

lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair kanun tasarısını incelemek 
üzere Sanayi, Maliye ve Bütçe komisyon
larından seçilen üçer üyeden kurulu .Ge
çici Komisyonun yeniden kurulması (1/303) 84 

—• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let. Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi ve 84 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usulleri
nin düzenlenmesi hakkında kanun teklif
lerini incelemek üzere Anayasa ve Bütçe 

komisyonlarından 6 şar üye olmak üzere i 
kurulan Geçici Komisyonun tekrar teşkili ; 
(2/279, 269) j 84 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, i 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas ] 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erziaean | 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye j 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis- ; 
yonu seçilmesi ve çalışma usullerinin dü- • 
zenlenmesi hakkında kanun teklifini ince- j 
lemek üzere Anayasa ve Dışişleri komis- , 
yonlarmdan 6 şar üye olmak suretiyle seci- ; 
len Geçici Komisyonun yeniden kurulma
sı (2/273) ' \ 84 

-— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca \ 
ve üç arkadaşının; Türk vatandaşlarının, 
T. B. M. M. ne dilekçe ile başvurmaları ve : 

dilekçelerin incelenmesiyle karara bağlan
masının düzenlenmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabulünden sonra, ! 
Cumhuriyet Seatosunca tadil olunup, Mil- j 
let Meclisi Komisyonu ve Genel Kurulunca 
benimsenmiyen maddelerinin yeniden göz
den geçirilmesi için her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarından altışar üye alınarak ku- i 
rulan karma Komisyonun yeniden teşkili 
(2/253) 64:85 

— İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 
11 arkadaşının, Deniz İş Kanunu teklifini 
incelemek üzere Çalışma, Sağlık ve Sos- ; 
yal Yardım, Ulaştırma ve Adalet komis-- i 
yonlarmdan seçilen 3 er üyeden kurulu ! 
Geçici Komisyonun teklifi (2/314) 84 

— Komisyonlar için üye seçimi 24:26, 
P :38 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 
18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 : 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir mad- j 
de ile geçici bir madde eklenmesine dair; 
kanun teklifini görüşmek üzere Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından 5 er üye alınarak < 
seçilen Geçici Komisyonun yeniden teşkili 
(2/143) • ' - ; 82 

— Maden Kanununun bâzı maddeleri-j 
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldı-! 
rılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısını incele-' 
mek üzere Sanayi, Adalet,. İçişleri, Maliye! 
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ve Bütçe komisyonlarından seçilen üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyonun yeni
den teşkili (1/285)' 83 

—-* Millî Eğitim ve Gümrük ve Tekel 
komisyonlarında açılan birer üyelik için 
seçim yapılması 120:121,168:169 

— Niğde Milletvekili Asım Eren ve-20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi 
ile aynı kanunun 65 nei maddesine birer 
fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair, Konya Milletve
kili İhsan Kabadayı ve altı arkadaşının, 
T. O. Emekli Sandığı kanununun 64 ncü 
maddesinin I) fıkrasından sonra bir E fık
rası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin I) fıkrasından sonra bir E fık
rası eklenmesi, 84 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, inhisar beyiyelerinin üçte birle
rinin harb mâlûlleriyle ve şehit, dul ve ye
timlerine tahsis ve tevziine dair olan 1485 
sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin tadili ve 

Sayfa 
Ordu Milletvekili Ferda -Güley'in, 7258 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifini in
celemek üzere Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkili (2/67, 117, 133, 163, 79, 302) 

— Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ile, Bursa Milletvekili İb
rahim öktem ve 3 arkadaşının, Sendika
lar Kanununu incelemek üzere Anayasa, 
Adalet ve Çalışma komisyonlarından 6 şar 
üye alınarak kurulmuş olan Geçici Komis
yonun yeniden teşkili (1/273, 2/286) 

— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'-
in, köylü ve çiftçilerin T, O. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının' taksitlendirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile, 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. O. 
Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının 
taksitlendirilmesine dair kanun teklifini 
incelemek üzere Tarım, Ticaret, Maliye ye 
Bütçe komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkili (2/300, 311) " 83:84 

84 

83 

83 

YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI 

— Balıkesir Mil'letrvıekili Göikhao.Ev-
liyaJoğlu'nuın yasama dobumulmazluğiintiın 
kaldı rajlması hakkımda Başlb a katılık tezike-
resi- (3/421.1) 

— Denizjli Milletvekili İsmail. Hakiki 
Eptanı'ım yaısanıa dokunulmazlığınım kal
dırıl ııvası hakkında Başibafkaınlik teızkereısi 
(3/436) 

19 

— Kastamonu Milletvekili Fethi T>o-
ğauııçay'i'n yasama dokunulmaizlığıntıın kal-
•dırflması hakkımda Başbakanlık tezkeresi 
(3/435) 

— Kasta mıonu Milletvdkıilli Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dıokunulmazlığıaım kal
dırılması haikkında Baışbalkanlı'k tezkeresi 

564 (3/422) 

565 

19 

SEÇİMLER 

— 45 sayılı Yüksek: Hâkimler Kurulu 
Kanunu gereğince Kurula üye setçimi 47,80: 

82,97:98,119:120,169:170 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

ıım, siyasi hükümıl'ü'lerden, hastalıkları 
seJbeJbiyle, kimlerin talhliye edilmiş oldu-
ğum'a ve daiha kaç hasta malhkûm 'bulu
mu/p buruların ta'hliıyeJleri için nıe düişüniil-
düğüne dair sorusuna Adalet Bakanı Ab
dülhak Kemal Yörük'ün sö'zlü cavafon 
(6/406) -68:69,98:104 

—• Aydını Milletvekilli Reşat özarda'-
ııın, Yüksek AdaM Divanı eski Başsav
cısı hakkında yafpılan neşriyata dair soru
suna Adalet Bakanı Abdülthak Kenml Yö-
rülk'üaı «iöalü cevabı (6/383) 49:54 

— Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
u/n, Ankara 3 nieü Ağır öeza Malhkeırme-
sinde 17 . 9 .1902 günü vukuibulan olaya 
dair Adaflet Bakanından södlü sorusu 
(6/410) 69 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi (lül-
doğan'ım, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen Cumhuriyet saveıısı ve hâkim 
adedine dair sıoru önergesi ve Adalet Ba
kanı Abdüllhak Kemal Yörük'ün sö«lü ce
vabı (6/435) (605:606 

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, tekzip Ihusuısunda ıgörevini kö
tüye kullanmış bullunaıı Ankara tkimei 
'Sulh Ceza HâMımi hakkında ne ıgilbi !bir 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/424) 149,604 

— îçel Milletvekili Mazflrar Arıkan'-
wiı, Mersin'de kadastro dâvalarının nior-
mal yürüyüp yürüm^ediğinıe dair Adalet 

Sayfa 
Bakamından «sözlü siorusu (6/461) 118,626 

— İsparta Millet vekili Ali îlhsan Ba
lım'in, son üiç yıl ftçiinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç ırza tecavüz cakası olduğuna 
dair içişleri ye Adalet Bakanlarından söz
lü sorusu <(6/452) . 608 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
nıenli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi 
Mertg'üze ve Taşpınar karakollarında va
tandaşların dövüldüğünün doğru olup ol
madığına dair içişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/473) * 601 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtların
da çalıdan 'hükümlülerin gündeliklerinin 
artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü «sorusu 
(6/477) 635 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanilıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurcu
luk meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur 
Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin ya
sak edilip edilmediğine dair sorusuna Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'le içiş
leri (Bakanı Hı'fzı Oğuz Bekata'nın sözlü 
cevabı (-6/370) 48:49,99:96 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu 
tesibit edilen kanun ve hükümlerin kaldı
rılması veya değiştirilmesi işine dair «o- . 
rusıma Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'ün sözlü cevaibı (6/399) 67:68 

Basın - Yayın ve Ticaret Bakanından 

— Sakarya Milletvekili Muslihittin 
G-ürer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akde
dilen (Basın 'Kongresinin tehir edilip edil

mediğine dair Basın - Yayın ve 'Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/469) 563 
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Başbakandan 

Sayfa 
— Antalya 'Milletvekili -forsan Ataöv^ 

ün, son genel seçimlerde kazanamıyan, 
adaylardan Ikamu idaresiyle İktisadi Ka
mu 'Müesseselerine ve bankalara kimlerin 
'atandığına dair Başbakandan s o TOSU ve 
Devlet 'Bakanı ve Baişibafcan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in sö'zlü cevabı (6/3İS2) 48,'9l3,124: 

137 
— Erzurum Millet;vekili 'kiyasettin Ka

raca'nın, kuraldık sebebiyle 196(2 yılında 
dağıtılan kredili .buğday bedellerinin -affı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair (Baş
bakandan ve Tan m Bakanından sözlü so
rusu [ 06/437) -606 

— Erzurum- Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, ku
raklık sebebiyle, kredlili olarak verilen buğ
dayın bedelinin alınım aması (hususund'a nıe 
düşünüldüğüne dair (Başbakandan «özlü 
sorusu (6/4Ö5) 6l8,'98,13i8,604 

— Gümüşane Milletvekili Necmeddin 
Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsün
de (bulunan ihtisas kadrolianna tâyin ya
pılıp yapılmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (16/470) 601 

— Konya Milletvekili Rüştü 'özal'jn, 
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri! 
için, muayyen bir formülle vatandaşın 

'temsil olunabileceği geçici m^alhiyette .'Mü
şavere- Heyetleri kurulmasının mümkün 

Sayfa 
görülüp görülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/44)6) - 607 

— 'Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin devi eleştirilebileceğine dair 
Anayasa maddesinin hafifletilmesi için 
bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair 
'Başbakandan sözlü sorusu (6/456) 18,626 

— Ordu Milletvekili Sadi Pelhlivanoğ-
lıı'nun, 'basında, raıslanan sol ve komüni-
zan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair, fBaşbakand-an sözlü 
sorusu (6/419) 70,,14#,604 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 18*. 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının Anayasaya uyup 
uymadığına dair 'Başbakandan sözlü soru
su (6/442) 607 

— Toka* Milletvekili Ali Dlznıan'ın, 
memleketimizde ağır işliyen, pa'halı, ıbü-j 
rokratik, mesuliyet ve salâhiyet münasebe
ti belli olmıyan teşkilâtın düz elti lnıes'i 
.hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve [Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in sözlü ce
vabı (6/409) 69,104,13^:14P> 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nıu, mahallî seçimlerin Ifoangi tarihte ya
pılacağına ve bu hususta neler düşünül
düğüne dair 'Başn a kandan sözlü sorusu 
(6/472) 601 

Bayındırlık Bakanından 

— îstanlbul Mülüe t vekili Reşit 'Ülker'in, 
İstanbul'un mufkteili'f yerlerinde açıkta 
akan ve etrafa mikrop saçan dere ve lâ
ğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
'Bayındırlık, İçişleri ve Sağlık ve Sos^ 
yal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/4117) 6'0,148:149,604 

