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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem'in 
dönüşüne kadar kendisine Çalışma Ba-

Sayfa 
kanı Bülent Ecevit'in Vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/869) 600 

ÇEŞÎTLÎ ÎŞLER 

— Avrupa Konseyi 16 ncı îstişari Top
lantısına katılacak asıl ve yedek üyelere 
ilişkin listenin okunarak bilgiye sunulma
sı 553:554 

— Berlin Parlâmentosundan bir kuru
lun memleketimize resmen çağrılması yo
lunda Başkan Otto Bach'ın vukubulan ve 
Müşterek Divanca esas bakımdan kabule 
değer görülen istemi konusunda verilen 
karar 319 

— Bina Vergisi, Esnaf ve küçük sanat
kârlar ve icra ve iflâs kanunlariyle ilgili 
tasarıların Pazartesi ve Cuma günleri sa
at 15 ten başlanılarak ele alınması husu
sunda verilen karar 315 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ıu, ve Kayseri1 Milletvekili Mehmet Sağ-
lam'm; vergi reform tasarılarının görüşül
mesinin tamamlanmasına kadar, Salı, Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 19 dan 20 
ye kadar olan sürelerin sözlü sorulara ay
rılması hususundaki önergesi ve Antalya 
Milletvekili ihsan Ataöv'e o sırada kul
landığı hakaret sözü dolayısiyle Uşak Mil
letvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na birer 
takbih cezası verilmesi. 418:422,422:431 

—• Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 

Zihni Betil ve 25 arkadaşının Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin müza
keresinin tehiri hakkındaki önergenin 
açık oylamasında görülen maddi hatâ üze
rine oylamanın tekrarlanacağına dair Baş
kanlık Divanı kararı (2/630) 4:5,5:6,7:28,29:32, 

33:36,37:40,43,44:53,54:57,58:61,62:65,66:69, 
143:149,179:182,183:186, 

— Dışişleri' Bakanlığının, Kıbrıs dâva
mızı benitasiyen ve bütün dünyaya bildi
ren kardeş Pakistan Milletinin temsilcisi 
Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, 
kendilerine teşekkür mesajı gönderilme
sinden duydukları mukabil teşekkürü ve 
Pakistan Millet Meclisinin bu konuda it
tifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan ya
zısı. 76 

— Ekselans Sahabettin Başkanlığı al
tındaki Pakistan iyi Niyet Kurulunun 
Meclisi ziyareti. 288 

— Federal Almanya Parlâmentosunu 
temsil etmek üzere memleketimize gelmiş 
olan Ekselans Dr. Gerstenmaier Başkanlı
ğındaki kurulun Meclisi ziyareti ve Sayın 
Doktorun ve Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Fuad Sirmen'in mukabil söylevleri 250,255 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Kasım Gülek, 
ölümü dünya çapında üzüntü yaratan 
Amerikan Generali Mc. Arhur'un hayatta 
iken yaptığı hizmetleri özetliyen ve hâtıra

sını saygı ile andığını belirten demeci. 375:376, 
— Adana Milletvekili Mehmet Geçi-

oğlu'nun; Yeni istanbul gazetesinin, geri
cilikle mücadele komisyonunun camilerin 



Sayfa 
okul yapılmasını istediği haberi üzerine 
yaptığı konuşma Turizm ve Tanıtma Ba
kam Ali ihsan Göğüş'ün cevabı 598:600 

—Aydın Milletvekili Hilmi Aydııı-
çer'in, Kıbrıs'ta geçen son olaylardan ve 
siyasi gelişmelerden Meclisin haberli kılın-
mamasının doğru olmadığı yolundaki ko
nuşması 244 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
tarafından şeker ihraçlarına dair verilen 
rakamın yanlış olduğuna değinerek Ba
kanlığı zamanındaki durumu açıklayıcı 
demeci. 659:661 

— Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'-
t k m, Adana Milletvekili Mehmet Geçi-

oğlu'nun lâiklikle ilgili demecine cevabı- 657 
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

doğdu'nun, Gelir vergisi üzerindeki sözle
rinin bir kısım gazetelere yanlış geçirile
rek kendisinin bu verginin karşısında 
gösterildiğine dair konuşması. 281 

— Federal Almanya Parlâmentosunu 
temsil etmek üzere memleketimize gelmiş 
olan Ekselans Dr. Gerstenmaier Başkanlı
ğındaki kurulun Meclisi ziyareti ve Sayın 
Doktorun ve Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Fuad Sirmen'in mukabil söylevleri 250,255 

— Gi resmi Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, zirai gübre hususundaki memle
ket ihtiyacının vaktinde düşünülüp gide
rilmesi gerektiğine dair konuşmasını Sana
yi Bakanı Muammer Erten, bugünkü ve 
ve gelecekteki zirai gübre ihtiyacının iç ve 
dış kaynaklardan ve Azot Sanayii eliyle 
sağlanmakta olduğu yolunda cevabı 499 :500 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, bu yıl Efes'te yapılacak fes
tivalde Türk kızlarının Romalı kılığına gi
rerek şarap dağıtacakları yolunda radyo
da yapılan yayma değinerek memleketin 
mânevi yönü üzerinde ısrarla durulması 
hakkında demeci. 73 :75 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, dünkü Birleşimdeki gün
dem dışı sözlerinin bir gazeteye yanlış ak-
settirilmesinden duyduğu üzüntüleri be-
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lirten konuşması 113:115 
— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 

dünkü birleşimde zirai sektörün Gelir Ver
gisi hususunda yaptığı konuşmasının Rad
yo Meclis saatine yanlış ve eksik aksetti-
rildiği yolunda açıklaması 189:190 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Mareşal Fezvi Çakmak'm ölüm 
yıldönümü dolayısiyle rahmetlinin Ordu
da ve Türk Milleti emrinde geçirdiği hiz
met yıllarının hâtırasını saygı ve minnetle 
andığına dair demeci 477 

— Konya Milletvekili Kemal Ataman, 
Kıbrıs meselesinin önem kazandığı şu sıra
larda İstanbul Patrikhanesi hakkındaki 
çıkan yazılar eğer doğru ise, bu konu üze
rinde kamu oyunun daha çok aydınlatıl
ması gerekeceğine dair demecine Hükü
met adına Millî Savunma Bakanı llhami 

Sancar'm, cevabı 497:498 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Lübnan Elçisinin, Devletler hukukuna uy-
mıyan şekilde Mardin bölgesinden gelen 
vatandaşların pasaportlarını vize etmeme
sini kınayan demeci 661 

— Niğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy'un, Senato üyeleri seçimi öncesinde, 
Devlet radyosundaki yayınların iktidar 
partisi bakanları tarafından yanlış haber
lerle ve muhalefet partilerine karşı kullanıl
masının doğru olmadığına dair demeci ve 
Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'm; C. 
H. P. Grupu adına cevabı. 496:497,498:499 

— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu-
nıın, toprak ürünlerinin ve fındık ürünü
nün değerlendirilerek ihracı yoliyle dış ti
caret açıklarının kapatılması hakkındaki 
konuşması 598 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak
ça l'ın, Karasuları kanun tasarısının bir 
an önce görüşülüp kanunlaşması hususun
da Hükümetin gerekli gayreti göstermesi
ni istiyen demeci "H3:143 

— Sakarya Milletvekili Musli'hittin 
Gürer'in Avrupa Konseyindeki Grupumu-
zun yaptığı Kıbrıs konusundaki çalışma
larına dair demeci, 551:553 
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—• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in 
bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yer
lerine dört eşit taksitte kısım kısım gön
derilmesinin doğru olmadığını açıklıyan 
demeci. 75:76 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, kimyevi gübre dağıtımının yetersiz
liği dolayısiyle tarım alanında ve özellikle 
çay üretim bölgesinde çekilen sıkıntılara 
dair demeci ve Tarım Bakanı Turan Şa
hin'in cevabı 548:551 

— -Yozgat Milletvekili ismail Hakkı 

Sayfa 
Akiloğan'm, Dış münasebetlerde Meclisi 
temsil etmek üzere siyasi partilere ayrılan 
kontenjanla ilgili, demeci ve Baskanlığm 
cevabı. 658:659 

— Yozgat Milletvekili ismail Hakkı 
Akdoğan'm Niğde Milletvekili Oğuzdemir 
T üzün'ün Meclisteki sözlerinin «Radyo 
Meclis saati» ne aksettirilmemesini ve Gü-
müşane Milletvekili Neemeddin Küçüker'-
in, kendi sözlerinin yanlış aksettirilmesini 
söz konusu eden demeçleri 243:244 

GENEL GÖRÜŞME 

— İstanbul Milletvekili Tahsin Demir-
ay ve iki arkadaşının, Türk ve Yunan mü
nasebetlerinin genel muhasebesinin yapıl
masına ve bu münasebetlere verilecek isti

kametin tâyininde faydalı olacak bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 600, 

662:663 

KANUNLAR 

No. Cilt 
442 — Bulgaristan'ın istanbul'daki Baş-

- konsolosluğu eski muavin Konsolo
su Varban (Virban, Verban) oğlu 

, Georgi Varbanof (Virbanof, Verba-
ıtof) Çolakof'un cezasının affı hak
kında Kanun 22 

Sayfa 

443 — ilkokul 
Kanunu 

öğretmenleri 

92, 
392 

28 140: 
142 

29 3, 
73,77:78 

ödeneği 
23 233, 

325 
25 431 
26 503: 

504,529:546 
28 581 
29 73, 

78 

No. Cüt -Sayfa 
444 — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyelerinin öde
neklerinden mütevellit T. C. Ziraat Ban

kası ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının ertelenmesine ait Ka

nun 12 52 
21 477 
25 444: 

446,496:499,504,533:536 
445 — Cafer Güler ile Zeki Özalp hak

kındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair Kanun 24 174 

26 115, 
272:282,504 

446 — Kadir Ceylân hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair 

Kanun 20 202 
23 320 
25 318 
26 271: 

272 

ÖNERGELER 

Çorum (Nuri AhıskaUoğlu) 
—• Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas

yonunun yapüması ve içinden geçen derenin 
ıslahı hususundaki sözlü sorusunun geri ve-
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rilmesine dair (6/768, 4/318) 478 
Burdur (Fethi Çelikbaş) ve Kayseri 

(Mehmet Sağlam) 
— Vergi reform tasarılarının görüşül

mesinin tamamlanmasına kadar, Salı Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 1.9 dan 
20 ye kadar olan sürelerin sözlü sorulara 
ayrılması hususunda 418:422,422:431 

İstanbul (Tahsin Demiray ve iki arkada-
sı) 

