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CİLT: 1
26 . 10 . 1961 tarihli Birinci Birleşimden
15 .1.1962 tarihli Otuaüçünoü Birleşime kadar

19 651

Fihrist
ATATÜRK
Sayfa
— Aydın Milletvekili Reşat özarda
ve 5 arkadaşının, Atatürk'ün Ankara'ya
gelişinin yıldönümü olması dolayısiyle hâ
tırasını taziz için saygı duruşu yapılması
hakkındaki Önergesi (4/17)
408
— Cumhuriyetimizin banisi Büyük
Atatürk'ün ölümünün 23 ncü yıl dönümü
dolayısiyle hâtırasını yâd ve ruhunu taziz
etmek üzere 3 dakika saygı duruşu yapıl
ması
65
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in, Atatürkle ilgili altı maddelik öner-

Sayfa
68

gesı
-— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
ebedî Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk
için Başkanlık Divanının tam karşısına ge
len sağ ön sıranın ayrılmasına ve bundan
ıböyle Atatürk'ün ölüm yıl dönümlerinde
Meclisin yapılacak ilk oturumlarına mutla
ka,yoklama ile başlanıp, bu yoklamalarda
ilk olarak (Atatürk) adının okunmasına
ve hazır bulunan milletvekillerinin bir
ağızdan «burada» demelerine ve tatbika
tın bugünden başlanmasına dair önergesi 65:67

BAKANLAR KURULU
— Anayasanın 102 nci maddesi gereğin
ce hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinin
sunulması (3/26)
113
— Bakanlar Kurulunun
istifasının
kabul olunduğuna ve yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar eskisinin vazifeye de
vamı ve Başbakanlık vazifesini vekâleten
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Fahri özdilek'in deruhde etmesi (3/2)
34
— Başbakan îsmet înönü tarafından
teşkil olunan Bakanlar Kurulunun prog
ramı
118:125,137:167,168:175
— Bâzı bakanların vazifelerinden ay
rılmaları dolayısiyle, Başbakan Vekilinin
teHifi üzerine; Ticaret Bakanlığı Vekilliğine
Maliye Bakanı Kemal Kurdaş, Gümrük ve
Tekel Bakanlığı Vekilliğine Çalışma Ba

kanı Cahit Talaş ve Adalet Bakanlığı
Vekilliğine de Basın - Yayın ve Turizm
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun atanma
ları (3/8)
57
— Malatya Milletvekili İsmet înönü
tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 103 ncü maddesi gere
ğince güven oylaması
179,180:183
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in avdetine
kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik etmesi (3/33)
265— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı iSelim Sarper'e, İçişleri
Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun ve Sanayi
Bakam İhsan Soyak'a da Ulaştırma Bakanı
Orhan Mersinli'nin vekillik etmeleri (3/24) 92

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Adana^ ve havalisini tehdideden

sel felâketi dolayısiyle tedbir ve yardım - :*
( tavsiye eden gündem dışı demeci
460:461

-4~
!'