— Kastamonu .Milletvekili Ali özdnk-
menli'nin, Kastamonu - Cide yolunun Ka
rayollarına 'bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair (Bayındırlık Bakanın-' 
dan sözlü sorusu (6/466) '563 

— Manisa. Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından! 
geçen Alaşehir çayının ıslahı işine naniği 
tarihte (başlanmış olduğuna dair 'Bayındır
lık 'Bakanından sözlü sorusu (6/451) 607:608 

— Niğde Milletvekili Ruhi iSoyer'in, 
kuraklık bölgetinin merkezi, (halinde !bulu-
nan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da ne ıgibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne -dair (Bayındırlık ve (Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/447) 607 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
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lu 'nun, (Hapa - 'İstanbul salhil şose&iniu ya- lunıınadlğııi/a dair Bayındırlık ve Ticaret 
pılması hususunda bir proje bulunup bu- Balkanından *wzlü mvrtmı 06/404) 68,<9'8,T38 

Devlet Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataıöv'-
ün, Tüı*k sporunun çeşitli kolla rmda bir 
ilerleme olup olmadığına ve Spor - Toto 
Teşkilâtına 'dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu ('6/421) 70:74 

—• Aydın Milletvekili Reşat özardâ'-
tını, Almanya 'nın 'Mürheim kasabasında 
her yılın 21 Şubatında tertibediien Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında iş
tirak edilmek üzere bir teşebbüs ve hazır
lık. yapılıp yapılmadığına daiir • Duşişleıi 
Ralfcanm<k.n «öz 1 ii sorusu 08/375) 48,93 

— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması 

— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksadı ile 
tütün müstahsilından para toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar 
ne sebeple 'kurulamamış olduğuna dair 
Ticaret, Tarım ve Gümrük ve 'Tekel Ba
kanlarından sorusu ve Tarım Bakanı Meh
met İsmen'in sözlü eevaibı ('6/31*3) 6<6:6İ7,96: 

97,137:138 

—- Afyon Milletvekili S^evki (4ülerin ; 
Emirdağ ilçesi Duvulga nahiyesi Belediye 
Zabıta Memuru İsmail Uyuınaz'ın işine; 
hangi ta<rihte ve ne sebeple; son verildiğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 605 

— Afyon Milletvekili Şevki Güler'in; 
Emw*dağ Davulca nahiyesi Belediye Zabıta 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
tezahüratını tecavüz seviyesine vardıran 
spor salhalarındaki 'bâzı taışkın seyircilerin 
hareketlerine dair Devlet Bakanlığından 
sözlü sorusu (16/418) 69:70 

açılan Mehmet fBaydur'un vazifesine de-
vamd)a bir sakınca görülüp görülmediğine 
daiir Dışişleri B-alkanındlan ısözlü sorusu 
(16/436) 149,604 

— Konya Milletvekili Faruk 8ükan'-
ın; Türk vatandaşına Avrupa İnsan Halk
ları 'Komisyonu ile Divanına müracaat 
hakkının tanınmaması sebebine dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 605 

— Tralbzon Milletvekili Ali Şakir 
AğanağLu'nun, Trabzon ili ile Akçıaalbat 
ve Maçka ilçelerinde mahsulü harasa uğ-
rıyan tütün müstahsilinin yardımına 'ko
nulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu ve geri a'Mığr-
na daiir önergem (6/408, (4/193) 69,92 

Memuru Memiş Bal'ın hangi tarihte göreve 
alındığına'dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/432) 605 

— Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ınr Afyon Karahisar'm Sandıklı 
ilçesi Polis Karakolunda bir vatandaşa iş
kence edenler hakkında ne gibi bir işlem 
yapıldığına dair İçişleri Bakanından sözlü 

Dışişleri Bakanından 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

içişleri Bakanından 



Sayfa 
sorusu (6/412) 69,143,604 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un ; 
Nazilli'nin Mescitti ve Yazırlı köylülerinin 
21 . 8 . 1962 tarihinde jandarmalar tara
fından dövüldüklerinin doğru olup olma
dığına dair; İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/434) 605:606 

— Bolu Milletvekili Ahmet (jakmak'm, 
Ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajın
dan çok daha düşük ruhsat ve plâka veril
mesi hakkındaki tutumun düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/475) 635 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport al
ma işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/448) 607 

— Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Ho-
caoğlu'nun, Antalya Belediyesinin yaptığı 
işlemlere dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm sözlü cevabı 
(6/353)- 48,63:66 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Batıni'
ni, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, 
kaç ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçiş
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/452) 608 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tara
fından, inşaat projelerinin müracaat tari
hinden itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edi-
lemiyeceği hakkında bir' karar alındığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/416) 69,148,604 

— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve etrafa mikrop saçan dere ve lâ
ğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/417) 69,148:149,604 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
güze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına dair Ta
rım ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/474) 601 

Soyfa 
— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

menli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
güze ve Taşpınar karakollarında vatandaş
ların dövüldüğünün doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/473) 601 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurcu
luk meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur 
Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin yasak 
edilip edilmediğine dair sorusuna Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük ile İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm sözlü cevabı 
(6/379) 48:49,93:96 

— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı 
Mergüze bucağı Jandarma Karakolunda 
Ali Tanık ve arkadaşlarına kanunsuz işlem 
yapıldığının doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/425) 149, 

604 
— Mardin Milletvekili Esat Kemal 

Vybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
var illerde henüz yakalanmamış bulunan 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların 
yakalanmaları için, özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Balkanından 
sözlü sorusu 06/449) 607 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi mak-
sadiyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vaz
geçme yoluna gidilip giditmiyecegine dair 
İçişleri Bakanımdan sözlü sorusu (6/450) 607 

r— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
-Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp alınmıyacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/396) 67 

—• Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp alınmıyacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/463) 398,627 
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— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçak
çılığın önlenmesi için mayınlama ve istim
lâk işine ne zaman başlandığına dair İç
işleri Balkanından sözlü sorusu (•6/395) 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçak
çılığın önlenmesi için mayınlama ve istim* 

67 

Sayfa 
lâk işine ne zaman başlandığına dair sözlü \ 
soru önergesi, içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/462) 167,1626:627 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen na
hiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus 
memurlarının adedine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/471) 601 

tmar ve İskân Bakanından 

— Aydın Milletvekili ismet Sezlgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı 
tasarrufu kredilerindeki şekil değişikliği
nin sebebine dair İmar ve iskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/464) 398,627 

—• içel Milletvekili Mehmet Ali Ara
lan'm, Anayasaya aykırılığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar meyanmda 6831 
sayılı Orman Kanununun da bulunup bu
lunmadığına dair Tarım ve tmar ve is
kân Bakanlarından sözlü sorusu (6/441) 606: 

607 

— istanbul Milletvekili Reşit Üllkerln, 
istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü ta

rafından, inşaat projelerinin müracaat ta
rihinden itibaren 1 ay geç.medikço tasdik 
edilemiyeceği hakkında bir karar alın
dığının' doğru olup olmadığına dair içiş
leri ve imar ve iskân Bakanlarından söz- i 
iü sorusu (6/416) 69,148,604 

— Samsun -Milletvekili Mehmet Başa-
ran'ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisine ve
renler hakkındaki tahkikatın neticelenip 
neticelenmediğine dair imar ve iskân Ba
kanından sorusuna Devlet Bakanı Raif 
Aybar'ın sözlü cevabı ile Maliye Bakanı 
Ferid Mel en'in bu konuda açıklaması 
(6/411) 69,104:109 

Maliye Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şir
ketinin Hazineye intikalinden sonraki du
rumuna dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in sözlü cevabı (6/390) 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına verilmek üzere 1902 yılı bütçe-

54 

sine konulan ödeneğin tamamen ödenip 
ödenmediğine dair Maliye Bakanından 
SÖ.ZİÜ sorusu (6/476) 635 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihti
yacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Tiearet ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/436) 606 

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 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/428) 149,604 
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Sayfa 
—• Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 

Ankara Teknik öğretmen Okulunda bi
rikmiş bulunan hurdaların satılıp sa
tılmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/431) 605 

— Ayon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmet 
oğlu 1926 doğumlu Memiş Bal'in ilko
kul mezunu olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/433) 605 

—• Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
ıım, İstanbul-; Ankara ve İzmir üniversi
teleri ile yüksek okullarında görevli 
profesörlerin ders saatlerine ve halen 
kayıtlı bulunan öğrenci adedine dair 
Millî Eğitini .Bakanından sözlü .sorusu 
(6/455) 608 

—• Erzurum Milletvekili Ertuğrul A'k-
ça'nın, resmî liselerin öğretmen durum
larına dair Millî Eğtim Bakanından sözlü 
sorusu (6/422) 149, 

604 
—• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, üniversite ve yüksek okullara giremi-
yenler için ne gibi tedbirler alındığına 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı'nm, Ana - Çocuk Sağlığı teşkilâ-
tiyle, doğum ve çocuk bakım evlerinin. 
birleştirilmesinde bir fayda düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/427) 149: 

155 
—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-

lım'ın, Devlet hastanelerinde kaç eczacı 
kadrosu, olduğuna ve bunlardan .kaçının 
münhal bulunduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 608: 

609 
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-

lun'in, Devlet hastane ve sağlık merkez-

Sayfa 
ve gece üniversitesi ile gece yüksek okul
ları açılması hakkında ne gibi çalışmalar 
olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/386) 49, 

96,137,603:604 
— Kastamonu Milletvekili ALİ özdik-

menli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu 
ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi Orta
okulunun öğrenci ve öğretmen mevcutla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/465) 563 

— Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanhoğlu'nun, bu dönemde li
seyi bitirip de üniversite ve yüksek okul
lara giremiyen öğrenci adedine ve bunlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 49, 

96,137,603 
— Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-

murdereli'nin; Haydarpaşa Lisesi Ede
biyat II - D. sınıfı Kimya öğretmeninin; 
ders saati boyunca politikadan bahset
tiği hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/429) 605 

lerinin mesailerinin; ilmî yönden; kont
rol edilip edilmediğine dair soru önerge
si ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun sözlü, cevabı (6/444) 6p7, 

616 :619 

—- İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın; hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot 
Bölge olarak seçilen Muş ilinde şimdi
ye kadar ne gibi faaliyette bulunulduğu
na dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Y^ardmı Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun 
sözlü, cevabı (6/443) 607, 

619 :621 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açık
ta akan ve etrafa mikrop saçan dere lâ-

Sağlık ve S©»yal Yardım Ra&anmdan 
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ğımlaı* hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 

— Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal . Karanın, iskenderun Süperfos-
faıt Fabrikasının 1962 yılında ne kadar 
gübre imal ettiğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu. (6/460) 118, 

— Amasya Milletvekili M. Kemal Ka-
ran'm, memetod hastalığı ile mücadele ya^ 
pılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sanayi 
Bakanlarından, sözlü sorusu (6/459) 118,626 

— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-
ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai güb
re temin edilip edilmediğine dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'in sözlü 
cevabı (6/414) 69,144:146 

— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'-
ün, muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk 
buğday yardımı yapılacağına ve bunun 
vaktinde verilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet Izmen'in sözlü cevabı (6/415) 69,146: 

148 
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından köylüye verilen traktör kredi
sinden, son bir yıl içinde, kaç kişinin fay
dalandığına ve kredi talebedebilmek için 
aranan şartlara dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/458) 118,626 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, tapulu kültür arazisinin orman 
hudutları içinde sayılması yönünden Ana
yasaya aykırı uygulamaların önlenmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/420) 70 

—• Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde; 
Edirne ilinde kredili suni gübre tevziatı
nın nasıl ve ne miktarda yapılabileceğine 

$ayfa 
Vardım bakanlarından sözlü osrusu (6/417); 69, 

•148:14^-604 

— Amasya Milletvekili M. Kemal 
Karan'm, memetod hastalığı ile müca
dele yapılıp yapılmadığına dair Tarım j 
ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/459) 118, 

626 

dair Tarım Bakanından sözlü sorusu' 
(6/439) 606 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin; 
Karaca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılın
da dağıtılan kredili buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/437) 606 

— içel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar meyanmda 6831 sa
yılı Orman Kanununun da bulunup bulun
madığına dair Tarım ve imar ve iskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/441) 606:607 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mer-
güze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında bir 
şikâyet bulunup bulunmadığına dair Ta
rım ve içişleri Bakanlarından sözlü soru
su (6/474) ,601 

—. Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nîn, Kastamonu Orman işletmesin-; 
de ekip şefinin bu görevinden başka bir j 
yere nakledilip edilmediğine dair Tarımı 
Bakanından sözlü sorusu (6/467) 563 

—. Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkı
nın kışlık odun ihtiyacının temini için ne 
gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/457) 42,626 

— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
haşhaş ekimi ve afyon satmaimması hak
kındaki mevzuatın müstahsil lehine değiş-

Sanayi Bakanından 

Tanm Bakanından 



— 18 — 
Sayfa 

tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/400) 68 

— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksadı il o 
tütün müstahsılmdan para toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar 
ne sebeple kurulamamış olduğuna dair 
Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlarından sorusuna Tarım Bakanı Meh
met îzmen'in sözlü cevabı (6/393) 66:67,96:97 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulu
nan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da ne gibi tedbirler alınmasının düşünül-

Sayfa 
düğüne dair Bayındırlık ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/447) _ 607 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimi
zin bu serıeki ekimi için, ne gibi yardım 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Ta
rım Bakam Mehmet îzmen'in cevabı 
(6/454) . 608 

— Trabzon Milletvekili Ali Şakir 
Ağanoğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat 
ve Maçka ilçelerinde mahsulü hasara uğ-
rıyan tütün müstahsilinin yardımına ko
şulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/408) 69,92 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılnıaz'ın; tiftik ürünümüzün; son iki yû 
içindeki; ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat 
düşüşlerinin sebeplerinin neler olduğuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/440) 606,616 

—. Antalya Milletvekili îhsan Ata-
öv'ün, ithal kotalarından ithalât yapmak 
için tüccar olmak mecburiyeti olup ol
madığıma ve Türkiye Esnaf ve Sanatkâr-
lar Konfederasyonu emrine; son üç kota
dan ; ne kadar tahsis yapıldığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Baaknı Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/445) 607,621:626 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından köylüye verilen traktör kre
disinden, son bir yıl içinde, kaç ki
şinin faydalandığına ve kredi talebedebil-
mek için aranan şartlara dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/458) 118,626 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in,'tarım müstahsilinin kredi ih
tiyacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/435) 606 

—• îzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, merkezi Maârifte olan Zeytin Yağı 

Müstahsili Memleketler Konseyine Tür- ' 
kiye'nin asıl üye olarak iştirak etmemesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü 
«sorusu (6/413) 69 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu ili ve çevrelerinde; ku
raklık sebebiyle, ektiği tohumu dahi elde 
edememiş olan vatandaşlara buğday tevzi 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin < sözlü cevabı. (6/438) 606,614,616 

— 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 
Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba-
kanlarmdan sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'in. sözlü cevabı (6/393) 66:67, 

96:97,137:138 
— Manisa Milletvekili Muammer Er

ten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari 
ihraç fiyatına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/394) 67,98,138 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Hopa - îstanbul sahil şosesi
nin yapılması hususunda bir proje 'bulu-. 
nup bulunmadığına dair Bayındırlık ve 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/404) 68,-

98,138 



— Trabzon Milletvekili Ali Şakir 
Ağanoğlu'nun, Trabzon ili ite Akçaabat ve 
Maçka ilçelerinde mahsulü hasara uğ-
nyan tütün müstahsilinin yardımına ko-

— 19 — 
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şulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu ve geri aldığı
na dair önergesi (6/408, 4/123) 69,92 

Ulaştırma Bakanından 

•—« Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, İnebolu - Bozkur - Abana ile 
Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair 

evrakın ne ile nakledildiğine dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 503 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ' 

Adalet Bakanından 

— Maraş Milletvekili Adnan Karakü-
çük'ün, asayişi bozan hâdiselere ve bun
ların önlenmesi bakımından alınan ted
birlere dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün ya
zılı cevabı (7/163) 10:13 

— Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, asayişi bozan hâdiselere ve 
bunların önlenmesi bakımından alman ted
birlere dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün 
yazılı cevabı. (7/162) 

Başbakandan 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Çine - Kayırlı barajının inşasına 
hangi yıl başlanacağına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/208) 118 

—• Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Hükümet programında vadedilen 
mahallî seçimlerin bugüne kadar yapı
lamaması sebebine dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Hıfzı Oğuz Beka
nın yazılı cevabı (7/190) 587:588 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün 
bir Avrupa Bilim politikası hususunu mü
zakere etmek ve tekliflerde bulunmak 
üzere 'bir Avrupa Konferansının tertip
lenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 

Başbakandan yazılı soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in ya
zılı cevabı (7/196) 589 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü
nün Avrupa Konseyi îstişari Meclisi ta
rafından 17 . 5 . 1962 tarihinde kabul 
edilen 321 sayılı rapor hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan yazılı soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/19.8) 590:591 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
I1 AO yiyecek fazlalığından faydalanma 
konulu tavsiye hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in yazılı cevabı (7/195) , 588:589 

Bayındırlık Bakanından 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Çine-Kayarlı barajının inşasına 

hangi yıl başlanacağına dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı sorusu (7/208) 118 
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— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Erzincan'a bağlı Kemaliye, 
iliç ve Kemah ilçelerinin bayındırlık ve 
içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için 
ne tedbir alındığına dair yazılı soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in 
yazılı cevabı (7/204) 206:208 

—Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Giresun ilinde 1960 ve 1961 yıl
ları bütçesiyle realize edilmesine karar ve
rilmiş olduğu halde, bilâhara vazgeçilen 

Sayfa 
veya ikmal edilmiyen Devlet yatırımı bu
lunup bulunmadığıma dair Başbakandan 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı îlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/1:91) 203:205 

— Kastamonu Milletvekili ihsan Şeref 
Dura'mın, Kastamonu ilinin 1962 yılı prog- . 
ramıma ait yol onarımı ve bakımı ile su 
işlerinin hangi kısımlarının yapılmış ol
duğuna dair Bayındırlık Balkanından ya
zılı sorusu (7/207) 42 

içişleri Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu 
yana, Kastamonu Valiliğince, kaç memurun 
işine son verildiğinle dair içişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/2:11)-

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Muş Belediyesince, Hükümet ve belediye 
önü ile Erzurum yolu üzerinde yapılan 
•asfaltlama işine harcanan para miktarına 

563 

dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/205) 18 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Muş Emniyet Müdürlüğünden Ankara Bi
rinci Şube Müdürlüğüne tâyin olunan zatın 
eşyasının, Muş'tan Ankara'ya hangi vasıta 
ile' taşındığına dair içişleri Balkanından 
yazılı sorusu ve geri aldığına dair önergesi 
(7/206) 18,121 

Maliye Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, bir göreve vekâleten atananlarda 
aranılacak şartlara ve verilecek vekâlet üc
retinin miktarına dair Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (7/2113) 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
635 

in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
ca yaptırılan veya yaptırılmakta olan işha-
nı ve benzeri igayrimenlkullere dair yazılı 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Me-
len'ıin yazılı cevabı (7/185) ' 201*203 

Millî Eğitini Bakanından 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Amerikan süttozu dağıtma memu
ru Mustafa Oura'nın görevindeki tutumu
na dair Millî Eğitim IBakanından yazılı so
rusu (7/209) 118 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye'de öğretmensizlikten 'kapalı ola
rak duran kaç aded ilkokul, ortaokul velise 
bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/212) 563 

Sanayi Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, haksız bir tasarrufla görevinden 

uzaklaştırılmış bulunan Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardım-
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cısma dair yazılı soru önergesi ve Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı cevabı 
(7/201) 14:15 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Trakya'da linyit ocağı işletenlere, 

Sayfa 
Sanayi Bankası tarafından, işletme kredisi 
verilip verilmiyeceğine dair yazılı soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelik-
.baş'ın yazılı cevabı (7/199) 13:14 

Tarım Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler 'in, Orman Genel Müdürüne, görevi 
süresince, ne kadar yolluk ve yevmiye öden

diğine dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı 
(7/188) 587 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yilmaız'ın, ticari kredilerin faiz ıhadleri ve 
masraflarımın yüksekliği ıhusuısumdaki şji-
kâ'yetlerıe dair yazılı soru önergeısi ve 
Ticaret (Bakanı Mulhlis Ete'min yazılı ce
vabı (7/202) 205:206 

— Antalya Milletvekili îhsam , Ata-
öv'ün, Antalya ilinde ve ilçelerinde T. C. 
Ziraat Banîkasmdan 50 bin İ radan fazla 

kredi alan 'tüccar ve çiftçilere dair ya^ 
zıh soru önergesi ve Ticaret Balkanı Muflı-
'ISs Ete'nin yazılı cevabı (7/177) 200:201 

— Niğde Milletvekili Meshme't Altın-
soy'un, Türkiye Cumlhuriyeti Ziraat Ban/-
ıkası ve Tarım Kredi kooperatifleri taran 
fından kredi verilen çiftçi miktarı ile 
krediler yekûnlarıma dair Ticaret Bakan 
mndam ya.zıdıı sorusu (7/210) 167 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

— Türk SiAahlı Kuvvetleri adına, Mil
let Meclisi Başkan ve üyelerinin 39 mm 
Cumlhuriyat Bayramımı kutladığını bildi
ren Genıel Kurmay Başkanı Orfgenıeiral 
Cevdet Sunaıy'ım ve 

Millet Meclisinim mukabil hissiyatımın 
Genel Kurmay Başkanlığınla iblâğ edildi
ği 'husuisunidaiki 'Millet Meclisi Başkanlığı
nı n yazıları1 (5/15) 

TASARILAR 

— Âmıme 'hükmi şalhi'sları ve müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
taihsiıs edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/286) 83 