— Türk ve Yunan münasebetlerinin ge
nel muhasebesinin yapılmasına ve bu mü
nasebetlere verilecek istikametin tâyininde 
faydalı olacak bir genel görüşme açılmasına 
dair (8/9) 600,662:663 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Alaska'da vukubulan yer sarsıntısı 

dolayısiyle Türk milletinin ve Meclisinin 
duygularına tercüman olarak üzüntüleri
mizin büyük dost ve müttefik Amerika Bir
leşik Devletleri halkına duyurulması hakkın
da 190:191 

İzmir (Şinasi Osma) 
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife

lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

teklifinin gündeme alınmasına dair (2/483, 
4/315) 245 

İzmir (Şinasi Osma ve 15 arkadaşı) 
— Kıbrıs olaylarının son derece önem 

kazandığı şu sıralarda konunun gizli bir 
oturumda ele alınarak Meclisçe görüşülmesi 
hakkında 

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

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mu
vakkat maddenin eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriveril meşine dair (2/268, 
4/317) 

Niğde (Mehmet Altınsoy) 
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Ömer Lûtfi Bozcalı ve 126 arkadaşının Di
yanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri 
kanun teklifi, aynı mahiyette Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 
arkadaşının, Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ve 10 arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili Tahsin Telli'nin, kanun teklifleri
nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmekte olduğu Geçici Komisyona hava-
yesine dair (2/101, 105, 146, 643) (1/670) 

Sayfa 

:247 

500 

409 

191 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu Raporları 
— Bulgaristan'ın İstanbul "daki Baş

konsolosluğu eski Muavin Konsolosu Var-
banoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un ce
zasının affı hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
lik hakkında (1/555) 3,73,77:78 

—• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü 
maddesine bir ilâve olunması hakkında ka
nun teklifine dair (2/660) 408 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi 
ve milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında 
kazanç sağlıyacak hizmet ifasında bulun
mamaları hakkında kanun teklifine dair 
(2/71) 318 

—• Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/630) 7:28,43,44:53,54:57,58:61,62:65,66: 

69,143 :149,179 :182,183 :186 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/280) 115:139,320:330,340 

— İstanbul, Eminönü İlçesinin Kum-
kapı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbra-
himpaşa yokuşu hane 7 cilt 89 ve sayfa 122 
sayısında nüfusu kayıtlı Petrosoğlu, Reçi-
na'dan doğma 20.7.1940 doğumlu (Elyas) 
llyos Noel Fransuva, Soris (Şovris)in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş-
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bakanlık tezkeresine dair (3/853) 189,495 
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/144) 495 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fet
hi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresine ve C. Sennatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında (3/740) 242 

Anayasa Komisyon raporları 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın ile İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'm, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizam
nameye bir fıkra eklenmesine dair İçtüzük 
teklifi hakkında (2/658) 597 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 2 arkadaşının, Cumhu
riyet Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile 
Millet Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 
231 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/13, 2/85) - 656 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato 
üyesi ve" milletvekillerinin teşriî vazifeleri 
dışında kazanç sağlıyacak hizmet ifasında 
bulunmamaları hakkında kanun teklifine 
dari (2/71) 318 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçimi Kanununun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/630) 4:5,5:6,7:28,29:32,33:36,37:40,43, 

44:53,54:57,58:61,62:65,66:69,143:149,179 :182, 
183:186 

— Gümrük Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasansmm ? nci' 
maddesinin Anayasaya uygun olup olma
dığına dair (1/664) 339 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

— Askerî garnizonların içme ve kullan-

Sayfâ 
ma sularının temini hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/649) 318 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üye
si ve Milletvekillerinin teşriî vazifeleri dı
şında kazanç sağlıyacak hizmet ifasında 
bulunmamaları hakkında kanun teklifine 
dair (2/71) 318 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 2 arkadaşının, Cumhu
riyet Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile 
Millet Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 
231 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/13, 2/-85) 656 

— 4862 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cet
velde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/475) 529:530 

— 4 . 1 . 1961 ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna , bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/625) 305 :315,376:402,403:406,409 -.418,435: 

440,471:474, 
— Eğitim ödeneği kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında (1/601) 73,78 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682, 

683:686 

—. Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demir 
yolları İşletme Umum Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 4620 nu
maralı Kanuna ek kanun teklifi hakkında 
(2/564) 340,479 
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— Lübnan'a silâh satışından doğan ala

cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bina 
satmalınmasma veya yaptırılmasına, ay
rılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/609) 374 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/632) 149:178,191:240, 

247 -.250,250 -.254,256:277,282,288, 
288 .-305,440:466,467:470,555:577, 

587:594 
— ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-

kurşun'â vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/573) 482:484 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitü
lerinde çalışmakta olan kimya mühendisle
ri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (1/531, 2/89) 501:529 

Dışişleri Komisyonu rapordan 

— Bâzı iki taraflı ticari anlaşmalarda 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan 
ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/174) 73 

—• Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (1/338) 242 

— Karasuları kanunu tasarısı hakkın
da (1/206) 318,480:482 

— Lübnan'a silâh satışından doğan ala
cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bina 

Sayfa 
satmalınmasma veya yaptırılmasına, ayrıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/609) 374 

Geçici Komisyon raporları 

— Bina kiraları hakkında kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, 6570 sayılı Kira Kanununun Ana
yasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (1/513, 2/526) 78:79,81: 

110,477 

— 4 . 1 1961 ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/625) 305:315,376:402,403:406,409 : 

418,435 :440,471:474 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik hakkında (1/601) 73,78 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı hakkında (1/4) 79:81,340:372,484: 

492,530 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682, 

683:686 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarı

mına dair (1/632) 149:178,191:240,247: 
250,250:254,256:277,282,288,288:305,440: 

466,467,470,555:577,587:594 

içişleri Komisyonu raporları 

—• Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/649) 318 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraları-
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nm değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/625) 305:315,376:402,403: 

406,409.418,435:440,47i .474 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682, 

683:686 

— Karasuları kanunu tasarısı hakkında 
(1/206) 318,480:482 

— 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala-. 
rmın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/632) 149:178,191:240,247: 

250,250:254,256:277,282,288,288:305, 
440 466,467 470,555:577,587:594 

tmar ve İskân Komisyonu Raporu 

— Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/649) 318 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyeleri, 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/624) 77 

Karma Komisyonlar rapordan 

[C. Senatosu ve M. Meclisi Komisyonlanndan 
Kurulu] 

—• Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısının O. Senatosunca değiştiri
len ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında (1/544) 3 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolar
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında (1/432) ' 112 

Sayfa 
Maliye Komisyonu raporları 

4 . 1 . 1961 ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/625) - 305 =315,376 402,403 406, 

409418,435 440,471474 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682, 

683:686 
— Lübnan'a silâh satışından doğan ala

cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bina 
satmalmmasma veya yaptırılmasına, ayrıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/609) 374 

— 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/632) 149:178,191:240,247: 

250,250:254,256:277,282,288,288:305,440: 
466,467 470,555:577,587:594 

—• ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan tlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/573) 482484 

Meclis Hesaplannı İnceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yılı Aralık ve 1964 yılı 
Ocak, Şubat ayları hesabı hakkında (5/84) 59Z 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

—• Eğitim ödeneği kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında (1/601) 73,78 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporlan 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üye
si ve milletvekillerinin teşriî vazifeleri dı
şında kazanç sağlıyacak hizmet ifasında bu-



Sayfa 
Ilınmamaları hakkında kanun teklifine dair 
(2/71) 318 

— 4862 sayılı Kanıma bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/475) 529:530 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitü
lerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm 
hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek ve
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/531, 2/89) 501:529 

Sanayi Komisyonu raporları 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi' ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/625) 305:315,376:402,403:406, 

409 :418,435 :440,471:474 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682, 

683 :686 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bıı kanuna bâzı 

«hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/632) 149 :178,191:240,247:250,250: 

254,256:277,282,288,288:305,440:466,467:470, 
555:577,587:594 

Tarım Komisyonu raporlan 

— 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/625) 305:315,376:402,403 :406, 

409:418,435:440,471:474 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

SayU 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663: 

682,683:686 
— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir- Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/632) =149:178,191:240, 

247:250,250:254,256 =277,282,288,288:305,440: 
466,467:470,555 :577,587:594 

Ticaret Komisyonu raporları 
— Bâzı iki taraflı ticaret antlaşmala

rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde 
yer alan ahdî tarifelerin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/174) 73 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üye
si ve milletvekillerinin teşriî vazifeleri dı
şında kazanç sağlıyaeak hizmet ifasında 
bulunmamaları hakkında kanun teklifine 
dair (2/71) 318 

— 4 . 1 . 1961 ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1 /625) 305 :315,376:402,403 :406,409 :418,435 : 

440,471:474 

Gider Vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/628) 600:635,663:682,683: 

686 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/632) 149:178,191:240,247:250, 

250:254,256:277,282,288,288:305,440:466,467: 
470,555 :577,587:594 -

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil

letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun-
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duğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/338) 

Ulaştırma Komisyonu raporları 
Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil

letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun, bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında 

242 

Sayfa 
1/338) 242 

— Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demir
yolları İşletme Umum Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Ka
nuna ek kanun teklifi hakkında (2/564) 

340,479 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLİ tŞLER 

Disipdin cezaları 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş 
ve Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'in, 
vergi reform tasarılarının görüşülmesinin 
tamamlanmasına kadar, Salı Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 19 dan 20 ye kadar 
olan sürelerin sözlü sorulara ayrılması hu
susundaki önergesi ve Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv'e ve o sırada kullandığı hakaret 
sözü dolayısiyle Uşak Milletvekili Ali Rıza-
Akbıyıkoğlu'na birer takbih cezası verilme
si 418:422,422:431 

izinler 

— Sayın üyelerden bâzılarına 
rilmesi (3/852) 

(3/860) 
(3/867) 
(3/870) 

izin ve-
76İ77 

319:320 
435 

661:662 

-^ Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'e 
15 gün süre- ile izin verilmesi (3/851) 43 

— Zonguldak Milletvekili Feyzi Fırat'
ın, hastalığı dolayısiyle 50 gün izinli sayıl
masına ve bu toplantı yılında iki aydan faz
la izin aldığı için de ödeneğinin verilmesi 
(3/858, 859) 244:245 

ödenekler 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'
ın, hastalığı dolayısiyle 50 gün izinli sayıl

masına ve bu toplantı yılında iki aydan faz
la izin aldığı için de ödeneğinin verilmesine 
karar verilmesi (3/858, 859) 244:245 

Seçimler ve Komisyonlarla ilgili işler 

— Avrupa Konseyi 16 ncı Iştisari Top
lantısına katılacak asıl ve yedek üyelere iliş
kin listenin okunarak bilgiye sunulması 553:554 

—• Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nunun 19 ncu maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonlarda görüşülmesine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (2/692, 2/693, 3/864) 

* Yasama dokunulmazlıkları 

— Bolu Milletvekili Kemâl Demir'in 
yasama dokunulmazlığı (3/868) 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı 
(3/865) 

—• Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
yasama dokunlmazlığı (3/862) 

478 

495 

477 

374 
SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 

her hangi bir sebep bulunup bulunmadığı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/820) 280 

ı —• Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
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bir Alman gencinin, yapılan ihbar, üzerine, 
İstanbul Emniyet makamları tarafından ne
zarete alınıp işkence yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İç
işleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/819) 280 

Başbakandan 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'm, Adalet Partisi Genel Başkanının, 
Bursa il kongresinde, Kıbrıs meselesi hak
kında verdiği demece dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/832) 656 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı mad
desindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vası
talara dair Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 581 

—• Diyarbakır Milletvekili Recai Isken- -
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma 
yönünden, ön şart olarak kabul eden 1963 
yılı programı ile 1964 programı arasındaki 
Çelişik durumun düzeltilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/82) 338 

—• îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapı
lan maçlardaki hâsılata ve seyricilerin du
rumlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/717) 582 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir program yapılıp yapılmadığına ve 
tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan halka 
bir an evvel yardam yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/698) 582,642 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı Trakya'da Lozan Andlaşmasmın imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuzlarının mik
tarı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi 
durumlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/831) 547' 

— Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin, Kızılay Kurumu depolarında 
saklanan sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın 
kaç yılda bir muayene edildiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/822) 338 

Sayfa 
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-

lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira 
fabrikasının kapasitesinin 10 milyon litre
den 5 milyon litreye indirilmesi sebebine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/823) 338 

Bayındırlık Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı mad
desindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vası
talara dair Başbakandan soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm 
sözlü cevabı (6/647) 635:639 

— Corum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen dere
nin ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Bayındırlık ve imar ve iskân Bakanla
rından sözlü sorusu (6/768), (4/318) 478 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve köprülerin inşası ile meyva ve bağ
lan âfetten zarar görenlere yardım yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm sözlü cevabı (6/696) 581,639: 

642 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projeleri
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru-" 
su (6/717) 582 

Çalışma Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, işçile
rin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptırılması
nın daha istifadeli olup olmıyacağma dair 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/816) 188 

Devlet Bakanından 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez istişare Ku- * 
ruluna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkın
daki iddiaların doğru olup olmadığına dair 
Devlet ^Bakanından sözlü sorusu (6/833) 656 
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— izmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, Rum Ortodoks Patriği Athenago-
ras'm dış memleketlere seyahate çıktığından 
ve Papa ile temaslarda ve müzakerelerde 
bulunduğundan haberdar olunup olunma
dığına dair içişleri, Dışişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu (6/824) 338 

Dışişleri Bakanından 

— izmir Milletvekili Osman Sabri Adal'
ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'm 
dış memleketlere seyahate çıktığından ve 
Papa ile temaslarda ve müzakerelerde bu
lunduğundan haberdar olunup olunmadı
ğına dair içişleri, Dışişleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/824) 338 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 
yılında sulama, onarım, ıslah ve içme suyu 
için kaç lira tahsis edildiğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/811) 3 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plânla kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair so
ru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî tslim-
yeli ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüdai Oral'ın sözlü cevabı (6/701) 642:648 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itiba
ren tütün ekicilerine ne yardımda bulunul
duğuna dair soru önergesine Gümrük ve Te
kel Bakanı Mehmet Yüceler'in, sözlü ceva
b ı ^ 6/645) 577:581 

içişleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, 
istanbul Emniyet makamları tarafından 
nezarete alınıp işkence yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair îçiş-

Sayfa 
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/819) 280 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurla
rın bozucu ve bölücü faaliyetleri karşısın
da her hangi bir tedbir alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair, Millî Eğitim 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/682) 581 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki 
tapulu arazileri cebren işgal edilen ve mah
sulleri ile tarım araçları yağma olunan şa
hısların durumlarının ne olacağına dair iç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/818) 280 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam-
sağlam raporu verdiği haberinin doğru olup 
olmadığına dair, içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/710) 582 

— izmir Milletvekili Osman Sabri Adal'
ın, Rum Ortodoks, Patriği Athenagoras'm 
dış memleketlere seyahate çıktığından ve 
Papa ile temaslarda ve müzakerelerde bu
lunduğundan haberdar olunup olunmadı
ğına dair içişleri, Dışişleri ve Devlet Bakan
larından sözlü sorusu (6/824) 338 

İmar ve İskân Bakanından 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen dere
nin ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Bayındırlık ve imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/768, 4/318) 478 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçe
si Sağa%ğacı köyü halkının durumu hak
kında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/813) 188 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren do
lu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvan hastalıklarını önlemek ve meskenle
ri yıkılan halka yardım yapmak hususunda 
ne düşünüldüğüne dair imar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/697) 581:582,642 
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nülüp düşünülmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sofusu. (6/817) 188 

— «Kdirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının 
yerli kendirlerimizi işlemesi için ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/815) 188 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Beş Yıllık Plânla kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî protokolün korun
ması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/701) 582 

Sayfa 
Millet Meclisi Başkanından 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci mad
desinin, teamülden bahsile, tatbik edilme
mesi sebebine dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/825) 338 

— İzmir Milletvekili $ükrü Akkan'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin 
yapılamıyacağı hususundaki 16 . 3 . 1964 ta
rih ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gi
bi bir işlem yapıldığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/830) 476 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurla
rın bozucu ve bölücü faaliyetleri karşısın
da her hangi bir tedbir alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair', Millî Eğitim 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/682) 581 

—Yozgat Milletvekili İsmet Kapış iz'in, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun ön
cülüğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici 
akımların önlenmesi hususunda alınmış 
olan kararın sebeplerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/827) 476 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Kdirne Milletvekili Fahir ffiritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçi
lerin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptırıl
masının daha istifadeli olup olmıyacağma 
dair Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/816) 188 

Sanayi Bakanından 

—- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mu
ammer Ertenin sözlü cevabı (6/725) 582:586 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pan
car fiyatlarının da yükseltilmesinin düşü-

Tarım Bakanından 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe
sinde, bu yıl Zirai Donatım Kurumunun 
bir şubesinin açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/828) 476 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi 
olan orak ipi ihtiyacının temini için ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/820) 476. 

Ticaret Bakanından 

— Udirne Milletvekili Fahir (liritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi 
için yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/814) 188 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
yabancı bir memekette, mühim bir kaçakçı
lığa ismi karışan bir ticaret müşavirimiz 
hakkındaki, itham edici, haberlerin hangi 
tarihte Bakanlığa geldiğine ve ne işlem ya
pıldığına dair Ticaret Bakarımdan sözlü so
rusu (6/826) 408 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Beş Yıllık Plânla kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korunma
sı hususunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî İsi Ünyeli ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Hüdai Orol'ın sözlü cevabı (6/701) 582, 

642:648 
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Ulaştırma Bakanından 
— Niğde Milletvekili A*sım E ren'in, 

General Elektrik Lokomotiflerinin ihale
sinden sonra kredinin son mehil süresi olan 

Sayfa 
31 . 3 . 1964 tarihinin, münasip bir müddet 
daha sonraya bırakılmasının mümkün olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/812) 188 

7i — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, partizanlık yaptığı ve haksız 
gelir temin eylediği söylenen Emirdağı Ce
za Hâkimi hakkında bir tetkikat yaptırılıp 
yaptırılmadığına dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yapılı 
cevabı (7/251) 330:332 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-, 
nun Burhan Alpsar ve Hafize Kopkop'un 
Çankırı'nın Tepe Alagöz köyünde bulunan 
arazilerden tasarruflarını cebren menet
meye kalkanlar ve mallarını yağma edenler 
hakkında ne gibi adlî takibat yapıldığına 
dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/468) 280 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçın'in, İğ
dır ilçesinde, mahallî seçimler için, yapı
lan seçim propagandası sırasında, kanuni 
takibatı gerektiren bir olay cereyan edip et
mediğine dair yazılı soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Sedat Çumralı ve İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak'm yazılı cevabı (7/411) 648:649 

Başbakandan 

— Gümüşane Milletvekili Necmeddin 
Küçüker'in, Gümüşane ilinde 1964 bütçe 
yılı içinde, yapılacak Devlet yatırımlarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/480) 547 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
x\nayasa Mahkemesine ikinci defa sevk edi
len Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un 
halen görevinde tutulmasına ve arpa yolsuz
luğuna ismi karışan memurların kimler ol
duğuna dair yazılı soru önergesi, ve Baş
bakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Fen
nî Islimyeli'nin yazılı cevabı (7/456) 335:336 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
nın, Ankara'nın Küçükesat Bağcılar ma
hallesinde Vbulunan gecekondulara elektrik 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 

dair soru önergesi, ve Başbakan adına 
içişleri «Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ce
vabı (7/455) * 334:335 

Bayındırlık Bakanından 
—• Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon Karahisar ilinde 1962 ve 
1963 malî yıllarında yapılmış il ve köy yolu 
bulunup bulunmadığına ve 1964 malî yılın
da yapılacak il ve köy yollarına dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/472) 338 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'ın köylerin
den hangilerine, 1962 ve 1963 malî yılla
rında, içme suyu getirildiğine ve 1964 malî 
yılında Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce yapılacak işlere dair Bayındırlık Ba
kanından yazılı sorusu (7/473) 338 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in Emirdağ], Bolvadin - Çay arasın
daki 50 kilometrelik Devlet yolunun asfalt 
yapılıp yapılmıyacağma dair soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
yazılı cevabı (7/474) 338,654 

— Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha-
zinedar'ın, Ordu ilinde yapımı tamamlanan 
yollarla yapılması gereken yollara dair 
yazılı soru önergesij ve Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı 
(7/372) 530:536 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzn-
ner'in, maviküf âfetinden ,sıı baskınından 
ve kasırga'dan geniş çapta zarar gören Ak
çaabat ilçesi halkına yapılmış ve yapılacak 
yardımların neler olduğuna dair yazılı so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'la imar ve iskân Bakanı F. Ke
rim Gökay'm yazılı cevapları (7/376) 536:537 