Sayfa
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Hükümete güven oyu verdiği hal
de bunun basma yanlış aksetmesi dolayısiyle vâki demeci
188
—- Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenekle
riyle ilgili kanun teklifinin basın ve umu
mi efkârda uyandırdığı akisler münasebe
tiyle gündem dışı demeci (2/7)
492:494
— Başkanlık Divanına seçilmiş ol
duklarından dolayı, Başkanvekillerinden
^ Refet Aksoy'un kendi ve arkadaşları adı
na teşekkürü
52
— Bâzı milletvekillerinin; B. M. Mec
lisi üyelerinin ödenekleriyle ilgili Kanu
nun Millet Meclisinde sert tartışmalara
sebep olması dolayısiyle, Mecis içi çalış
malarda parti gruplarının bir anlayış ve
dayanışma havası içinde bulunmaları lü
zumuna jdair. .gündem dışı sözleri
583
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'uı, 193 ve 213 sayılı kanunların tatbi
katında takdir komisyonlarının gerçek es
nafa götürü usulle tatbik ettikleri vergi
sisteminden Bingöl ve civarı halkının olan
şikâyetlerine dair demeci.
660:661
— .Çankırı. Milletvekili Nurettin Ok'un, T. B. M, Meclisinin bâzı üyelerinin
genel aJLkonusiyle ilgili sözlerine dair
glHidem dışı demeci ve Devlet Bakanı Tur
han Feyjrioğlu 'nun cevabı
359:361
— Emncan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Doğu illerindeki kuraklığı inceteanek âaere ayrılan kurulun Erzincan'a
da uğramasına dair temennisi
663
— .E» yaşlı üye, Yakup Karaosmanoğlu taralından Meclisin açılışı demeci
2
— Erzurum Milletvekili Turhan Bil
gin'in üyekrin istüıkaklariyle ilgili Ka-

Sayfa
münasebetiyle, T. B. M. Meclisinin,
menfi cereyanlara rağmen, demok
yolundaki hızını kaybetmiyeceğine
inanını belirten gündem dışı demeci 459:
460
—- İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'ın, NATO Parlmanterleri Konfe
ransına katılan Heyetin raporunun bastı
rılarak dağıtılması ve bu konunun yeniden
ele alınması hususundaki demeci
661:662,

nun
bâzı
rasi
dair

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, Başkanlık Divanı kürsüsünün ar
kasındaki duvara «Egemenlik Milletindir»
ibaresini taşıyan bir levhanın asılması
hakkındaki gündem dışı demecine Başkan
lığın cevabı
358:359
— Malatya Milletvekili îsmet inönü
tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 103 ncü maddesi gere
ğince güven oylaması ve demeçler
179,
180:183
—. NATO Parlmanterleri Konferan
sına katılan Türk Parlmanter Heyetinin
verdiği rapor hakkında açıklama (5/3)
593,
638:647
— Sinop Milletvekili Mustafa Kap
tan'm, sözlü soru müessesesinin, daha ziya
de memleket çapındaki konulara yönelti
lerek Hükümetin çalışmasına imkân sağ
lanmasına dair demeci
662:663
— Sorularla ilgili olarak Kars Mil
letvekili Hasan Erdoğan, Bolu Milletve
kili Fuat Ümit ve Aydın Milletvekili
Reşat özarda'nm tutanak özeti hakkında
demeçleri
246:247
—. Zonguldak Milletvekili
Kenan
Esengin'in, genel af konusunda çıkarılan
söylentilerle ilgili gündem dışı demeci
295

KANUNLAR
No.
Sayfa
1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin ödenek ve yollukları hak
kında Kanun
117,358,378:392,409:443,
443 ;444,446:449,461:467,492:494,494:511
4901 ytfı Bütçe Kanununa bağlı

No.

Sayfa
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun
117
3 — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun
491,659

- 6
Sayfa
No.
4 — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun
246,358,392,
399:400,401:404,408:409
5 — 7244 sayılı Kanunda değişiklik

No.

Sayfû
yapılması ve bu kanuna b&ea-Mittim**
ler eklenmesi hakkındaki '26&8*y*it'
Kanun ile Emekli, dul ve yetim, raylıklarına zam yapılmasına dfciroJan
279 sayılı Kanuna ek Kanun

m

KABAKLAR
1 — Bakanlar Kuruluna güvenildiğine dair
179,180:183
2 — Doğu illerinde ve Tunceli'nde kıt

lık durumu hakkında araştU'i'irtMİa?
•bulunmak üzere bir heyet tefhilk**'
dair

MECLÎS ARAŞTIRMALARI
(10/1)
»OlSgJfMM»
— Doğu - Anadolu'da kuraklığın, do
ğurduğu sıkıntılı durum hakkında, Ana
yasanın 88 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince araştırma yapılması (10/2)
690:593,