— Anlkara Üniversitesi 1957 malî yılı 
Hesaibı Katî Kanunu hakkında (3/121, 
1/60) 661:>662,668:<671 

— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı 
Kefeinihesap Kanunu hakkımda (3/143, 
1/74) 662:663 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa (bağlf (A/2) işareıtlli cetivelde 
değişiklik yapılması hakkında .('M. Mecli
si 1/229, C. Senatosu 1/113) 

— Anlkara Üniversitesi 1963 yılı (büt
çesi hakkımda (1/324) 

— Başbakanlık: Basımevi döner serma
ye üşletmesi kuruluşu hakkında (1/316) 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetiveller-
(lo değişiklik yapılması hakkımda (M. Mec-

565 

563 

18 
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İ M İ / 2 4 4 , C. Senaftosu 1/112) 564 
— ©eden Terbiyesi Geneli Müdürlüğü 

1963 yılı (bütçesi hakkında (1/325) 563 
— 5422 sayılı Kurumlar. Vergisi Ka

nununun 'bâzı maddelerinin, değiştirilmesi 
ve (bu ikanuna bâzı jhüküm'ler eklenmesi 
hakkında (1/287) ..'83 

— 1715 sayılı Türkiye ^umlhutriyeto 
Merkez Bankası Kanununun Ibâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/210) 568:569 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkımda (1/314) 18,636 

—. 1962 yılı Bütçe Kanununa Ibağb 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
'kısmında değişiklik yapılmasına dair (M. 
Meclisi 1/251, C. (Senatosu 1/117) 636 

— 1962 yıllı Bütçe Kanununa bağlı' 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı'hakkında (1/294) 85:92,110:113,122: 

124,155:159 
— 19'62 yılı Bütçe Kanununa Ibağb 

•cetvellerde değişiklik yapılması -hakkında 
(1/203) 85:92,110:113,122,124,15'5:159 

— 1962 jûı Bütçe Kanununa Ibağb 
^cetvellerde değişiklik yapılması -'haıManıcla 
(1/252) 85 :92,110:113,122:124,15ö :159 

—• 1962 yıilı Bütçe Kanununa Ibağb 
^cetvellerde değişiklik yapılması haıkkmda 
(1/274) 85 r92,110:113,122:124,155 :159 

— 1962 yıilı Bütçe Kanununa Ibağb 
cetvellerde değişiklik yapılması' hakkında 
(1/284) 85 :92,110:113,122:124,155 :159 

— 1962 yıllı Bütçe Kanununa toağb 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/288) " 85 #2,110:113,122:124,155 :159 

— 1962 yilı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(M. Meclisi'1/312, 2/334, 2/347, C. Sena
tosu 1/118) 636 

— 1963 yılı Bütçe kamunu 'tasarısı 
(1/323) 563 

— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/338) 563 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu-

Bayfa 
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (M. Meclisi 1/245; C. Senatosu 
1/110) 565 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkın
da (1/326) 563 

—' Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/342) 564 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (M. Mec
lisi 1/289; C. Senatosu 1/112) 564 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçesi hakkında (1/327) 563 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında (1/328) 563 

— 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Usul 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair (1/300) 83 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (M. Meclisi 
1/315) ; C. Senatosu 1/120) 18,636 

— Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçesi 
hakkında (1/329) . 563 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
pozisyon ve tâli pozisyonlarına dâhil eşya
nın kanuni vergi hadlerinin değiştirilmesi
ne dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onanması hakkında (1/343) 602 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında (1/330) 563 

— İhracatı geliştirmek amaciyle vergi
lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair (1/303) 84 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında (1/317) 18:19 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (M. Meclisi 
1/216) 565 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yı
lı bütçesi hakkında (1/332) 563 



—• İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
kesinhesabı hakkında (1/339)' 

— istanbul Üniversitesi 1963 yılı büt
çesi hakkında (1/331) -

— Karayolları Genel Müdürlüğü 19(53 
yılı bütçesi hakkında (1/333) 

—• Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin sonuna, bir fıkra eklenmesine 
dair (1/341) 

—• Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldı
rılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında (1/285) 

— Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/340) 

— Menkûl kıymetler ve Ka'mbiyo Bor
saları hakkında (1/320) 

-— Millî Prodükitivite merkezi, kuru
luşu hakkında 

— Muvazzaf subay ve askerî memurla
ra verilecek elbise ve teçhizat hakkında 
4608 sayılı Kanuna ek kanuna dair (1/94) 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(M. Meclisi 1/318; C. Senatosu 1/121) 19 

— Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçesi hakkında (1/334) 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

Sayfa 

564 

563 

563 

564 

83 

564 

19 

167 

586, 
642 

636 

563 

Sayfa 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
.kaldırılması hakkında (1/307) 83 

— Petrol Dairesi Reisliği 1963 yılı büt
çesi hakkında (1/335) 563 

— Subay, askerî memur ve astsubayla
rın lojman ihtiyacı için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunun muaddel geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair (1/344) 602 

— Tanın Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurumların iadesi hakkındaki 29 . 5 . . 
1962 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek Ka
nun hakkında (M. Meclisi İ/161, O. Sena
tosu 1/77) 636 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçesi hakkında (1/336) 563 

— Televizyon filmleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa And-
1 aşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/319) 19 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında (M. Meclisi 1/91, O. Sena
tosu 1/107) 565,636 

—• Sendikalar Kanunu (1/273) 83 
— Türkiye (Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/345) 602 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 büt
çesi hakkında (1/337) 563 

— Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu 
hakkında (1/322) 398 

TEKLİFLER 

Adana (Ahmet Karamüjiaoğiu) 
— Zirai Gelir Vergisi Kanunu hakkın

da (2/90) 
Adana (Kemal Sanibrahimoğlu) 
— - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

(İ8 nci maddesinin tadiline dair (2/60) 
Adana (Mehmet Ûnaldı (•. »S. Cyesi) 
— 5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Ka

nununun 80 ve 92 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair (2/77) 

—• 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
40 nci maddesinin bir fıkrasının değiştiril-

n o 

83 

82 

meşine ve bu maddeye bir fıkra, eklenmesi 
hakkında (2/172) 

-— Protestoların hukukî neticelerinin 
kaldırılmasına dair (2/357) 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında (2/171) 

Ağrı (Veysi Yardımcı (!. S. Üyesi ve, 
28 arkadaşı) 

— 10 ncu Dönem T. B. M. M. âzaları
nın 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk etmiş 
faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borçların 

83 

635 

83 
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on yıl taksite bağlanmasına dair (2/251) 569: 
586,592:595,603,627,628:631,641:642,664:667 

Aydın (İsmet Sezgin) ile Manisa (Sü
leyman Çağlar) 

— 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale 
Kanununun 7 nci maddesinin (B) bendinin 
değiştirilmesine dair (2/343) . 11.8 

Bursa (İbrahim Öktem ve 3 arkadaşı) 
— Sendikalar Kanunu hakkında (2/286) 83 
Çanakkale (Âli Aksoy «O. S. Üyesi» ve 
Hakkâri Âdil Türkoğlu «O. S. Üyesi») 
— Memurin Kanununun 84 neü madde

sine bir fıkra eklenmesine dair (2/352) 564 

Diyarbakır (Alp Doğan Şen ve 9 ar
kadaşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (2/77) 82 

(Eski sahibi C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı) 

Erzurum (Tahsin Telli) 
— 2 . 1 . 1961 tarih ve 195 sayılı Ba

sın îlân Kurumu teşkiline *dair Kanunun 
29 neu maddesine iki fıkra eklenmesi hak
kında (2/353) 564 

îçel (Cavit Tevfik Okyayuz «C. S. Üye
si» ve 6 arkadaşı) 

— 442 sayılı Köy Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine bâzı maddelerin değişti
rilmesine bâzı maddeleriyle bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair (2/339) 19 

—. 1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kaldırılmasına ve 5669, 
6424, 6555, 7363 sayılı kanunların kaldı
rılmasına dair (2/336) 19 

— 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bâzı maddeler eklenmesine ve 
'5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı ka
nunların kaldırılmasına dair (2/338) 19 

— İdarei umumiyei vilâyat Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine, bu kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılma
sına dair (2/340) 19 

Sayfa 
îçel (Cavit Tevfik Okyayuz «C. S. Üye

si» ve 51 arkadaşı) 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler 
ihdasına dair zirai vergi kanunu hakkında 
(2/86) 83 

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

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (2/306) 85:92,110:113,122:124, 

155:159 

(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirleri) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin T. B. M. Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(2/347) 119,636 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/313) 85:92,110:113, 

122:124,155:159 
—• 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

( A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/334) 636 

(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirleri) 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/356) 564 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— Anayasanın 3 neü geçici maddesi ge

reğince Millet Meclisinde uygulanan 1 Ka
sım 1956 tarihli muaddel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu Nizamna
meye bâzı ek maddelerin ilâvesi hakkında 
(2/331, 4/119) 47:48 

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

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenme
sinin düzenlenmesi hakkında (2/279) 84 

îstan£ml (Coşkun Kırca), Aydın (Orhan 
Apaydın), Sivas (Cevad Odyakmaz) ve Er
zincan (Sadık Perinçek) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
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Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında (2/269) 84 

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

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonu seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında (2/273) 84 

istanbul (Coşkun Kırca) ve üç arkadaşı 
— Türk vatandaşlarının, T. B. M. M. 

ne dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin 
incelenmesiyle karara bağlanmasının düzen
lenmesine dair (2/253) * 84:85 

İstanbul (Hilmi Oben) ve Ordu (İzzet
tin Ağaoğlu) 

— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 69 ncu maddesinin 
(a) bendinin değtiş'tirilmesine diair (İ2/354) 564 

İstanbul (Hüsamettin Tiyansan) 
— 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 

sayılı Karayolları 'Trafik Kanununa bir 
madde ilâvesi hakkında (2/350) 398 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair (2/94) 83 

İstanbul (Rifat öztürkçine «C. S. Üye
si-») 

—T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin D fıkrasından sonra 
bir E fıkrası eklenmesine dair (2/163) 84 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin D fıkrasından sonra 
bir E ifıkraısı eMenmesine dair (2/133) 84 

İstanbul (Rifat öztürçine «C. S. Üye
si» ve 2 arkadaşı) 

— Devlet ımemurlan aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 365İ6 sayılı-Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eMemmesi 
hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadiline dair (2/223) 642:654 

İstanbul (Suphi Bay kam ve 69 arka
daşı) 

— Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışanlara tazminat verilmesi' 
-hakkında (M. Meclisi 2/52; C. Senatosu 
2/26) '565 

Sayfa 
İzmir (Mustafa Uyar) 
-r— Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağ

lı tütünziraattidle % M ımüesses^ım Ta
rım BaHçao&ima devri toalkkıaida (2/Q48>. 187-

İzmir (Mustafa Uyar) 
— Türk TüÜün Kk&oilerfi. Ortaklığı Ka

nunu hakkında "(2/349) 167 
îzmiv (Nihat Kürşat) 
— Basın - tlân Kupumu te§kJlan.e diair 