Devlet Bakanından 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
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Ankara'da, 19 Mayıs Stadyumunda, 
22 . 3 . 1964 tarihinde oynanan ve yarıda 
kalan İzmirspor- Hacettepe futbol maçına 
dair Devlet Bakanından yazılı sorusu 
(7/475) 476 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, Tokat Müftüsü hakkında yapılan 
müfettiş tahkikatı sonunda ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
ve Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'm 
yazılı cevabı (7/427) 540:541 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'm köylerinden 
hangilerine, 1962 ve 1963 malî yıllarında, 
içme suyu getirildiğine ve 1964 malî yılın
da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
yapılacak işlere dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/479) 476 

İçişleri Bakanından 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nm, Ankara'nın Küçükesat Bağcılar ma
hallesinde bulunan gecekondulara elektrik 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sora önergesi, ve Başbakan adına İç
işleri Bakam Orhan öztrak 'm yazılı cevabı 
(7/455) 334:335 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Muş Belediyesince, Hükümet önü ile Er
zurum yolu üzerinde yapılan asfalt kap
lamanın kısa zamanda bozulmasından do
layı müsebbipleri hakkında yapılan kovuş-
turmanmm sonuncunun bildirilmesine da
ir soru önergesi, ve İçişleri Bakanı Orhan 
öztrak'm, yazılı cevabı (7/398) 332 

îmar ve İskân Bakanından 

—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, maviküf âfetinde, su baskınından 
ve kasırga'dan geniş çapta zarar gören 
Akçaabat ilçesi halkına yapılmış ve yapı
lacak yardımların neler olduğuna dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'la İmar ve İskân Baka
nı F. Kerim Gökay'm yazılı cevapları 
(7/376) 536:537 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'-
nün, Pülümür ilçesinin, heyelan sebebiyle, 
kısmen veya tamamen, başka yere nakli 
hakkında bir karar olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından yazılı sorusu 
(7/476) 476 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'-
nün, Tunceli ili ve ilçelerinin, İller Banka
sınca yaptırılan su tesisatlarının maliyet 
bedellerine ve belediyelerinin ne miktar, 
borçlandırıldıklarma dair soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in, 
yazılı cevabı (7/461) 3,652:654 

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'-
nün, Tunceli'nin, merkez, Çemişkezek ve Pü
lümür ilçelerinde ikmal edilmiş olan elek
trik tesislerinin maliyet miktarına ve bu te
sislerin tevsiine ihtiyaç duyulup duyulma
dığına dair yazılı soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in, yazılı ce
vabı (7/460) 3,650:652 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga bucağı 
Belediye eski Zabıta Memuru İsmail Uyu
maz'm tekrar vazifeye alınmasına karar 
verildiği halde, bugüne kadar tâyin edil
memesi sebebine dair İçişleri Bakanından 
yazılı sorusu (7/463) 112 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga bucağı 
Belediye Zabıta Memuru Memiş Bal'a sah
te diploma verenler hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/464) 112 

—• İstanbul Milletvekili Sabri Var-
darlı'nm, Bakırköy ilçesi Mahmutbey na
hiye merkezinde yapılması kararlaştırılan 
yangın havuzunun, yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/467) 188 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçm'm, İğ
dır ilçesinde, mahallî seçimler için, yapılan 
seçim propagandası sırasında, kanuni taki
batı gerektiren bir olay cereyan edip etme
diğine dair yazılı soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Sedat Çumralı ve İçişleri Bakanı j 
Orhan öztrak 'm yazılı cevabı (7/411) 648:649 i 
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Maliye Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Ayvalık ilçesi Sarımsak mevkiindeki 
arazinin, büyük bir kısmının, Maliye Ba
kanlığı memurları adına tapuya tescil edil
diği hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Ali ihsan Göğüs ile Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevapları 
(7/441) 332:334 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
in, çeşitli bakanlıklara mensup memur 
ve müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı 
ve kooperatiflerin, esnafa nazaran, ucuz 
mal satışlarına ve bu satış sebebiyle vergi 
ziyamın bahis konusu olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî îslimyeli ile Maliye Bakanı Ferid Me
len'in yazılı cevapları (7/382) 537:540 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar ilinde, 1962 ve 
1963 malî yıllarında, hangi köy, bucak ve 
ilçelerde ilkokul yapıldığına ve 1964 malî 
yılında nerelere ilkokul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu 
(7/471) 338 

Millî Savunma Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Grüler'in, Emirdağ ilçesinin, Kurtuluş Sa
vaşında, düşman istilâsına uğramış olup 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
yazılı sorusu (7/477) 476 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
1963 - 1964 ders yılında, Askerî Tıbbiye'ye 
girmek için yapılan müracaatler, eski yıl
lara nazaran, az ise sebebinin araştırılp 
araştırılmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar'ın 
yazılı cevabı (7/451) 541:543 

Sanayi Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir GMtlioğ-
lu'nun, Trakya pancarları için özel bir fi-

Sayfa 
yat rejimi düşünülüp düşünülmediğine da
ir Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/465) 188 

— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Doğu - Anadolu'da kurulması gereken Çi
mento Fabrikalarının kurulacakları yerlerin 
tesbit edilip edilmediğine dair yazılı soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer Er
ten'in, yazılı cevabı (7/425) 649:650 

Tarım Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Zirai Donatım Kurumu Emirdağ 
ilçesi temsilciliği için talip olanlardan han
gilerinin, aranan vasıf ve şartları haiz ol
duklarına dair Tarım Bakanından yazılı 
sorusu (7/478) 476 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Erge
ne yatağında bulunan ekili arazinin korun
ması için bir mücadele tedbiri alınıp alın
madığına dair yazılı soru önergesi, ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
(7/466) ' 188,543:544 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Toprak Mahsulleri Ofisince, hangi 
tarihten beri, afyon sakızı alındığına ve alı
nan mahsul miktarına dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/470) 338 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'-
in, çeşitli bakanlıklara mensup memur 
ve müstahdemlere ait yardımlaşma sandığı 
ve kooperatiflerin, esnafa nazaran, ucuz 
mal satışlarına ve bu satış sebebiyle vergi 
ziyamın bahis konusu olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî îslimyeli ile Maliye Bakanı Ferid Me
len'in yazılı cevapları (7/382) 537:540 

—• izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Anayasa Mahkemesine ikinci defa sevk edi
len Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un 
halen görevinde tutulmasına ve arpa yolsuz
luğuna ismi karışan memurların kimler ol
duğuna dair yazılı soru önergesi, ve Başba-

(M. Meclisi F. : 29) 
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kan ve kendi adına Ticaret Bakanı Fennî Is-
limyeü'nin yazılı cevabı (7/456) 335:336 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Ayvalık ilçesi Sarımsak mevkiindeki 
arazinin, büyük bir kısmının, Maliye Ba
kanlığı memurları adına tapuya tescil edil
diği hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Turizm ve 

Sayfa 
Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs ile Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevapları 
(7/441) 332:334 

Ulaştırma Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar uçak seferlerinin 
tekrar başlatılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Ulaştırma Bakanından yazılı 
sorusu (7/469) 338 

TASARILAR 

— Ağır hapse ve müebbeden âmme ni
metlerinden mahrumiyet cezasına mahkûm 
Coşkun Coşkuner'in affına dair (1/672) 42 

— Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/678) 547 

— Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/649) 368 

— Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmaların
da veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifenin yürürlükten kaldırıl

ması hakkında (1/174) 73 
~- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarı
sı (1/505) 495 

— Bina kiraları hakkında (1/513) 477,78: 
79,81:110 

— 1964 kalkınma istikrazı hakkında 
(1/673) 189 

— Bulgaristan'ın, İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varban-
oğlu Gcorgi Varbanof Çolakof'un cezası
nın affı hakkında (1/555) 3,73,77:78 

— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/338) 242 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
(1/674) 189 

— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında (1/670) 191 

— 4 . 1 . 1961 ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında (1/625) 305:315,376:402, 

403:406,409:418,435.440,471:474 
— 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında (1/475) . 529:530 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı 
(1/601) 73,78 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı (1/4) 79:81,315,340 .-372,484:492,530 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesıinc dair (1/628) 600. 

635,663:682,683:686 
— Gümrük Tarife Cetvelinin değiştiril

mesi hakkında (1/664) 339 
_..._ 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair (1/280) 115:139,315,320:330, 

340 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yı

lı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/679) 547 
—• İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe yı-

yı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/680) 547 
— Kanun dışı yakalanan veya tutukla

nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
(1/544) 3 

— Karasuları kanunu tasarısı (1/206) 142: 
143,318,480:482 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/681) 547 
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— Lübnan'a silâh satışından doğan ala
cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bina 
satınalınmasma veya yaptırılmasına, ayrıl
ması hakkında (1/609) 374 

— Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 22 Mayıs 1963 
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında (1/677) 476 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi1 Ha-
sibe Martonaltı'ya, vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 17.9.1963 ta
rihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında 
(1/676) 339 

— Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbecht hakkındaki hapis ce
zasının affı hakkında (1/671) 3 

—3.1 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
deli'r Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 

Sayfa 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında (1/632) 

149:178,191=240,247 -250,288,288 =305,440:466, 
467.470,555 .-577,587 .-594, 

— ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (1/573) 482:484 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakan
lar Kurulunca kabul olunan mahallerde 
sürekli görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha 
enstitülerinde- çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya 
mütehassıslarına ödenek verilmesine dair 
(1/531) 501 :529 

*— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kad
rolarda değişiklik yapılmasına dair 
(1/432) 122 

—Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 250 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında (1/675) 189 

TEKLİFLER 

Adana (Mehmet Ünaldı «C S. Üyesi» 
— Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Ka

nunu teklifi (2/13) 656 
Adana (Sakıp Önal «C. S. Üyesi» ve 

iki arkadaşı) 
— Senato üyesi ve milletvekillerinin teş

riî vazifeleri dışında kazanç sağlıyacak hiz
met ifasında bulunmamaları hakkında 
(2/71) 318 

Amasya (Nevzat Şener ve iki arkadaşı) 
— tdarei umumiyei vilâyet Kanunu

nun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(2/700) 434 

Ankara (Burhan Apaydın) il o İstan
bul (Suphi Baykam) 

— 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizam
nameye bir fıkra eklenmesine dair içtüzük 
teklifi (2/658) 597 

Antalya (Ömer Eken re •/ arkadaşı) 
— 6785 sayılı imar Kanununun 42 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair (2/706) 495 
Artvin (Fehmi Alpaslan «C. S. Üyesi») 
— Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (2/699) 408 

Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımlı ve 105) 
arkadaşı) 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında (2/691) 72 

Burdur (Mehmet özbey) 
— 734 numaralı Kanunu Medeninin 134 

ncü maddesine bir fıkra ilâve olunması hak
kında (2/660) 408 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Cevat 
Ank.ahn «C. S. Üyesi» ve 21 arkadaşı) 