— Yurdumuzun Doğu bölgesinde hu
sule gelen kuraklık dolayısiyle yapılmak
ta olan gerekli yardımın durumunu tesbit
ve usul esaslarını müşahede etmek ve Hü
kümete icabedecek tavsiyelerde .bulunmak
üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili

ÖNERGELER
Adana (Hasan Aksay)
— Millî Eğitim Şûrası Daimî Komis
yonuna bağlı Plânlama Kurulunun, bir
raporla Jmâm - Hatip okullarının kapatıl
masını istemiş olduğu hususundaki yayın
ların doğru olup olmadığı hususunda Millî
Eğitim Bakanından olan sözlü sorusunu
geri aldığına dair (4/13) (6/46)
Artvin (Sabit Osman Avcı)
— Bayındırlık Komisyonundan çekildi
ğine dair (4/8)
Aydın Reşat özarda ve leş arkadaşı)
— Atatürk'ün Ankaraya gelişinin yıl
dönümü olması dolayısiyle hâtırasını taziz
için saygı duruşu yapılması hakkında (4/17)
Balıkesir (Cihat Bilgehan)
;
— Maliye Komisyonundan
ldiğine
dâir (4/6)
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— Atatürk'le ilgili altı maddelik
önergesi
— Yurdumuzun
Doğu
bölgesinde
husule gelen kuraklık dolayısiyle yapıl-

makta olan gerekli yardımın durumunu
tesbit ve usul ve esaslarını müşahede etmek
ve Hükümete icabedecek tavsiyelerde- bu
lunmak üzere bir Araştırma KotnMjfonu
teşkili hakkında (10/1)
590^98|«W^IS

189

129

408

128

68

Gümüşane (Sabahattin Savacı)
— Dışişleri Komisyonundan çekildiğine
dair (4/7)
129
Kayseri (Mehmet Sağlam)
— tkinci Demir ve Çelük Sanayii
Şirketinin kurulduğu tarihten itibaren
Kasım 1961 sonuna kadar ödendiği per
sonelin ücretlerine ve yaptığı işlere dair
Sanayi Bakanından olan sözlü sorostura
geri aldığına dair (6/92) (4/16)
323:324
Mardin (Mehmet Ali Arıkan)
— Adalet. Komisyonu üyeliğinden ^çe
kildiğine dair (4/14)
266i3?l
Mardin (Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadap)
—- Doğu - Anadolu'da kuraklığın do
ğurduğu sıkıntılı durum hakkında, Aaasyasanın 88 nci maddesinin son fıkra»

d
Sayfa

Sayfa
gereğince araştırma yapılması için bir ko
misyon teşkiline dair (10/2)
590:593,623i638
Muğla (Turan Şahin)
— Sanayi Komisyonundan çekildiğine
dair (4/11)

129

Ordu (Ferda Güley)
— Ebedî Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk için Başkanlık Divanının tam kar
şısına gelen sağ ön sıranın ayrılmasına ve
'bundan böyle Atatürk'ün ölüm yıldönüm
lerinde, Meclisin yapılacak ilk oturumla
rına mutlaka yoklama ile başlanıp, bu yok
lamalarda ilk olarak (Atatürk) adının
okunmasına ve hazır bulunan milletvekille
rinin bir ağızdan «burada» demelerine ve
tatbikatın bugünden başlanmasına dair
65:67
Temsilciler Meclisi eski üyesi
Tüzemen)

(Ekrem

—- Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 3;sayılı haftalık karar cetvelindeki 43
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/5)