2 . 1 . 19Ö1 tarihli ve 1915 sayılı Kanunun 
bâzı h'ükümlerimn değiştirilmesi hakkindıa 
(2/3415) 118 

— Türk Ceza .Usulü Muhakemeleri Ka^ 
nunuroun 1014 ncü maddleeâne bir û'kra ek
lenmesine dair C2/344) 118 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı «C. S. Üye
si») 

— 213 sayılı Vetfgi Usul Kanununun 41 
ve 43 ncü macfldes&ne birer fıkra eklen
mesi hakkında (2/197) 83 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
04 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin değiştirilmesine dair (2/1I88) 83 

İzmir (Ömer Lûtfi Bozcalı «C. S. Üye
si» ve 6 arkadaşı) 

— Diyanet İşleri Reisliğinin teşkilât 
ve vazifeleri hakkında .(2/101) (14/128) 6021 

İzmir (Saim Kaygan ve Ali Naili Er
dem) 

— 5837 sayılı Kamumun 2 nci maddesi
nin (A) fıkrasının değîşıtıiritmesi hakkında 
(2/234, V120) ' 48 

İzmir (Saim Kaygan ve 11 arkadaşı) 
— Deniz İç Karnimi haikfcmdaı (2/314) 84 
Kars (Sırrı öktem ve 4 arkadaşı) 
— 7350 sayılı Kanuna -geçici .bir madde 

eklenmesi hatalıda (2/342.) 80 
Kasrtaasnmu (Jşmail Hakkı Yılmhoğly*) 
— Devlet memurları aylıiklanm'n tev

hit ve teadlüMna dair dlan 3056 sayılı: Ka
nunun (bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 'bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598. sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıfkra eklenmesinle dair 
(2/201) 64&65J4 

Kırklareli (Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşı) 
— 1700 sayılı Dahiliye memurları Ka-

nıınıma ek Kanun hakkında (2/110) 654:661 
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Kastamonu (İÜahri Keskin ve 4 arka
daşı) 

— Köylü ve çiftçilerin T. .0. Ziraat. 
Bankasına «lan bâzı bforçlarının t.aflcsfîJtl̂ n-
dirilmesine dair (2/311) 83:84 

Konya (İhsan Kabadayı ve altı arka
daşı) 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra 
Ibir (E) fıkrası efelenmesine dadr (2/117) 84 

Kütahya (Ali Erbek ve 18 arkadaşı) 
— 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile 
geçici 'bir madde eklenmesine dair (2/143) 82 

Manisa (Ferj,t Alpisk ender C. S. Üye
si ve 4 arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimline dair 304 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin! değilş'tirillnıesi hakkında 02/337) 19 

Mardin (E. Kemal Aybar) 
— 3499 sayılı Avukat! ilk Kanununa ek 

Kanuna dair (2/341) 19 
Maratş (Hasan Fehmi Evliya) ve Adana 

(Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin ilgası ve yenli' hükümler 
ihdasına dadr (2/12) 83 

Mardin (Mehmet Ali Arıkan) ile tsitan-
ıbul (Mahmut Rıza Bert an) 

—• İnhisar beyiyelerinim üçte (birlerit-
nin hanb malûllerine ve şehit, ıdul ve ye
timlerine tahsis ve ıtevziıine dadr olan 1485 
sayıllı Kanunun: 5755 sayılı Kamunla değiş
tirilen 4 ncü >maıddesinin tadili hakkında 
(2/79) 84 

Mardin (Talât Oğuz) 
— Maliye Vekâleti kuruluş ve görev

leri hakkındaki 2996 sayılı Kamunun Ibâzı 
maddelerinin ideğiştinilmesline ve bu kanuna 
bâzı 'maddeler eklenmeısine dair 5655 sayılı 
Kanunla 6347 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde ve 3656 saıyılı Kanuna bağlı cet
vellerde tadilât yapan 6991 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin tadili ile Ibir mad
de ilâvesi hakkında (2/358) 635 

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

nununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı K.anuna geçici bir madde eklen
mesine dair (2/67) 84 

Ordu (Ferda Gül ey) 
— •• 7258 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında (2/302) 84 
Sakarya (Muslihittin Gür er ve iki ar

kadaşı) 
— 3460 sayılı Kanuna ek kanuna dair 

(2/99) (4/127) 566 

Samsun (llyas Ki Uç) ve (Sakarya) (Yu
suf Plusoy) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
I0m.ek.li Sandığı Kanununun geçici 14 ncü 
maddesine (Ç) fıkrası eklenmesine dair 
(2/335) - _ 19 

Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşı) 
— 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu

nun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/83) 654:661 

Tabiî Üye (Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı) 
— 5434 sayılı T. C. 'Emekli Sandığı 

Kanununa geçici maddeler eklenmesi hak
kında (2/355) 564 

Tabiî Üye (Kâmil Karavelioğlu ile Sup
hi Gürsoytrak) 

-— Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter
biye Dairesinin 17.9.1949 tarih ve 912/2588 
sayılı genelgesi dol ay isiyle liselerde 4 
sene okumak mecburiyetinde kalan subay, 
memur ve hizmetlilere bir yıl kıdem veril
mesine dair (2/351) 398 

Trabzon (Selâhattin Güven) 
— Mühendislik ve mimarlık hakkında 

(2/346) 118:119 
Yozgat (Mustafa Kepir) 
- - Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Ban

kası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
(2/300) 83:84 

http://I0m.ek.li
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TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK 

Sayfa 
Karışık 

— Birinci- beş yıllık (1963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair 
(M. Meclisi 3/382, C. Senatosu 3/140) 167 : 

170:199,210:257,260:290,290 -.331,334:362, 
362 : 390 : 399 : 424, 424:465,470:498,498 : 

552,552:555 

ölüm cezaları 

— Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi 
hane 354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı önıeroğlu, Hayriyeden doğ
ma, 20 . 1 . 1944 doğum tarihi mahkeme
ce 30 . 12 . 1941 tarihi düzeltilen Cemal 
Zambaklı ile Mersin'in Mahmudiye mahal
lesi hane 633, cilt 1 - 36 sayfa 90 sayısın
da nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğuna 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Du-
rer (Dar) 'm, ölüm cezasına çarptırılma
ları halkkında (3/423) 19 

— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfûsa ka
yıtlı Gebze 15 - Mot. Top. Tb. da er Ahmet-
oğlu, Emineden doğma, 1 . 1 . 1932 do
ğumlu, İzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin 
Karapürçek köyü, 'hane 2, cilt 19 sayfa 
62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte er Hü-
seyinoğlu, Zeliha'dan doğma, 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/439) 564 

Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi hane 
107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısnda nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Ayşe'den doğma 
1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taşdemir'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/437) 564 

— Ortaköy ilçesinin Aşdağul köyü ha
ne 70, cilt 2-5, ısayfa 125-72 de kayıtlı 
Mehmetoğlu, Fatma'dan doğma 1927 do
ğumlu Şükrü Uzunca'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/21) 19 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, TClmas'-

TEZKERELERÎ 

Sayfa 
tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu, Bayram 
Albayrak'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/438) 564 

— Torbalı ilçesinin Karasızlar köyü 
hane 23, cilt 16, sayfa 171 de kayıtlı Is-
mailoğlu Gülsüm'den doğma, 15.2 .1936 
doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/16) 19 

Yasama dokunulmazlıkları 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Açık bulunan Devlet Bakanlığına, 
Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'-
nun tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğuna dair (3/420) 2 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan; 
Yardımcısı Hasan Dinçer'irı. vekillik ede
ceğine dair (3/432) 567 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim, 
Gökay'm dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesin 
nin, Başbakanın teklifi üzerine muvafık 
görülmüş olduğuna dair (3/429) 121 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olari 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip-
oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Çal% 
ma Bakanı Bülent Ecevit'in vekillik etmer 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/421) 19 

— Denizli Milletvekili İsmail Hakkı 
Er tan 'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/436) 564 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
gençay'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması 'hakkında (3/435) İ 564 

— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama doikunulmazlığmın kaldı
rılması hakkında (3/422) 19 
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sinin muvafık görülmüş olduğuna dair 
(3/428) 121 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in dönüşüne 
kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik edece
ğine dair (3/434) 567 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne 
kadar kendisine, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Celâl Karasapan'm vekillik edece
ğine dair (3/433) 567 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Bifat öçten'in dönüşüne 
kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik edece
ğine dair (3/431) 566:567 

— Yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Necmi ökten'in dönüşüne kadar ken
disine Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu'-
nun vekillik edeceğine dair (3/425) 24 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(M. Meclisi 1/229, C. Senatosu 1/113) 565 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (M. Meclisi 1/244, C. Senatosu 1/112) 11, 

23,196,564 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanım tasansı ve 
"Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(M. Meclisi 1/314, C. Senatosu 1/119) 636 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/251, C. Sena
tosu 1/117) 635:636 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Sayfa 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kânun tasarı ve teklifleri ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. 
Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 
1/294, 2/306, 2/133 ve C. Senaıtosu 1/105) 85: 

92,110:113,122:124,156:159 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasansı ve teklifleri ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M, Mec
lisi 1/312, 2/334, 2/347, C. Senatoosu 
1/118) 636 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Kanma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/245, C. Senatosu 1/110) 565 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/289, 
C. Senatosu (1/112) 564 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütç^ 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair . (M. Meclisi 1/315, C. Sena
tosu 1/120) 636 

— İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında kanun tekli
fi hakkında (M. Meclisi 2/52, C. Senatosu 
2/26) 565 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/216) 565 

— Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkın
da 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı hakkında (1/94) 586, 

642 



— 29 
Sayf* 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/318, 
C. Senatosu 1/121) 636 

— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul 
ve kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1962 
tarihli ve 287 sayılı Kanuna ek . kanun 
hakkında (M. Meclisi 1/161 C. Senatosu 
1/77) 636 

— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni hak
kında (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 
1/107) 565 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair (M. Meclisi 1/229, C. Sena
tosu 1/113) 565 

— Beden Terbiyesi G-enel Müdürlü
ğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/244, C. 
Senatosu 1/112) 11,23,196,564 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/314, C. Senato
su 1/119) 636 

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlı
ğı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/251, 
C. Senatosu 1/117) 635: 

636 

Sayfa 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarı ve teklifleri ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. 
Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 
1/294, 2/306, 2/133 ve C. Senatosu 1/105) 85: 

92,110:113,122:124,156:159 
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve teklifleri ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/312, 2/334, 2/347, O. Senatosu 
1/118) 636 

—- Devlet Hava Meydanları, işletme
si Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması. hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. 
Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) 565 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/289, 
C. Senatosu (1/112) 564 

— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyon raporu
na dair (M. Meclisi 1/315, C. Senatosu , 
1/120) 636 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyon raporu
na dair (M. Meclisi 1/216), »565 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komiyonu 
raporuna dair (M. Meclisi 1/318, C. Se
natosu 1/121) 636 
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Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