Milletlerarası Münasebetlerin yürütül
mesi ve koordinasyonu hakkında (2/704) 477 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Sadi 
Koçaş «C S. Üyesi») 

— Ormanlık bölgelerdeki kıl keçilerinin 
tasfiyesine dair (2/685) 3 
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Çanakkale (Şefik İnan ve 7 arkadaşı) 
— Arazi Vergisinin kaldırılması hak

kında (2/2) 191 

Çankırı (Kâzım Arar ve 19 arkadaşı) 
— Kanserle savaş yapmak gayesiyle 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 
yararına hâtıra pulu çıkarılması hakkında 
(2/686) 3 

Erzurum ((riyasettin Karaca) 
— 6570 sayılı Kira Kanununun Anaya

sa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini dle 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/526) 78:79, 

81:110 

Erzurum (Tahsin Telli) 
— Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve va

zifeleri hakkında (2/643) 191 
Giresun (Mustafa Kemal Çilesiz ve 3 ar

kadaşı) 

— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi (2/694) 73 

Gümüşanc (Sabahattin Savacı ve yedi 
arkadaşı) 

— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun 35, 55, 58, 62 ve 65 nci mad
deleri ile, bu kanuna bağlı 2, 3 sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair (2/688) 3 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve M. Mec
lisi İdare Âmirleri) 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/624) (3/863) 77,409 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/709) 597 

— Millet Meclisinin 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A / l cari harcamaları) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması ve bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında (2/702) 477 

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare 
Amirleri) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair, 
(2/85) 656 

* Sayfa 
İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel) 
— 1412 sayılı 20 . 4 . 1929 tarihli Mu

addel Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 319 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/701) 434 

• İzmir (Mehmet Ali Aytaş ve 8 ar
dası) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununum bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair (2/705) 495 

İzmir (Ömer Lütfi Bozcalı «C. S. Üyesi» 
ve 126 arkadaşı) 

— Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve va
zifeleri hakkında (2/101) 191 

İzmir (Şinasi Osma) 
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife

lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair (2/483, 
4/315) 245:247 

— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nunun 10 ve 12 nci maddelerine birer fık
ra ilâve edilmesine dair (2/707) 547 

Kastamonu (Ali özdikmenli) 
— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü

ğü Teşkilât Kanununa bir madde eklenme
sine dair (2/698) 318 

Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 
— 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Ço

cuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/692) 72,478 

— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nunun 19 ncu maddesinin (c) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (2/693) 73,478 

Kayseri (Hüsamettin Gümüşpala ve 24 
arkadaşı) 

— Devlet Demiryollalrı İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair Kanunun bâzı maddelerini 
değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/564) 340,479 

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

Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mu
vakkat maddenin eklenmesine dair (2/268, 
4/317) 409 
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Kocaeli (Nihat Erim) ile Kocaeli (Saha
bettin Bilgisu) 

— 1 Mart 1963 tarihinde batan Üsküdar 
Vapuru facia kurbanlarından henüz tazmi
nata hak kazanamamış kanuni mirasçılara 
tazminat ödenmesine dair (2/689) 42 

Konya (İhsan Kabadayı ve 10 arkada
şı) 

— Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve va
zifeleri hakkında (2/146) 191 

Mardin (Mehmet Ali Ankan) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun geçici 65 nci maddesinin (k) fık
rasına ilâve yapılması hakkında (2/710) 656 

— Hekimlere aylık hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair (2/89) 501:529 

Mardin (Talât Oğuz) 
— Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

nun 318 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/144) 495. 

Niğde (Oğuzdemir Tilzün) 
— 2197 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin yürürlükten kaldırılmasına ve Aksa
ray'ın tekrar il haline getirilmesine dair 
(2/697) 318 

Ordu (Ferda Güley) 
— Munzam değerli posta pulları çıka

rılmasına dair 13 Haziran 1958 tarihli ve 
7127 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair (2/687) 3 

Sivas (Mahmut Vural) 
— Çeşitli Teadül ve Teşkilât Kanunla-

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— 6746 sayılı Kanunun 6 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasında (İstimlâk bedelleri ver
gi kıymetlerinin 15 mislini geçemez.) hük
münün Anayasaya aykırı olması sebebiyle 
iptaline dair (3/857) 281:282 

Başbakanlık tezkereleri 
(ölüm cezaları) 

— İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-

Sayfa 
fıkrası ile geçici 1 nci maddesinin tadili 
hakkında (2/703) 477 

Tabiî Üye (Ahmet Yıldız «C. S. Üyesi» 
ve 24 arkadaşı) 

— Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve va
zifeleri hakkında (2/105) 191 

Tekirdağ (Turhan Kut ve 2 arkadaşı) 
— 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri 

Derleme Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesi ve bâzı fıkralarının metinden çı
karılması hakkında (2/690) 42 

Tokat (Ali Dizman) 
— Ahmetoğlu Aslanur Erdurmuş'a va

tani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/695) 189 

Tokat (Zihni Betil «C. S. Üyesi» ve 25 
arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçi
mi Kanununun değiştirilmesine dair (2/630) 4:5, 

5:6,7:28,29:32,33:36,37:40,43,44:53, 
54:57,58:61,62:65,66:69,143:149, 

179:182,183:186 
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S. Üye

si») 
— Karayolları Genel Müdürlüğü ku

ruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/696) 281 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. S. Üye
si») ile Denizli (Remzi Şenel) 

— 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/708) 547 

pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbrahim-
paşa yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 
sayısında nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçi-
na'dan doğma 20 . 7 .1940 doğumlu (Elyas) 
llyos Noel Fransuva Soris (Şovris) in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/853) 189,495 

— Manisa ilinin Selendi ilçesi, Hacılar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayı
sında nüfusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den 

TEZKERELER 
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doğma 5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Ka-
rakoç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/866) 477 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmaları hakkında (3/740) 242 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/868) 495 

— Giresun Milletvekili İbrahim Etcm 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/865) 477 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/862) 374 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdareci Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin 1963 
malî yılının sona ermiş olması dolayısiyle 
muameleden kaldırılmasına dair (2/624), 
(3/863) 409 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

— Vazife ile yurt dışma gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in dö
nüşüne kadar kendisine Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit'in Vekillik edeceğine dair 
(3/869) 600 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

:— Bulgaristan'ın, İstanbul'daki Baş
konsolosluğu eski Muavin Konsolosu Var-
banoğlu Georgi Varbanot! Çolakof'un ce
zasının affı hakkında kanun tasarısına 
dair (1/555) 2,73,77:78 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci üyelerin, 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/624) 77 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısına 
dair (1/601) 73,78 

Sayfa 
Dışişleri Bakanlığı Tezkeresi 

— Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâva
mızı benim siy en ve bütün dünyaya bildi
ren kardeş Pakistan Milletinin temsilcisi 
Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, 
kendilerine teşekkür mesajı gönderilme
sinden duydukları mukabil teşekkürü ve Pa
kistan Millet Meclisinin bu konuda itti
fakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan ya
zısı 76 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ve 7 arkadaşının, arazi vergisinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin, ilgisi 
dolayısiyle, yeni Emlâk Vergisi kanun ta
sarısını incelemekle görevli bulunan 1 nu
maralı Vergi Reform Geçici Komisyonuna 
havalesine dair 2 numaralı Vergi Reform 
Geçici Komisyonu Başkanlığı yazısı (2/2) 
(1/627) 191 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci üyelerin, 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/624) 77 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Gümrük Tarife Cetvelinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun, tasarısının 2 
nci maddesinin Anayasaya uygun olup ol
madığına dair Anayasa Komisyonunun 
mütalâasını ihtiva eden raporun ilgili ko
misyona verildiğine dair (1/664) 339 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/852) 76:77 
(3/860) 319:320 
(3/867) 435 
(3/870) 661:662 

— Siirt Milletvekili Hayrettin Öz-
gen'e 15 gün süre ile izin verilmesi hak
kında (3/851) 43 

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, hastalığı dolayısiyle 50 gün izinli 
sayılmasına ve bu toplantı yılında iki ay-
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dan fazla izin aldığı için de ödeneğinin 
verilmesine karar verilmesi hususunda 
(3/858, (3/859) 244:245 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığı terkeresi 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nei 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununun 19 ncu maddesinin (e) fıkrasının 

Sayfa 
değiştirilmesi hakkındaki kanun1 teklifi
nin, Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair 
(2/692, 2/693, 3/864) 478 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

— 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
nun 76 ncı maddesi hükmü uyarınca dü
zenlenen raporun sunulduğuna dair 
(3/861) 374 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

26 . 3 . 1964 tarihli Yetmişbeşinci bir
leşime ait 29 42 

27 . 3 . 1964 tarihli Yetmişaltıneı birle
şime ait 72 

28 . 3 . 1964 tarihli Yetmişyedinci birle
şime ait 112 

29 . 3 . 1964 tarihli Yetmişsekizinci bir
leşime ait 142 

30 . 3 . 1964 tarihli Yetmişdokuzuncu 
birleşime ait 188 

31 . 3 . 1964 tarihli Sekseninci birleşime 
ait 242 

1 . 4 . 1964 tarihli Seksenbirinci birleşi
me ait 280 

2 . 4 . 1964 tarihli Seksenikinci birleşi
me ait 318 

3 . 4 . 1964 tarihli Seksenüçüncü birleşi
me ait 338 

6 . 4 . 1964 tarihli Seksendördüncü bir
leşime ait 374 

7 . 4 . 1964 tarihli Seksenbeşinci birle
şime ait 408 

8 . 4 . 1964 taıihli Sekscnaltıncı birleşi
me ait 434 

9 . 4 . 1964 tarihli Seksenyedinci birle
şime ait 476 

10 . 4 . 1964 tarihli Seksensekizinci bir
leşime ait 494:495 

13 . 4 . 1964 tarihli Seksendokuzuncu 
birleşime ait 546:547 

14 . 4 . 1964 tarihli Doksanıncı birleşi
me ait 596:597 

15 . 4 . 1964 tarihli Doksanbirinci birle
şime ait 656 

1 6 . 4 . 1964 tarihli Doksanikinci birle
şime ait 30 2 

YOKLAMALAR 

Sayfa : 4, 5, 43, 44, 73, 113, 113, 142, 189, 243, 
281, 319, 339, 375, 409, 435, 477, 496, 548, 598, 
657. 