113

Temsilciler Meclisi eski üyesi (Remziye
Batırbaygil)
— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 2 . 9 . 1961 tarihli haftalık karar cet
velindeki 23 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair (4/3)
Temsilciler Meclisi eski üyesi (Şinasi özdenoğlu ve bir arkadaşı)
— Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 3 . 9 . 1961 tarihli haftalık karar cet
velindeki 67 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair (4/4)
Tokat (H. Ali Dizman)
— Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair (4/15)
Trabzon (Ali Rıza Uzuner)
— Ulaştırma Komisyonundan çekildi
ğine dair (4/12)
Trabzon (Ali Şakir Ağanoğlu)
— Tarım Komisyonundan çekildiğine
dair (4/10)
Zonguldak (Tekin Sadık
Müftüoğlu)
— Dahiliye Komisyonundan çekildiği
ne dair (4/9)

113

113

296

129

129

129

RAPORLAR
Anayasa Komisyonu raporları
— 4951 sayılı Bakanlıklar kuruluşu
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısının Başbakanlığa
geriverilmesine dair Anayasa Komisyonu
raporu (1/2)
112,296:297
: — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Dilekçe komisyonlarının Karma Di
lekçe Komisyonu halinde çalışmalarına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu raporu (5/2)
671:672
Bütçe Komisyonu raporları
' — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. üye
leri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları
ile; Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, De
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt

çe komisyonları raporları (2/7) (Günde
me)
117,358,378:392,409:443,
443:444,446:449,461 .-467,492:494,494:511
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişildik yapılması hak
kında kanun teklifi vo Bütçe Komisyonu
raporu (2/21)
358,392,
399:400,401:404,408:491
Maliye Komisyonu raporu
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. üye
leri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları
ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, De
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/7) (Günde
me)
117,358,378:392,409:443,
443:444,446:449,461:467,492:494,494:511

Sayfa
Millî Savunma Komisyonu raporu
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 3)
620,
663:671,690:699

Sayfa
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
— Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş kad
roları kanunu tasarısı (1/1)
112,362:363
Sanayi Komisyonu raporu
— Petrol Ofisin lağvı ve Satış Teşkilâtı
kurulması hakkındaki kanun tasarısının
Bakanlar Kuruluna geriverilmesine dair
Sanayi Komisyonu raporu (1/3)
112,362

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLl İŞLER
Çekilmeler
— Artvin Milletvekili Saibit Osman
Avcı'nm Bayındırlık Komisyonundan çei
kümesi (4/8)
129
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'in Maliye Komisyonundan çekilmesi
(4/6)
128
— G-ümüşane Milletvekili Sana'hattin
Savacı'nm Dışişleri Komisyonundan çe
kilmesi (4/7)
129
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arkan'in Adalet Komisyonu üyeliğinden
ekilmesi (4/14)
266,271
— Muğla Milletvekili Turhan Şafhin'in
Sanayi Komisyonundan çekilmesi (4/11) 129
— Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, Dilekçe (Komisyonu üyeliğinden çekil
mesi (4/15)
296
— Tra'bzon Milletvekili Ali Bıza Uzuner'in Ulaştırma Komisyonundan çekil
mesi (4/12)
- 129
— Tra'bzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'nun Tarım Komisyonundan çekilmesi
(4/10)
129
— Zonguldak Milletvekili Tekin (Sadık
Müftüoğlu'nun Da'hiliye Komisyonundan
çekilmesi (4/9)
129
izinler
— Afyon Karahisar Milletvekili Veli
Başaran'a izin verilmesi (3/38)
323
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a izin verilmesi 03/9)
61
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran
Numanoğlu'na izin verilmesi (3/67)
660

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'na izin verilmesi (3/44)
378
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/25)
92
(3/29)
132:133
(3/01)
188:189
(3/3(2)
2118:219
03/34)
265:266
(&/37)
296
(3/43)
361:362
— Zonguldak 'Milletvekili Ramiz Knrakaşo&lu'na izin verilmesi (İ3/6)