Sayfa 
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'a 

izin verilmesi hakkında (3/426) 82 
• — Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'ya izin verilmesi hakkında (3/424) 48 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında (3/427) 121 

Sayfa 
— Say] ıı üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/440) 566 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında (3/441) 565: 
566 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/121, 1/60) 661: 

662,668:671 
— Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yı

lı hesabı katisine ait uygunluk bildiri

minin sunulduğuna dair (3/143,1/74) 662: 
663 

— 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanu
nunun 76 ncı maddesi uyarınca düzenle
nen raporun sunulduğuna dair (3/430) 398 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 . 11 . 1962 tarihli Birinci Birleşime 
ait 18 

7 . 11 . 1962 tarihli ikinci Birleşime 
ait 42 

9 . 11 . 1962 tarihli Üçüncü Birleşime 
ait 79:80 

12 . 11 . 1962 tarihli Dördüncü Birleşi
me ait 117 

14 . 11 . 1962 tarihli Beşinci Birleşi
me ait 166 

16 .1.1 . 1962 tarihli Altıncı Birleşi
me ait 2.10 

17 . 11 . 1962 tarihli Yedinci Birleşi-

18 . 11 . 1962 tarihli Sekizinci Birleşi
me ait 334 

19 . 11 . 1962 tarihli Dokuzuncu Birle
şime ait 398 

2 0 . 11 . 1962 tarihli Onuncu Birleşi
me ait 468 

* 21 . 11 . 1962 tarihli Onbirinci Birleşi
me ait 562 

3 . 12 . 1962 tarihli Onbirinci Birle
şime ait 601 

5 . 12 . 1962 tarihli Onücüncü Birleşi
me ait 634:635 

7 . 12 . 1962 tarihli Ondördüneü Birleşi
me ait 260 m o ait cilt 10 sayfa 5 

YOKLAMALAR 

20,43 
80,119,168,210,260,334,399,424,468,565,636 



— 31 — 

Oifl't Birleşim 

DÜZELTÎŞLER 

Oiıl't Birleşim Sayfa 

9 7 257 

7 nci Birleşime düzeltiş 

Başbakanlık Müsteşarlığına 
21 Kasım 1962 tarifti ve 11262 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan, 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmam hakkın
daki 120 sayılı Kanuna Ibağlı, 7 sayılı celtvelin 
Yüksek, öğretmen okulları kısmında (Resmî 
0-aaete, sayfa 9228 satır 15) (10 asistan 6 
500) (10 memur 6 500) olarak; 

Aynı -cetvelini, Ortaöğretim Genel Müdürlü
ğü, Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığına 
'bağlı okullar îmanı - Hatip okulları i'l'k öğret
men okulları idarecileri kısmındaki (Resmî Ga
zete ısayfa 9229 satır 16) (Müdür Yardımcısı 
100 170) (Müdür Yardı'mıei'sı 10 170) 
olarak düzellt-iimesi için gereken işlemin yapıl
masına müsıaıadelerinizi saygıyla rica •ederim. 

Mehmet Ali O'ker 
T. B. M. M. 

Genel iSelkreteri 

9 14 

Bu Birleşim tutanağı sonuna ekli 326 ve 327 S. Sayılı ibasmayazılarda aşağıdaki düzeltişler 
yapı'lnııiştır : 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 Ankara Ünmöversitesi Ankara Üniversitesi 
«on (A/ l ) cetveli yekûnu (A/l ) cetvel i yekûnu 

26 605 699 20 605 699 
1 434 40J 434 001 
1 14 027 432 19 027 432 
son Eski yıllardan devredilen nakiıt lMri yıllardan devredilen gelir 

(nalkid) 
327 9 2 4 (55 000 75 000 • 

326 
326 

326 
306 
327 

7 
10 

11 
12 
9 

2 
2 

2 
2 
1 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Osman Ağan (ürfa) - Birinci Beş "Yıl
lık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 462 

Ali Şakir Ağanoğlu (Devlet Bakanı) -
Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Türk 
sporunun çeşitli kollarında bir ilerleme olup 
olmadığına ve Spor - Toto Teşkilâtına dair 
soruı önergesine cevabı 70,73 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen değiştirgele
re dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 273,459 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Elânmın sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen değiştirgele
re dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 543,545 

îsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen değiştirgele
re dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 482 

Lâtif Akiizüm (Kars) . Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 
arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu 
borçlann on yıl takside bağlanmasına ait 
kanun teklifi münasebetiyle 572 

Sayfa 
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Birinci 

Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si-ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle ' 493 

Mehmet Altınsoy (Niğde) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 300 

Abdülhalim Araş (Kayseri) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu rapora münase
betiyle 513 

Mehmet Ali Ankan (Mardin) Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere
si ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu rapora münase
betiyle 462,463 

Talât Asal (Edirne) - Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 
arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu 
borçların on yıl takside bağlanmasına ait 
kanun teklifi münasebetiyle 574 

îhsan Ataöv (Antalya) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere-
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Sayfa 

si ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 266 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bo-
nifiye edilmesi ile bu borçların on yıl tak
side bağlanmasına ait kanun teklifi müna
sebetiyle 584,585 

— Geçen tutanak özeti münasebetiyle 640 
— Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şir

ketinin Hazineye intikalinden sonraki du
rumuna dair soru önergesi münasebetiyle 57,60, 

62 
— İthal korbalarmdaın ithalât yapmak 

için tücar olmak mecburiyeti olup olmadı
ğına ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu emrine, son üç 'kotadan, 
ne kadar talhsis yaipıldığma dair soru 
önergesi münasebetiyle 6128,025 

—Son genel .seçimlerde kazanamıyan 
adaylardan 'kamu idaresiyle İktisadi Ka
mu Müesseselerine ve bankalara kimle

rin atandığına dair sözlü soru önetfgesi 
münasebetiyle 138,136 

— Türk sporunun çeşjitll kollarında) 
bir ilerleme olup olmadığına ve Spor -
Toto Teşkilâtına dair soru 'önergesi mü
nasebetiyle 72 

Cemal Baıbaç (Kocaeli) - Birinci Beş 
Yıllık (19163 - 1007) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna daJir Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile 'Cumhuriyet Sena
tosunca -kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 311,391,392 

Kemal Bağcıoglu (Maraş) - 1.11.1960 
tarihl i Birinci Birleşimde Baskanvekillli-
ğiine seçilen istanbul Milletvekili Mulhid-ı 
din Güven'in (bu görevden çefkildliğiae dair 
telgrafı ile çekilme sebeplerini bildireni 
demeci ve Başkanvekilİ ıseçimi sırasındaki 
Başkanlığın1 tutumu münasebetiyle 21 

Sayfa 
Raif Aybar (Devlet Bakanı) - Samsun 

Milletvekili Mehmet Başaran'm, Türkiye 
Emlak Kredi Bankasının işlemlerine ait 
bilgiyti «Kim» dergisine verenler hakkın
daki tahkikatın neticelenip neticelenme
diğine dair sözlü soru önergesine ceva
bı 104,106,108 

Yusuf Azizoğlu (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Balıkesir Millet vekili Ah
met İhsan Kırımlı'nın, Ana - Çocuk Sağ
lığı Teşkilâtliyle, doğum ve çocuk bakıım 
evlerinin birleştirilmesinde bir faıyd'a dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesine cevabı 149,164' 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, Devlet Ihastantelerinde kaç eczacı 
kadrosu olduğuna ve bunlardan kaçının 
münhal bulunduğuna daür soru önerge
sine cevabı 608 

—• İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, Devlet hastane 've sağlık merke'z-
leiıinin mesailerinin, ilmî yönden, kontrol 
edilip edilmediğine dair soru önergesine 
cevabı 6117,618 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, hekimliğin sosyalizasyonunda pi
lot bölge olarak seçilen Muış ilinde şimdiye 
kadar ne gibi faaliyette bulunulduğuna 
dair sözlü sorusuna cevabı 6119,6211 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
Birindi Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair IBaşbakan-
lik tezkeresi ve Kalkınma Plânı, ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu nıünaıseb etliyle 271 

Ali îhsan Balım (îspatfta) - Dtevlet 
hastanelerinde kaç eczacı kadrosu olduğu
na ve bunlardan kaçının münlha'l bulun
duğuna dair soru önergesi münasebetiyle 609 

— Devlet hastane ve sağlık merkezle
rinin mesadlerinlin, ilmî yönden, kontrol 

B 
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mı 

620 

edilip edilmediğine dair soru önergesi mü
nasebetiyle 

— 'Hakimliğin -.sosyalizasyonunda, pilot 
böllge olarak seçlilen Muş "ilinde şimdiye 
kadar ne gibi faaliyette (bulunulduğuna 
dair soru 'önergesi .münaıseihetiyle 

irfan Baran (Konya) - Anayasa ve de
mokrasiye aykırı okluğu tesiri t edilen ka
nun, ve nü kümlerin kaldırılması veya de
ğiştirilmesi işline -dair sözlü »sorusu 'm üı ia
şe b etliyle - " 68 

îrfan Baran (Konya) (C. K. M. P. 
Meclis Grupu adına) - Birinci Bieş Yıllık 
( 1 « • " - 1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna, dair .'Başbakanlık tezkeresi ve 
'Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca . kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma. Komisyonu raporu nıiinase-
îbetiyle 182 

Mehmet Başaran (Samsun) - Türkiye 
Emlâk Kredi Harikasının. İşi emi erline ailt 
'bilgiyi «Kim» derğisiine verenler hakkın-
da'ki talhkikatın neticelenip neticelenme
diğine dair sözlü soru önergesi m'ünase-
,'betliyle 105,(1017,109 

Hilmi Baydur (Muğla) - Birinci Beş 
Yıllık •(1963 - 19167) Kalkınma Plânının 
sunulduğuma dair. Başbakanlık 'tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cu'mlhuriyet iSena-* 
tosunca Ikalbul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu «ıünase-
Ibetiyle 317 

Sayfa 
Suphi Baykam (istanbul) (Ö. H. P. 