11 « • » 



Söz alanlar 

Sayfa 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - Burdur 

Milletvekili Fethi Çelikhaş'm, vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanma
sına kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri saat 19 dan 20 ye kadar olan süre
lerin sözlü sorulara ayrılması hususundaki 
önergesi ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'e ve kullandığı hakaret sözü dolayı-
siyle, kendisine birer takbih cezası verilmesi 
münasebetiyle, 423 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Kara Sulan 
Kanun tasarısının 'bir an önce görüşü
lüp kanunlaşması hususunda Hükümetin 
gerekli gayreti göstermesini istiyen deme
ci. 142 

Burhan Akdağ (Sakarya) - 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle. 123 

ismail Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni 
Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Sena
tosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa Komisyonları raporları münase
betiyle. 12 

— Dış münasebetlerde Meclisi temsil 
etmek üzere siyasi partilere ayrılan kon
tenjanla ilgili demeci ve Başkanlığın ceva
bı. 058 

— Niğde Milletvekili Oğuzdenıir Tü-
zün'ün Meclisteki sözlerinin «Radyo Mec
lis saati» ne aksettirilmem esini ve Gümüşa-
ne Milletvekili Necmeddin Küçüker'in, 
kendi sözlerini yanlış akscttirilmesini söz 
konusu eden demeci. 243 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge-
1 it- Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık-

Sayfa 
ralarınm değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 257,299,444 

Şükrü Akkan (izmir) - Cumhuriyet Se
natosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa Komis
yonları raporları münasebetiyle. 50 

— 31 . 12,. 1961 tarihli ve 193 «ayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 2.16 

Hasan Aksay (Adana) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye, Ticaret, Tarım Sanayi1, İçişleri ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle, 252 

Refet Aksoy (Ordu) - 4 . 1 . 1961 ta
rihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 399 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se-
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heplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitü
lerinde çalışmakta olan kimya mühendisle
ri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı 
ödenek verilmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 514 

Yusuf Aktimur (Adana) - 4 .1 .1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 383 

— 31 . 1 2 . 1961 tarihli ve 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Ko
misyon rapora münasebetiyle 201,228,270,272 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Ba
kanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıf
zıssıhha Enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek ve
rilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin 
Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm hekim
lere aylık hizmet karşılığı ödenek veril
mesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 524 

Ekrem Alican (Sakarya) - 31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme-

Sayfa 
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon rapora münasebetiyle 262,294, 

445 

Mehmet Altınsoy (Niğde) - Senato 
üyeleri seçimi öncesinde, Devlet radyosun-
daki yayınların iktidar partisi bakanları 
tarafından yanlış haberlerle ve muhalefet 
partilerine karşı kullanılmasının doğru ol
madığına dair demeci 496 

Kâzım Arar (Çankırı) - Gider Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarında seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 676 

— 31 . 1 2 . 1961 tarihli ve 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 202 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Ba
kanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıf
zıssıhha Enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek ve
rilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin 
Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm hekim
lere aylık hizmet karşılığı ödenek veril
mesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 504 

Abdülhalim Araş (Kayseri) - 2004 sa
yılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 125,128,329,340 
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Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve 
eczacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Ba
kanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıf-
zıssıhha Enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek ve
rilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin 
Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm hekim
lere aylık hizmet karşılığı ödenek veril
mesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 501,511,522 

Talât Asal (Edirne) - Cumhuriyet Se
natosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 arka
daşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Se
çimi Kanununun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet ve Anayasa Komis
yonları raporları münasebetiyle 17,145 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) - Kara
suları kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları münasebetiyle 480 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanması
na kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe gün
leri saat .19 dan 20 ye kadar olan sürelerin 
sözlü sorulara ayrılması hususundaki öner
gesi ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e 
ve kullandığı hakaret sözü dolayısiyle Uşak 
Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na birer 
takbih cezası verilmesi münasebetiyle 424 

Kemal Ataman (Konya) - Kıbrıs mese
lesinin önem kazandığı şu sıralarda İstan
bul Patrikhanesi hakkında çıkan yazılar 
eğer doğru ise, bu konu üzerinde kamu 
oyunun daha çok aydınlatılması gerekece
ğine1 dair demeci 497 

ihsan Ataov (Antalya) - Burdur Mil
letvekili Fethi Çelikbaş'm, vergi reform ta
sarılarının görüşülmesinin tamamlanmasına 
kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 

Sayfa 
saat 19 dan 20 ye kadar olan sürelerin sözlü 
sorulara ayrılması hususundaki önergesi 
münasebetiyle 418,421 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 345,348 

—r Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 663 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 172 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - Kıbrıs'ta ge
çen olaylardan ve siyasi gelişmelerden Mec
lisin haberli kılınmamasınm doğru olup ol
madığı yolundaki konuşması 244 

Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - ödemişli, 
Ahmetoğlu Ali Orhan llkkurşun'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komis
yonları raporları münasebetiyle 483 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 
çalışan tabip, diş tabibi ve eczacıdan coğ
rafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi 
vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca ka
bul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde ça
lışmakta olan kimya mühendisleri, mik
robiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Mermet Ali Arıkan'in 
hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle. 518 
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Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Cumhuri
yet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçimi Kanununun değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa Ko
misyonları raporları münasebetiyle. 21,48 

Ali îhsan Balım (İsparta) - Gider Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Flhn 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Oeciei Komisyon raporu 'münasebetiy
le. 668 

— Sağlık ve Sosyal Yardım'Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürek
li görev ile bulunanlarla Hıfzıssılıha ensti
tülerinde çalışmakta olan kimya mühendis
leri mikrobiyoloji ve biyokimya mütehas
sıslarına ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm hekimlere aylık hizmet karşılı
ğı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları münasebetiyle. 501 

Lokman Başaran (İsparta) - Gider Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le. 625 

Veli Başaran (Afyon Karahisar) -
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 syaüı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 379,4.1.3,437 

Kemali Bayaat (Maraş) - Niğde Mil
letvekili Hehmct Altmsoy'un, Senato 

Sayfa 
üyeleri seçimi öncesinde, Devlet radyosun-
daki yayınların iktidar partisi bakanları 
tarafından yanlış haberlerle ve muhalefet 
partilerine karşı kullanılmasının doğru ol
madığına dair demecine C. H. P. Grupu 
adına cevabı. 498 

Hilmi Baydur (Muğla) - Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 363 

Suphi Baykam (İstanbul) - Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğ
rafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi 
vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca ka
bul olunan mahallerde sürekli görev ile 
bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde ça
lışmakta olan kimya mühendisleri mikrobi
yoloji ve biyokimya mütehassıslarına öde
nek verilmesine dair kanun tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
ın hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları 
münasebetiyle. 503 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Cumhuri
yet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi- ve Adalet ve Anayasa 
Komisyonları raporları münasöbetiyle, 47 

Sadi Binay (Bilecik) - Bina kiraları 
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nm, 6570 sayı
lı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 106 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tasarı
sı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le. 489 

— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
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tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 608 

Hasan Fehmi Boztepe (Analya) - Cum-

I 

İbrahim Oemalcılar (Eskişehir) • Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtın
da çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan 
coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hu
susi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile 
bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde ça
lışmakta olan kimya mühendisleri mikrobi-

Sadrettin Çanga (Bursa) - Gider Vergi
leri Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münase
betiyle. 680 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Gider Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 624, 

629 

— Kütahya Milletvekili Sadrcttin Tosbi 
tarafından şeker ihraçlarına dair verilen 
rakamın yanlış olduğuna değinerek Bakan
lığı zamanındaki durumu açıklayıcı demeci. 659 

— 31. 12. 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 559 

— Vergi reform tasarılarının görüşül
mesinin tamamlanmasına kadar, Salı, Çar-

Sayfa 
huri ye t Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil 
ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ve Adalet ve Ana
yasa Komisyonları raporları münasebetiyle. 46 

yoloji ve biyokimya mütehassıslarına öde
nek verilmesine dair kanun tasarısı ile Mar
din Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm he
kimlere aylık hizmet karşılığı ödenek ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle. 507,512,524 

samba ve Perşembe günleri saat 19 dan 
20 ye kadar olan sürelerin sözlü sorulara 
ayrılması hususundaki önergesi münasöbe-
betiyle. 419 

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) -
Zirai gübre hususundaki memleket ihtiyacı
nın vaktinde düşünüp giderilmesi gerekti
ğine dair konuşması, 499 

Turgut Çulha (Bolu) - Bolu ili sınırları 
içinde bir kâğıt fabrikası kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in 
sözlü cevabı münasebetiyle. 583 

— Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 
maddesindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı 
vasıtalara dair Başbakandan soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'-
m sözlü cevabı münasebetiyle. 637 

— Mavi küf hastalığının başlangıcından 
itibaren tütün ekicilerine ne yardımda bu
lunulduğuna dair soru önergesine Gümrük 
ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in, sözlü 
cevabı münasebetiyle. 578,581 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 215 
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— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitü
lerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslann-
ca ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
m hekimler aylık hizmet karşılığı ödenek 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir (Bolu) - 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle. 529 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacıdan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebepler
le hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kuru
lunca kabul olunan mahallerde sürekli gö
rev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısla
rına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
ın hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra- , 
porları münasebetiyle. 515,525 

Tahsin Demiray (İstanbul) - 4.1.1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Ta
rım, Sanayi, içişleri ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 310 

— istanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ve iki arkadaşının, Türk ve Yunan münase
betlerinin genel muhasebesinin yaplmasma 
ve bu münasebetlere verilecek istikametin 
tâyininde faydalı olacak bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi münasebetiyle. 663 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sayfa 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları mü
nasebetiyle. 505,510,523 

Adalet Bakam Sedat Çumralı (C. Se
natosu Konya Üyesi) - 2004 sayılı icra ve 
iflâs Kanununun bâzı maddelerine değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarı
sı ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle. 115,121 

teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli gö
rev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısları
na ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
ın hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
ları münasebetiyle. 508 

Yahya Dehmancı (tçel) - Cumhuriyet 
Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa Komis
yonları raporları münasebetiyle. 45 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli gö
rev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısları
na ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
m hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle. 506 

D 



Sayfa 
Nihat Diler (Erzurum) - Bina kiraları 

hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nm, 6570 sayılı 
Kira Kanununun Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 108 

— Burdur Milletvkeili Fethi Çelikbas'-
ın vergi reform tasarılarının görüşülmesi
nin tamamlanmasına kadar, Salı, Çarşam
ba ve Perşembe günleri saat 19 dan 20 ye 
kadar olan sürelerin sözlü sorulara ayrıl
ması hususundaki önergesi ve Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv'e ve kullandığı haka
ret sözü dolayısiyle Uşak Milletvekili Ali 
Rıza Akbıyıkoğlu'na birer takbih cezası ve
rilmesi münasebetiyle. 429 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat. Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa Komisyonları raporları münasebe
tiyle. , 21 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle. 307,384 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 347,369 