56

Seçimler
~ Avrupa Konseyi tştişari Asamb
lesine Millet Meclisinden katılacak üyeler
için seçim yapılması
93
— Başkanlık seçimi H :12,12 414,16:17,17:
20,20:2H,21:22,24,I25,2S &6,'26:27,©7 »4,34:3Ö,35,
36:4'6,46
— Başkan vekilleri, Divan Kâtipleri
ve İdareci üyeler seçimi 2:8,8:11,12,47:48,48:49
— Bir komisyon kurularak Millet Mec
lisi İçtüzüğünün ele alınması
61:62
— Bütçe Komisyonu ile Anayasa, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Dışişleri, İmar ve
İskân ve Tarım komisyonlarındaki açık
lara üye seçimi
125:126
— Bütçe Komisyonu üyelikleriyle bâ
zı komisyonlardaki açıklar için seçim 129:132
— İstanbul Bağımsız Milletvekili Mali'k Yolaç'ın, Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonuna onaltıncı üye olarak seçilmesi 67:68
— Komisyonlara üye seçimi
76:78,79:8Ç

—

Ö -

Sayfa
—
İstanbul
Milletvekili
Tahsin
Demir— Komisyonlar için parti grupların
ay'ın yasama dokunulmazlığı (3/58)
583
ca ayrılan üyeler sayısına ait listenin
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'onanması
53:54
ın yasama dokunulmazlığı (3/40)
358
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
(3/41)
358
Arıkan'm Adalet Komisyonu üyeliğinden
(3/49)
458
çekildiğine dair önergesiyle, kendisinden
— îzmir Milletvekili Mehmet Ali Ayaçılan üyelik için seçim yapılması (4/14) 266,
taş'm yasama dokunulmazlığı (3/42)
358
271
(3/50)
458
— Paris'te toplanacak NATO Parlâ
— îzmir Milletvekili Saim Kaygan'in
mentoları Konferansı Ihakkında (3/7)
56:57
yasama dokunulmazlığı (3/51)
458
— Kayseri Milletvekili Abdülhalim
Milletvekilliği tutanağının iptali
, Arashra yasama dokunulmazlığı (3/52)
458:
— Muş Milletvekilliğine seçilmişim- '
459
lunan Kuddûsi Aytaç'm Milletvekilliği
— Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'tutanağının iptal edildiği Ihakkında
in dokunulmazlığı (3/13)
112
(3/11)
90:92
(3/46)
407:408
Sayfa

Yasama dokunulmazlığı
— Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay'ın yasama dokunulmazlığı (3/27)
177
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın dokunulmazlığı (3/12) t,
112
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm yasama dokunulmazlığı (3/39)
357:358
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm
yasama dokunulmazlığı (3/61)
659
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm dokunulmazlığı (3/14)
112
—: Çjorum Milletvekili ihsan Tombuş'un
yasama dokunulmazlığı (3/45)
407
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüş'ün yasama dokunulmazlığı (3/62) 659
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm yasama dokunulmazlığı (3/63) 659

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/28)
— Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın yasama dokunulmazlığı (3/64)
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun
yasama
dokunulmazlığı
(3/47)
(3/65)
— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un
yasama dokunulmazlığı (3/59)
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm
yasama dokunulmazlığı (3/53)
(3/54)
(3/55)
.ı.
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın yasama dokunulmazlığı (3/48)
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu/nun dokunulmazlığı (3/15)

117
659

408
659
583
459
459
459
408
112

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

Adalet Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağı Hükümet konağının
ne sebeple boşaltıldığına, Adliye Teşkilâtı
nın nerelerde ve hangi şartlarla vazife
gördüğüne ve Hükümet konağı inşaatı için
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü ce-

VE

CEVAPLARI

vabı (6/27)
111,223:224
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya Adliye binası inşasına
başlanmaması sebebine ve 1962 yılı bütçe
sinden yapılmasının mümkün olup olma
dığına dair sorusuna Adalet Bakanı Sahir
Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı ;(6/73) . 275,338
—- Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'-