Meclis Grupu adına) - Birinci ıB<e§ Yıllık 
(19.03 - 1967) Kalkınma Plânının sunuldu
ğuna dair iBaş'bakanUk tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet 'Senatosunca 
kalbııl 'edilen değiştirgelere 'dair Plân1 

Karına Komisyonu raporu münasebetiyle 188 
Hıfzı Oğuz Bekata (içişleri Bakanı) -
— Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Ho-

eaoğlıı'nun, Antakya Belediyeıslinin yap
tığı işlemlere daiir ısözlü sorusuna cevaibı 63,$6 

—'Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, 'Türkiye'deki Nurcu
luk meselesinin, malhiyetine ve Rlısalei Nuri 
Külliyatı adiyle yayınlaman eserlerim ya
sak edilip edilmediğine daiir soru önerge
sine ceva'bı 93,95 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Radyonun 
T. B. M. Meclisi saati neşriyatında görüş
meleri noksan aksettirdiğine dair demeci 469 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Cumhuri
yet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı 
ye 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. 
M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edil
mesi ile bu borçların on yıl taksite bağlan
masına ait kanun teklifi münasebetiyle 581 

Sadi Binay (Bilecik) - Birinci Beş Yıl
lık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu münasebetiyle 343 

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri

yet Senatosunca kabul edilen değiştirge
lere dair Plân Karma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 487 

Tahsin Demiray (îstanbul) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 

Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 371,517 

Tahsin Demiray (îstanbul) (Adalet 
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Partisi Gfrrupu adına) • Birinci Beş Yıllık 
(1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 210,244 

Yahya Dermancı (îçel) - Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile 
değişik 8 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru münasebetiyle 652 

Hasan Dinçer (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Başbakan adına) - An
talya Milletvekili İhsan AtabVün, son ge
nel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle iktisadi Kamu Müessese
lerine ve bankalara kimlerin atandığına 
dair sözlü soru önergesine cevabı 125,136 

— Tokat Millet vekili Ali Dizman'ın, 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bü
rokratik, mesuliyet ve salâhiyet münase
beti belli olmıyan teşkilâtın düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesine cevabı 139 

H. Ali Dizman (Tokat) - 1962 Bütçe 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Anka
ra) - Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 450 

Ömer Eken (Antalya) - Birinci Beş Yıl
lık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 

Sayfa 
. Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı ve tek
lifleri ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri münasebetiyle 86 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 352 

— Memleketimizde ağır işliyen, pahalı, 
bürokratik, mesuliyet ve salâhiyet münase
beti belli olmıyan teşkilâtın düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü so
ru önergesi münasebetiyle 141 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - Birin
ci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plâ
nının sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle _ 490,546 

Ömer Zekâi Dorman (istanbul) (Millet 
Partisi Meclis Grupu adına) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu münasebetiyle 174, 

Karma Komisyonu raporu münasebetiyle 379 
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Birinci 

Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 506,507,508 

Hasan Erdoğan (Kars) - Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 
arkadaşının, 10 ucu Dönem T. B. M. M. âza
larının 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk 

E 
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etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu 
borçların on yıl taksite bağlanmasına ait 
kanun teklifi münasebetiyle - - 578 

Asım Eren (Niğde) - Birinci Beş Yıllık 
(1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 359,485, 

487,527,536,541,542 
— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 

Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bo
nifiye edilmesi ile bu borçların on yıl tak
site bağlanmasına ait kanun teklifi müna
sebetiyle 573 

— Usul hakkında 107 
Feridun Cemal Erkin (Dışişleri Baka

nı) - Türkiye'nin Avrupa Ortak Pazarına 
katılması konusu münasebetiyle 636 

Kadri Eroğan (Urfa) - Birinci Beş Yıl
lık (1963 - İ967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 276,421, 

455,457,475,477,478,479,515 
tlhami Ertem (Edirne) (İçişleri Komis

yonu Sözcüsü) - Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine 
ve 2 arkadaşının, Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 
neü maddesinin tadili ile değişik 8 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifle
ri ve Bütçe Komisyonu raporu münasebe
tiyle 658 

Muammer Erten (Manisa) - Bir banka 
kurulması maksadiyle tütün müstahsılm-

8qjfa 
dan para toplanmış olmasına rağmen, ban
kanın şimdiye kadar ne sebeple kurulama
mış olduğuna dair sözlü soru önergesi mü
nasebetiyle 97 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 461 

Arif Ertunga (İzmir) - Birinci Beş Yıl
lık (1963 -1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 263 

Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) - Antalya 
Milletvekili ihsan Ataöv'ün, ithal kotala
rından ithalât yapmak için tüccar olmak 
mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu em
rine son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıl
dığına dair soru önergesine cevabı 622,624 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 417,529,534 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, ku
raklık sebebiyle ektiği tohumu dahi elde 
edememiş olan vatandaşlara buğday tevzi 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesine cevabı 614,616 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Birin
ci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkmma Plâ
nının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 306,427,429,432,433,434 
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Turhan Feyzioğlu (Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı) - Balıkesir Millet
vekili Cihat Bilgehan'in, radyonun T. B. 
M. Meclisi saati neşriyatında görüşmeleri 
noksan aksettirdiğine dair demeci müna
sebetiyle . 469 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 

raporu münasebetiyle 170,235,246,250,281, 
374,381,384,394,403,405,411,413,426,430,437, 
447,463,472,474,476,478,483,484,488,490,493, 

497,499,501,503,521,542 
Doçent Doktor Nusret Fişek (Hükü

met adına Sağlık Bakanlığından) • Birin
ci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plâ
nının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 443 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna.dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 278 

Mehmet Göker (Kayseri) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 390 

—• Geçen tutanak özeti münasebetiyle 639 
Hilmi Güldoğan (Diyarbakır) - Birinci 

Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 505 

— Kadrosuzluk yüzünden terfi edemi-
yen Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine 
dair soru önergesi münasebetiyle 606 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 328 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve 2 ar
kadaşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile değişik 8 nci madde
sinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 651 

Arif Hikmet Güner (Rize) - Birinci İBeş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânımın 
sunulduğuna dair Başibakamlik tezkeresi 
ve 'Kalçınıma Plâna ile Cumhuriyet ıSena-
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma itomisyonu raporu ımüınase-
betiyle 268,481,509,510,511 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Kasta
monu Milletvekili ismail Hakkı Yılanlı
oğlu ve Cumhuriyet Senatosu îstaribul 
üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşınım, 
Devlet (memurları aylıklarının 'tevhit, rvte 
teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve ıbıı 
kaoıuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki 4598 sayılı Kanunun 4 ncıü maddesi
nin tadili ile değişik 8 ncl maddesinin) 
tadili! hakkında ıkanum teklifleri ve Btötiçe 
Komisyonu raporu münasefbetiyle 055 

Muhiddin Güven (istanbul) • Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
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sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkunma Plânı ile Cunılıuıriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu .münase-
Ibetiyle 292,439,444,500,502,i504 

— Başjkanvelkiilleri seçimi «münasdbe-
tiyle 6,20 

Sayfa 
Selâhattin Güven (Trabzon) - Cumhu

riyet Senatosu Ağrı Üıyeısi Veysi Yardımcı 
ve 23 arkadaşınım, 10 ncu Dönem T. B. 
M. M. azalarımın] 1958 yılı boralarıma ait 
taıhakkuk etmiş faizlerin 'bontifiye edilmesi 
ile bu 'borçların >on yıl taksite bağlanma
sına ait kanun teklifi münasebetiyle 579 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu (Hatay) - Antak
ya Belediyesinin yaptığı işlemlere dair 

H 
sözlü sorusu ıimünaselbetiyle 65,06 

Kâmil İnal (Bolu) - Birimci Beş 
Yıllık (1963 • 1967) Kalkınma Plânımın 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkımıma Plânı ile Cumlhoriıyet Sena
tosunca kabul edilen deığiştüngeiere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu mümase-
fbetiyle 458 

Şefik İnan (Çanakkale) - Cumhuriiyelt 
'Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardumıcı ve 
23 arkadaşımın, 10 nıcu Dönem T. B. M. 
M. âzalarının 1968 yılı Ibıorçlarıma ait ta-
'hakkuk etmiş faizlerin Ibontfiye edilmesi 
ile bu borçların .on yıl taksite (bağlanma
sına ait 'kanun teklifi mülna.se'betiyle 569,575, 

681 
Rahmi inceler (Çankırı) -Birinci Beş 

Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânımın 
sunulduğuna dair Başbakanlık tek epesi 
ve KaMonma Plânı ile Oumlhuiriye't (Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle • 256,384 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesil 
Veysi Yardımcı ve 2:3 arkadaışımın, 10 ncu 
Dönem T. B. M, M. azalarınım 1958 yıhı 
(boralarıma ait taltoakkuk etmiş faizlerin 
bonifiye edillmesi ile 'bu borçların 'on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun telkliü 
münasebetiyle 575 

' ' • — Kastamonu Milletvekili -îsîmaiıl Hak
kı Yılanhıoğlu. ve Cutm/huriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat öztıirkçine ve 2 ar

kadaşımın, Devlet memurları aylıklarınım 
tov'hit ve teadülüne dair 'olan 3656 sayılı1 

Kanunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi 
ve bu ikan un a bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındalki 4598 sayılı Kamunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile değişik 8 inci mad
desinin tadili hakkında kanuni teklifleri 
ve Bütçe Komisyonu raporu münasebe
tiyle 660 

Fenni tslimyeli (Balıkesir) (Bütçe 
Komisyonu adına) - 'Kastamonu (Milletve
kili İsmail Hakkı Yılamlııoğlu ve Cumıhuh 
riyet Senatosu istanbul JÜyesi Rifat ÖV 
türkçine vıe 2 arkadaşının, Devlet 'memur
ları aylıklarının tevhit ve teadiülüıne dair 
olan olan 3656 ısayılı Kanunun bâza mad
delerinin değiştiriknesi ve bu kanıunıa 
ibâzı maddeler eklenmesi baikkımdaki 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü ımaddesinin tadili ile 
değişlik 8 nci ımaddesinin. tadili hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu .ra
poru münasebetiyle 647,650 

ismet İnönü (Başbakan) - Birinci Beş 
Yıllık (119103 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbalkanlik tezkeresi 
Ve Kalkınma Plânı ile öumhurliyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu rapora münasebe
tiyle '552 

Mehmet Izmen (Tarım Bakanı) - An
kara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu yıl 
ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
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edilip edilmediğine daiir soru önertgesine 
cevabı 144,146 

— Ankara Milletvekilli Ahmet Üstün '-
ün, muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk' 
buğday yardımı yapılacağına ve bunun 
vaktinde verilmesi için ne ıgübıi tedbirle ı* 
alındığına dair soru önergesine cevabı 146,148 

— Birindi Beş Yıllık (1963 - 1967)•' 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair- Plân Karma KoınLsyo-

îhsan Kabadayı (Konya) - Cumhuri
yet ıSenatosu Ağn Üyesi Veysi Yardım
cı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. 
M. 'M. âzalarının 195'S yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmliş. faizlerin bonifiye edilme
si dle bu borçların on yıl takside bağlan-
masına ait kânun teklifi münasebetiyle 584 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Mani-
nisa) - Birinci Beş Yıllık 01963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kaılkınma Plânı İle 
Cumlhuriyeıt Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma, Komisyonu 
raporu (münasebetiyle 347 

Mehmet Kazova (Tokat) - Çeşitli tarım 
aletlerinden, çiftçilerimizin 'bu seneki 
ekimli için, ne 'gibi yardım d'üşünnl'düğüne 
dair soru öne^gesli münasebetiyle 610,613 

Mustafa Kepir (Yozgat) - Memleketi
mizde yaylgın hale gelen Hristiyarilık 
propagandası ve bu hususta dağıtılan 
broşürler 'münasiebetiyle 44 

Mekki Keskin (Konya) - Başkanvekil-
leri seçimi münasebetiyle 7 

Sabri Keskin (Kastamonu) - Kastamo
nu illi ve ilçelerinde, kuraklık sebebiyle, 
ektiği tohumu dahi elde 'ödememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin dü
şünülüp düışünlülmediğine dair soru öner-' 
gesl münasebetiyle $15,616 