— (lider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 667 679 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle. 122,328 

Sayfa 
— Kifayet aleyhinde. 570 
— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 160,198,209,276,303,485,574 

Ali Dizman (Tokat) - Bina kiraları 
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nm, 6570 sayılı 
Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeni
den tedvini ile 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 109 

— Ksnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle. 358 

— (.Jider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 633 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle. J23 

— Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve iec-
zıacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca'kabul olunan maJhallerde sürekli gö
rev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısları
na ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
m hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık Are 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle. 522,528 
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Ali Naili Erdem (İzmir) - Burdur Mil

letvekili Fethi Çeliklbaş'm, vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanma
sına kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri saat 19 dan 20 ye kadar olan süre
lerin sözlü sorulara ayrılması hususundaki 
önergesi ve Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'e ve kullandığı hakaret sözü dolayısiyle, 
Uşak Milletvekili Ali Kıza Akbıyıkoğlu'na 
birer takbih cezası verilmesi münasebetiy
le. 428,430 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Mareşal 
Fevzi Çakmâk'm ölüm yıldönümü dolayı
siyle rahmetlinin Orduda ve Türk Milleti 
emrinde geçirdiği hizmet yıllarının hâtıra
sını saygı ve minnetle andığına dair deme
ci. 477 

Hasan Erdoğan (Kars) - Burdur Millet
vekili Fethi Çelikbaş'm, vergi reform tasa
rılarının görüşülmesinin tamamlanmasına 
kadar, Salı Çarşamba, ve Perşembe günleri 
saat 19 dan 20 ye kadar olan sürelerin sözlü 
sorulara ayrılması hususundaki önergesi ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e ve kul
landığı hakaret sözü dolayısiyle Uşak Mil
letvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na birer tak
bih cezası verilmesi münasebetiyle. 430 

Asım Eren (Niğde) - Beş Yıllık Plâna 
kabul edilmiş olan himaye ana prensibi millî 
petrolün korunması hususunda ne gibi ted
birler alındığına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Fennî Islimycli ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın söz
lü cevapları münasebetiyle. 645 

— 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 410,414 

— PJsnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle, 351,363,489,491 

— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

Sayfa 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle. 621,625,630,681 

— Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yı
kılan yol ve köprülerin inşası ile meyva ve 
bağları âfetten zarar görenlere yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Baymdırılı!k Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm sözlü cevabı münasebetiy
le, 639 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Mâliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle, 222,223,228,576 

ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan il'kkur-
şuna vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair 'kanun tasarısı ve Mâliye ve 
Plân Komisyonları raporları münasebetiy
le, 483 

Nizamettin Erkmen (Giresun) - Cum
huriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil 
ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları münasebetiyle 8,15 

Sanayi Bakanı Muammer Erten (Mani
sa) - Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mu
ammer Erten'in sözlü cevabı 382 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 361 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, zirai gübre hususundaki memle
ket ihtiyacının vaktinde düşünülüp gideril
mesi gerektiğine dair konuşmasını Sanayi 
Bakanı Muammer Erten, bugünkü ve gele
cekteki zirai gübre ihtiyacının iç ve dış kay-



Sayfa 
naklardan ve Azot Sanayii eliyle sağlan
makta olduğu yolunda cevabı 500 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekmel'in, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
kanun, tasarısının Mecliste aralıksız görüşül
mesine dair önergesi münasebetiyle 79,80 

Arif Ertunga (izmir) - Cumhuriyet 
Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları münasebetiyle 24,45 

— 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında, kanun ta-

Mehmet Geçioğlu (Adana) - Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 359 

—• Yeni istanbul gazetesinin, gericilik
le Mücadele Komisyonunun camilerin okul 
yapılmasını istediği üzerine yaptığı konuş
ma 599 

Dr. GERSTENMAÎER (Federal Alman
ya Parlâmentosu Başkanı) - Federal Al
manya Parlâmentosunu temsil etmek üzere 
memleketimize gelmiş olan Ekselans Dr. 
Gerstenmaier Başkanlığındaki kurulun Mec
lisi ziyareti ve Sayın Doktorun ve Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Fuad Sirmen'in mu
kabil söylevleri 255 

Fahir Criritlioğlu (Edirne) - Bina kira
ları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Gıyasettiıı Karaca'nm, 6570 
sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddele
rinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 93 

— 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 320,323 

Sayfa 
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 ei' üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle , 168,275,449 

Muhlis Ete (Ankara) - Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 342,345 

Kenan Esengin (Zonguldak)-31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan. Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 220 

- - 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kuruluı Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 394 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 219 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürek
li görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha ensti
tülerinde çalışmakta olan kimya mühendis
leri mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle 509 
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Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali îhsan 
Göğüs (Gaziantep) - Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu; Yeni İstanbul gazetesinin, 
gericilikle mücadele komisyonunun camilerin 
okul yapılmasını istediği haberi üzerine yap
tığı konuşma ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Ali îhsan Göğüs'ün cevabı 599 

Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) -
Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nm, 6570 sayılı Kur'a Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü mad
delerinin yeniden tedvini ile 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 90 

— Bu yıl Efes'te yapılacak festivalde 
Türk kızlarının Romalı kılığına girerek şa
rap dağıtacakları yolunda radyoda yapılan 
yayına değinerek memleketin mânevi yönü 
üzerinde ısrarla durulması hakkında deme
ci 73 

—• Geçen birleşimdeki gündem dışı söz
lerinin bir gazeteye yanlış akscttirilmesin-
den duyduğun üzüntüleri belirten konuş
ması 113 

Mehmet Göker (Kayseri) - Cumhuri
yet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçimi Kanununun değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa Ko
misyonları raporları münasebetiyle 45 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 347,355,370,487,488 

Hilmi Gündoğan (Diyarbakır) - Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanması
na kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe gün
leri saat 19 dan 20 ye kadar olan sürelerin 
sözlü sorulara ayrılması hususundaki öner
gesi ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e 
ve kullandığı hakaret sözü dolay isiyle Uşak 
Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na birer 
takbih cezası verilmesi münasebetiyle 423 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usulü Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

Sayfa 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 438 

Kasım Gülek (Adana) - ölümü dün
ya çapında üzüntü yaratan Amerikan Gene
rali Mc. Arthur'un hayatta iken yaptığı hiz
metleri özetliyen ve hâtırasını saygı ile an
dığını belirten demeci 375 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Gelir 
Vergisi üzerindeki sözlerinin bir kısım ga
zetelere yanlış geçirilerek kendisinin İra ver
ginin karşısında gösterildiğine dair demeci 281 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 127 

— 31 .'12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 163,175,176 

— Usul hakkında 159 
Arif Hikmet Güner (Rize) - 4 . 1 . 1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Ta
rım, Sanayi, İçişleri ve Plân Komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 305,439 

— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 601 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
'hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa-

(M. Meclisi V. : 29) 
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rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 224,232,237,249,303 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Avrupa 
Konseyindeki grupumuzun yaptığı Kıbrıs 
konusundaki çalışmalarına dair demeci 551 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa Komisyonları raporları münasebe
tiyle . 25 

îhsan Gürsan (İzmir) - Geçen Birle
şimde zirai sektörün Gelir Vergisi hususun
da yaptığı konuşmasının Radyo Meclis saa
tine yanlış ve eksik aksettirildiği yolunda 
açıklaması 189 

— • 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 305,378,387 

Kâmil înal (Bolu) - 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 378 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 367 

Sayfa 
— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 601,614,671 

— 31 . 12 . 1961 tarihli veW93 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 172,193,208,231,236,253, 

257,261,267,440,455,565 

Selâhattin Güven (Trabzon) 
31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 557,567 

— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad 
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 675 

— 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna, bâzı madde ve fıkralar eklenme-

Ali Hüdayioğlu (Maraş) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa-

H 
4 

rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 200 
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sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 138 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 264 

Sekip inal (Hatay) - Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanması
na kadar, Salı, Çarşamba ve Perşembe gün
leri saat 19 dan 20 ye kadar olan sürelerin 
sözlü sorulara ayrılması hususundaki öner
gesi ve Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'e 
ve kullandığı hakaret sözü dolayısiyle Uşak 
Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'na birer 
takbih cezası verilmesi münasebetiyle 425 

— İstanbul Milletvekili İsmail hakkı Te-
kinel'in, esnaf ve küçük sanatkârlar kanun 
tasarısının Mecliste aralıksız görüşülmesine 
dair önergesi münasebetiyle 79 

Şefik înan (Çanakkale) - Cumhuriyet 
Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Se
çimi Kanununun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet ve Anayasa Komisyon
ları raporları münasebetiyle 23,44,147 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usulü Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon rapora 
münasebetiyle 392 

Sayfa 
— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 612,673,679 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 150,157,292 

Rahmi înceler (Çankırı) - Esnaf ve Kü
çük sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 370 

Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli (Balıke
sir) - İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Ticaret Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine 
dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi münase
betiyle 246 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Beş yıllık Plânla kabul edilmiş olan himaye 
ana prensibi ve millî petrolün korunması hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına dair söz-
lü soru önergesine cevabı 642 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 561 

K 
Mustafa Kemal Karan (Amasya) -

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân Ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 385 
— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
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üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 170,269,291 

Kemal Kaya (Kars) - 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 377 

Sabri Keskin (Kastamonu) - Gider Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 605,667, 

680 
— 3.1 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa-

- ; rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

münasebetiyle 192,197,214,268 
îlyas Kılıç (Samsun) - 2004 sayılı ic

ra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 137 

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) -
Usuul hakkında 52 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Cumhuriyet 
Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları münasebetiyle 14,19,51,52 

— Karasuları kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve İçişleri Komisyonları raporları münase
betiyle 481 

— Usul hakkında 51 
Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir) -

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 

Sayfa 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürek
li görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha ensti
tülerinde çalışmakta olan kimya mühendis
leri mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle 527 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - 31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 398,224,274 

Necmeddin Küçüker (Gümüşane) - Mec
listeki sözlerinin «Radyo Meclis saati» ne ak
settiril memesi ne dair demeci 243 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 232,236,260 

Faruk Küreli (Çorum) - 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 233 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 384 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komis.yon -raporu 
münasebetiyle 200 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se-
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beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sürek
li görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha ensti
tülerinde çalışmakta olan kimya mühendis
leri mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasa-

Sayfa 
rısı ile Madin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kan'ın hekimlere aylık hizmet karşılığı öde
nek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları 
raporları münasebetiyle 513 