Şaban Keskin (Çankırı) - Birindi Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 

Sayfa 
nu raporu münasebetiyle 197 

— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksad'iyle 
tütün müstâhsılından pa:ra toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar 
ne sebeple kurulamamış olduğuna dair 
sözlü soru yönergesine cevabı 97 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazo
va'nın, çeşitli tarım aletlerimdlen, çiftçile
rimizin bu seneki etkimi için, ne gibi yar
dim düşünüldüğüne dair soru önergesine 
cevabı 609,011,6114 

ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle ai'8 

îlyas Kılıç (Samsun) - Cumhuriyet Se
natosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 ' 
arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. jM,. M. 
âzalarının 19'5'8 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiiş faizlerin bonifiye edilmesi il*e 
bu borçların on yıl takside bağlanmasına 
ait kanun teklifi münasebetiyle 579 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Birinci Beş; 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi . 
•ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münas'e-
betiyle '372,044 

Ahmet tasan Kırımlı (Balıkesir) - Ana 
- Çocuk 'Sağlığı Teişkilâtiyle, doğum ve 
çocuk bakım evlerinin birleştirilmesinde 
bir fayda düşünülüp d'üşünülmediğine 
dair soru lönerlgesi münasebetiyle 152 

— Birinci iBeş Yıllık (1063 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi 've Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Plân Karma Komisyo
nu raporu münasebetiyle 049,472,473 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Birinci Beş 
Yıllık ('1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet "Sena-

K 
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tosunca kaibül edilen değiştingelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münas'e-
îbetiyle 254,ı358,3®3 

M. Şükrü Koç (Aydın) - Birinci Be§ 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna 'dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı (ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münas'e-
'betiyle 485 

Süreyya Koç (Balıkesir) - Amerikanı 
uyruklu Ibâzı 'kişilerlin Türk harfleri Kanu
nuna aykırı olarak, kapılarına astatları 
(taib'elâlar vesilesiyle Amerikalı dostları 
uyarma amacı güden demeci 46 

— Birinci Beş Yıllık (1963 -1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiştir
gelere dair Plân Karma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 375 

Nusret Köklü (Manisa) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezekeresi 

Ferid Melen (Maliye Bakanı) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güneş Matba
acılık Türk Anonim Şirketinin Hazineye 
intikalinden sonraki durumuna dair soru 
önergesine cevabı . 54,59,62 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuma dair Başba
kanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiştir
gelere dair Plân Karma Komisyonu raporu 
münasebetiyle 300,302,507,509,511 

— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin 
bonifiye edilmesi ile bu borçların on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun teklifi 
münasebetiyle 580 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlı oğlu ve Cumhuriyet Senatosu îs-

Sayfa 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 368 

Hürrem Kubat (Manisa) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezekeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 334 

Faruk Küreli (Çorum) - Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yıl anlı oğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rii'at 
öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunim bâzı maddeJ eri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 
nci maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifleri ve Bütçe Komisyonu raporu münase
betiyle 643,640 

tanbül Üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arka
daşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kânunun 4 ncü mad
desinin tadili ile değişik 8 ci maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifleri ve Bütçe 
Komisyonu raaporu münasebetiyle 652 

—. Samsun Milletvekili Mehmet Başa-
ran'm, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisine 
verenler hakkındaki tahkikatın neticele
nip neticelenmediğine dair sözlü soru öner
gesi münasebetiyle 109 

Ziya Müezânoğlu (Devlet Planlama 
Müsteşarı) - Birinci Beş Yıllık (1963-1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de-
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ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 353,358,359,360,387,388, 

390,400,409,417,431,433,471,479,481,530 
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -

Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 

Sayfa 
Plânının sunulduğuna -dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen .değiştirgele
re dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 306,496,497 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri-

N 
yet Senatosunca kabul edilen değiştirgele
re dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 446,448,450,452,453,454,539 

O 
Ahmet Oğuz (İstanbul) - Birinci Beş 

Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezekeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 249,547 

Talât Oğuz (Mardin) - Doğu illerinde 
hâd safhaya varan kaçakçılık, irtikâp ve 
irtişa söylentileri ve sınır olayları müna
sebetiyle 43 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu. İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arka
daşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna hâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadili ile değişik 8 ci maddesinin 

tadili hakkında kanun teklifleri ve Bütçe 
Komisyonu raporu münasebetiyle 665 

— Usul hakkında 616 
Kemal Okyay (Kars) - Birinci Beş Yıl

lık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 309 

Plân Karma Komisyonu Sözcüsü Arif 
Hikmet Onat (Ordu) - Birinci Beş Yıl
lık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kal
kınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu münasebetiyle 379,381, 

384,385,387,390,394,408,420,430,436 
Oğuz Oran (istanbul) - Parlâmentolar-

arası 51 nci Kongresine katılmış olan Ku
rul adına açıklamada bulunulmasını istiyen 
önergesi ve demeci 122 

ihsan Önal (içel) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe-

ö 

tiyle 320,494,534 

Cevat önder (Erzurum) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 543,546 
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Rüştü özal (Konya) - Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne) 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile 
değişik 8 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru münasebetiyle 656 

Reşat özarda (Aydm) - Kastamonu 
Milletvekili îsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile 
değişik 8 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru münasebetiyle 646,659 

— Siyasi hükümlülerden, hastalıkları 
sebebiyle, kimlerin tahliye edilmiş olduğu
na ve daha kaç Hasta mahkûm bulunup 
bunların tahliyeleri için ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi münasebetiyle 102,104 

— Yüksek Adalet Divanı eski Başsav
cısı hakkında yapılan neşriyata dair sözlü 
soru önergesi münasebetiyle 50,53 

Kadri özek (îzmir) - Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüneı 

Kemal Sarıibrahimöğlu (Adana) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 297,394 

Sayfa 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile 
değişik 8 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru münasebetiyle 647 

Halil özmen (Kırşehir) - 1962 Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve tek
lifleri ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
münasebetiyle 87 

— Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle 457 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arka
daşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili ile değişik 8 nci madde
sinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 649,654 

Orhan öztrak (Gümrük ve Tekel Ba
kanı) - Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu münasebetiyle .. 526 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 302 

s 
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— Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmi§ faizlerin 
bonifiye edilmesi ile bu borçların on yıl 
taksite bağlanmasına ait kanun teklifi 
münasebetiyle 571 

îlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiş- . 
tirgelere "dair Plân Karma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 379,385,404,420,430,435, 

456,460,481,482,515,523 

Fuad Sirmen (Rize) - 1 . 11 . 1962 ta
rihli Birinci Birleşimde Başkanvekilliğine 
seçilen istanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in bu görevden çekildiğine dair tel
grafı ile çekilme sebeplerini bildiren de
meci ve Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun Başkanvekili seçimi sırasındaki 

Sayfa 
Başkanlığın tutumuna dair demeci müna- *.; 
sebetiyle 23 

Ruhi Soyer (Niğde) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967). Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 386 

Nihat Su (Antalya) - Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 
23 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına 
ait kanun teklifi münasebetiyle 577 

Faruk Sükan (Konya) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 525 

Ahmet Şener (Trabzon) - Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 
23 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına 
ait kanun teklifi münasebetiyle 580 

Nevzat Şener (Amasya) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu rapora münasebe
tiyle 369 

Naim Tirali (Giresun) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 512,526,529 

Hüsamettin Tiyanşan (istanbul) - Bi
rinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum

huriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 371 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet' 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 195 
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Cihat Turgut (Balıkesir) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 531 

Sayfa 
Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -

Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu ra
poru münasebetiyle 261,314,359,404,409,412, 

415,417,520,522 

Mustafa Uyar (izmir) - Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 
23 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına 
ait kanun teklifi münasebetiyle 

u 

572 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Birinci 
Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere 
dair Plân Karma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 401,403 

Reşit Ülker (İstanbul) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 

Ahmet Üstün (Ankara) - Bu yıl ihti-

Ü 

304 

yaca yeteri kadar zirai gübre temin edilip 
edilmediğine dair sözlü soru önergesi mü
nasebetiyle 145 

— Muhtaç çiftçiye ne miktar tohum
luk buğday yardımı yapılacağına ve bu
nun vaktinde verilmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair soru önergesi münase
betiyle 147,148 

Sabri Vardarlı (istanbul) - Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 457 

Mahmut Vural (Sivas) (Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu adına'- Birinci Beş 
Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma- Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münasebe
tiyle 337 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu ("Kastamo
nu) - Birinci beş yıllık (1963-1967) Kal

kınma Plânının sunulduğuma dair Başba
kanlık (tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 



— 46 — 
Sayfa 

Cumhuriyet Senatosunca 'kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu Ra
poru münasebetiyle 251,290,388 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat 'öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu (kanuna bâzı 
maddeler •efelenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile deği
şik 8 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifleri- ve Bütçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 643,648 

• — Türkiye'deki- Nurculuk meselesinin 
mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle 
yayınlaman eserlerin yasak edilip edilmedi
ğine dair soru önergesi münasebetiyle 94 

-İsmail Yılmaz (Bursa) - Ormanflıarm 
tahribi hakkında gündem dışı demeci 45 

Abdülhâk Kemal Yörük (Adalet Baka
nı) - Aydım Milletvekilli Reşıat özarda'nım, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiy
le kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve da
ha kaç ıhasta mahkûm bulunup bunların 
tahliyeleri için ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru Önergesine cevabı 98,103 

— Aydın Milletvekili Reşat 'özarda'nm, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hak
kımda yapılan neşriyata dair sözlü soru 
önergesine cevabı 49,53,54 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, kadrosuzluk yüzünden terfi edemi-

Sayfa 
yen Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine 
dair soru önergesine cevabı 605 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'mun, Türkiye'deki Nurculuk 
meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur Kül
liyatı adiyle yayınlanan eserlerin yasak 
edilip edilmediğine dair soru önergesine 
cevabı $3 

— Konya. Milletvekili İrfan Baran'm, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tes-
bit edilen kanun ve hükümlerin kaldırıl
ması veya değiştirilmesi işine dair sözlü 
sorusuna cevabı 67 

Yusuf Ziya Yücebilgia (Zonguldak) - ~ 
Birinci beş yıllık (19634967) Kalkınma 
Plânımın sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilen değiştirgele
re dair ' Plân Karma Komisyonu Raporu 
münasebetiyle 252 

Mehmet Yüceler (Kayseri) - Birimci 
beş yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuma dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Plân Karma Komisyonu raporu münase
betiyle 52S 

Sait Sına Yücesoy f Konya) - Birinci 
beş yıllık '(1963-1967) Kalkınma Plânının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu münasebetiyle 329,358 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Cumhu
riyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı 
ve 213 arkadaşının, 10 ncu Dönem T. B. M. 
M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait ta

hakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi 
ile bu borçların on yıl taksite bağlanması
na alt kamun-teklifi münasebetiyle 582 
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