M 
Maliye Bakanı Perid Melen - 4.1.1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 313,379,389, 

415 
— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 

\ 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 628,632,665,667,675 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 159,207,229,233,258, 

266,296,450,555,561 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) -
Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka-

N 
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 631 

o 
Talât Oğuz (Mardin) - 2004 sayılı 

İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 122,134 

— Lübnan Elçisinin, Devletler huku
kuna uymıyan şekilde Mardin bölgesinden 
gelen vatandaşların pasaportlarını vize et
memesini kınayan demeci 661 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakan
lar Kurulunca kabul olunan mahallerde 
sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzısıhha 
Vmstitülerinde çalışmakta olan kimya mü

hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya 
raütahassıslarma ödenek verilmesine dair 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Meh
met Ali Arıkan'm hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 521 

Hilmi Okçu (Manisa) - 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 130,323 

Müştak Okumuş (Bitlis) - 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
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bâzı madde ve fıkralar eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 328 

Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) . Adana Mil
letvekili Mehmet Geçioğlu'nım lâiklikle il
gili demecine cevabı 657 

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
(Ordu) - Bolu Milletvevili Turgut Oulha'-
mn, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı 
maddesindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı 
vasıtalara dair Başbakandan sözlü soru 
önergesine cevabı 636,638 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve köprülerin inşası ile meyva ve bağ-

Rüştü Özal (Konya) - 4 . 1 . 1961 tarih
li ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâ
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 414,417,436, 

438 
— (üder Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 610,627 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçıici Komisyon ra
poru münasebetiyle 210,212,214,216,217,219, 

221,222,224,227,248,276,282,290,291,302, 
453,462 

Vahyi Özarar (İstanbul) - Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 369 

Sayfa 
lan âfetten zarar görenlere yardım yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesine sözlü cevabı 639 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü-
dai Oral (Denizli) - Niğde Milletvekili 
Asım Eren'in, Beş Yıllık Plânla kabul edil
miş olan himaye ana prensibi ve millî pet
rolün korunması hususunda ne gibi tedbir
ler alındığına dair soru önergesine sözlü 
cevabı 644 

Şinasi Osma (İzmir) - Ticaret Bakan
lığı teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sa
yılı ' Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilin esine ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin gündeme 
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 245,246 

— (.lider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 623 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine 
dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi münase-
tiyle 245 

Mehmet Özbey (Adıyaman) -31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçıici Komisyon ra
poru münasebetiyle 292 

Kadri Özek (İzmir) - 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon-

ö 
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larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 399,411 

— 2004 sayılı icra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 

ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 139,321 

Halil özmen (Kırşehir) - Gider Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
ve edilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 603,628,682 

Sami öztürk (Muş) - Cumhuriyet Se
natosu Tokat Üyesd Zihni Betil ve 25 arka
daşının, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Se
çimi Kanununun değiştirilmesine dair ka-

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Bur
dur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Ver

gi reform tasarılarının görüşülmesi
nin tamamlanmasına kadar, Salı, Çarşam
ba, ve Perşembe günleri saat 19 dan 20 ye 
kadar olan sürelerin sözlü sorulara ayrıl
ması hususundaki önergesi ve Antalya Mil
letvekili ihsan Ataöv'e ve kullandığı ha
karet sözü dolayısiyle Uşak Milletvekili Ali 
Rıza Akbıyıkoğlu'na takbih cezası veril
mesi münasebetiyle 426 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları münase
betiyle 13 

- 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 313 

I Sayfa 
nun teklifi ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları münasebetiyle 7,144 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Bina kira
lan hakkında kanun tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Giyasettin Karaea'nm, 6570 
sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddeleri
nin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 81 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Vergi reform tasarılarının görüşülmesi
nin tamamlanmasına kadar, Salı, Çarşam
ba, ve Perşembe günleri saat 19 dan 20 ye 
kadar olan sürelerin sözlü sorulara ayrıl
ması hususundaki önergesi ve Antalya Mil
letvekili ihsan Ataöv'e ve kullandığı ha

karet sözü dolayısiyle Uşak Milletvekili Ali 
Rıza Akbıyıkoğlu'na takbih cezası veril
mesi münasebetiyle 424 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra-
raporu münasebetiyle 253 

Millî Savunma Bakanı flhami Sancar 
(îstanbul) - Konya Milletvekili Kemal 
Ataman, Kıbrıs meselesinin önem kazan
dığı şu sıralarda istanbul Patrikhanesi hak
kında çıkan yazılar eğer doğru ise, bu konu 
üzerinde kamu oyunun daha çok aydınla
tılması gerekeceğine dair demecine Hükü
met adına cevabı 498 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Kara Suları kanun tasarısının biran 
önce görüşülüp kanunlaşması hususunda 
Hükümetin gerekli gayreti göstermesine da
ir demeci münasebetiyle 143 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) -
31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ-

s 



Sayfa 
7A hükümler eklenmesi hakkında kanun Ta
sarısı ve Malıiye,' Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan. Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle, 160, İGI 

Başbakan Yardımcısı Kemal Satır (Elâ
zığ) - İstanbul Milletvekili Tahsin Demi-
ray ve iki arkadaşının, Türk ve Yunan mü
nasebetlerinin genel muhasebesinin yapıl
masına ve bu münasebetlere verilecek isti
kametin tâyininde faydalı olacak bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi münase
betiyle 662 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) -
Bina Kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun 
Anayasa Mahkemesince ipdal edilen 2 ve 
3 ııcü maddelerinin yeniden tedvini ile 
4 ııcü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle, 96 

— 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirlmesıi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
Komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 

309,411,413,417,436 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
Tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle, 349, 486, 489 

— Gider Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından, seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 631,634 

Ahmet Savran (Adana) - 4 . 1 . 1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 415 

Sayfa 
— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen. 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 207,255,447 

îlyas Seçkin (Ankara) - Bina kira
ları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili -Giyasettin Karaca'nm, 6570 
sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen- 2 ve 3 ııcü maddeleri
nin yeniden tedvini ile 4 ııcü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 109 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyl e 390 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bin kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 195 

îsmet Sezgin (Aydın) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lan Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 299 

Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen 
(Rize) - Federal Almanya, Parlâmentosu
nu temsil etmek üzere memleketimize gel
miş olan Ekselans Dr. Gerstenmaier Baş
kanlığındaki kurulun Meclisi ziyareti ve Sa
yın Doktorun ve Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Fuad Sirmen'in mukabil söylevi 255 
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Ruhi Soyer (Niğde) - Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan ta-, 
bip diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, ikti
sadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette 
olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan 
mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, 
Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri mikrobiyoloji ve biyo
kimya mütehassıslarınca ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm hekimlere aylık hiz
met karşılığı ödenek verilmesine dair ka-

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - 31 .12 .1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân Ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 264 

Tahsin Telli (Erzurum) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle, 237 

ismail Hakkı TeMnel (İstanbul) - Bi
na kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzu
rum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddeleri
nin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 83, 

91,105 

Sayfa 
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle. 502, 

511,523 

Celâl Sungur (Yozgat) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna hâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 211 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanun 
tasarısının Meclisde aralıksız görüşülmesini 
istiyen önergesi münasebetiyle. 79,80 

— 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle. 118,128,327 

Hüsamettin Tiyanşan (İstanbul) - Esnaf 
ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 340,484 

Ata Topafloğlu (Ordu) - Toprak ürünle
rinin ve bu arada fındık ürününün değer
lendirilerek ihracı yoliyle dış ticaret açıkla
rının kapatılması hakkındaki konuşması. 598 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - 31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 156,260, 

566 
Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -

Gider Vergisi Kanununun bâzı maddcleri-

Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) -
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
kimyevî gübre dağıtımının yetersizliği do-
layısiyle tarım alanında ve özellikle çay üre
tim bölgesinde çekilen sıkıntılara dair deme-

ş 
I cine cevabı. 549 

Ahmet Şener (Trabzon) - Bütçe ile 
verilen ödeneklerin harcama yerlerine dört 
eşit taksitte kısım kısım gönderilmesinin 
doğru olmadığını açıklıyan demeci. 75 

T 
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nin değiştirilmesine ve bu kamına bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 668 

— 31 . .12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 291,556 

Ahmet Türkel (Bursa) - 4 . 1 . 1961 ta
rihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak-

Sayfa 
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Ta
rım, Sanayi, içişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle. 413,414 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 624,629,632 

Oğuzdemir Tüzün (Niğde) - 31.12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân Komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 223 

u 
Ziya Uğur (Bursa) - 31 . 12 . 1961 ta

rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 290 

Mustafa Uyar (izmir) - Bina kiraları 
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nm, 6570 sayılı 
Kira- Kanununun Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeni
den tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle. 99,105,110 

— ödemişli, Ahmetoğlu, Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân Komisyonları münasebetiyle, 483 

Veli Uyar (Yozgat) - 31.12 .1961 ta

rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, içişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle. 270 

imar ve îskân Bakanı Celâlettin Uzar 
(Eskişehir) - Bina kiraları hakkında ka
nun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıya
settin Karaca'nm, 6570 sayılı Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 
ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 98 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Kimyevi 
gübre dağıtımının yetersizliği dolayısiyle 
tarım alanında ve özellikle çay üretim böl
gesinde çekilen sıkıntılara dair demeci. 548 

Reşit Ülker (istanbul) - Öiha kiraları 
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Millet
vekili Gi3rasettin Karaca'nm 6570 sayılı Ki-

Ü 
ra Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden ted
vini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
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hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle. 86,95 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa Komisyonları raporları münasebe
tiyle. 19,46 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın eleştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında-kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 308 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle. 343,347,367 

— Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesini ve bu kanuna bâzı 

Sayfa 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle. 670 

— 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı fıkralar eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle. 126,132 

— Karasuları Kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve içişleri Komisyonları raporları münase
betiyle. 482 

Ahmet Üstün (Ankara) - 31 .12.1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, içişleri, ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 176,212,214, 

443 

Sabri Vardarlı (İstanbul) - 2004 sayılı 
icra ve iflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâ
zı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka

nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 124,130 

— Usul hakkında, 105 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) -
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 675,677,679 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü
celer (Kayseri) - Bolu Milletvekili Turgut 
Çulha'nın, mavi küf hastalığının başlama
sından itibaren tütün ekicilerine ne yardım
da bulunulduğuna dair soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'-
in sözlü cevabı. 577,580 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Gider 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve hu kanuna bâzı hükümler 
ilâve edilmesine dair kanun tasarısı ve Ma
liye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 

Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle. 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık-

607 
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rai arının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, tçişle-

Sayfa 
v'ı ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle. 211,220,226 

>&< 