Sayfa
un, Yüksek Adalet Divanının hangi ka
nun gereğince hâlâ faaliyette bulunduğu
na dair Adalet Bakanından sorusuna Ada
let Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/47)
178,253:258
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ilk kuruluşundan bugüne kadar kabul ve
neşredilmiş olup halen yürürlükte bulunan
kanun ve tüzüklerin tedvini hususunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Adli
ye Bakanından sözlü sorusu ve Adalet Ba
kanı Sahir Kurutluoğlu'nun cevabı (6/142) 456:
457,613:614
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin
tâyin, terfi ve nakilleri için yeni bir sta
tü yapılmasının ve bunların yetişmesi için
bir meslek okulu kurulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusuna Adalet Ba
kanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı
(6/127)
455,610:611,674:676
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, ceza evlerj. müdür ve memurlarına
daha iyi vazife görmelerini teşvik bakımın
dan, hizmet zammı ve tazminat verilmesi
nin uygun görülüp görülmediğine dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/149) 457,
615,678
, — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 105
sayılı Kanunun tatbikine devamda siyasi
ve içtimai bir zaruret bulunup bulunma
dığına ve bu kanunun kaldırılıp kaldırılmıyacağı hakkında ne düşünüldüğümle da
ir sorusuna Adalet Bakan Vekili Sahir Ku
rutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/11)
64,99:100
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Mardin İli ve Midyat ilçesi Ağır Ceza
merkezlerindeki ceza evlerinin yapı du
rumlarına, mevkuf ve mahkûmların ade
dine ve yeni ceza evi yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ada
let Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve Millî Sa
vunma Bakanı llhami Sancar'ın cevapla
rı (6/128)
455,611:612
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye-

Sayfa
si Mucip Ataklı'nm matbuata ve binnetice
umumi efkâra intikal eden sözlerinde
suç unsuru bulunup bulunmadığının teem
mül edilip edilmediğine ve adı geçen hak
kında bu sözlerinden dolayı ne muamele
yapılması düşünüldüğüne dair sorusuna
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun söz
lü cevabı (6/157)
489:490,679:680
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı eski Baş
kanı ile Başsavcısının muhafazası için polis
tahsis edilip edilmediğine dair Adalet ve
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/172) 658
Basm - Yayın ve Turizm Bakanından
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın,
bâzı heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin rad
yo ile yayımının doğru olup olmadığına da
ir sözlü soru önergesi, Basm - Yayın ve
Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. (6/180) 689
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ile Uludağ arasında yapılmak
ta olan teleferik hakkında sözlü soru öner
gesi İçişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarından sorusu ve içişleri Bakanı
Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (6/90)
294,476,
511:513
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in, Paris Basm Ataşesinin Devlet me
murluğu durumu ve statüsü ile telifi kabil
olmıyacak siyasi faaliyette bulunduğunun
doğru olup olmadığına dair sorusuna Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Sahir Ku
rutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/1)
60,71,93:94
— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda te
lif konuşma ve eserlerin beher dakikası
için ne kadar ücret ödendiğine ve Ağus
tos - Eylül 1961 ayları içinde istanbul rad
yosundan naklen yayınlanan gayrimeşru
iktisaplar ile ilgili yayınlara dair Basın Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu
(6/99)
322,477,603
— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun radyolarımızda telif ko
nuşma ve eserferin beher dakikası için ne
kadar ücret ödendiğine ve Ağustos - Eylül
1961 ayları içinde, gayrimeşru iktisaplar
ile ilgili olarak, istanbul Radyosundan
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yapılan yayınlara dair Basın - Yayın ve
Turizm Bakanından sözlü sorusu, (6/178) 688:
689
Başbakandan
— Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin devam edip
etmediğine dair sorusuna Başbakan yar
dımcısı Akif Eyidoğan'm sözlü cevabı
(6/32)
116,231
— Afyon Karahisar Milletvekili Ha
lûk Nur Bâki'nin, beynelmilel Kominizmin
memleketimizde yapmayı arzulıyacağı yı
kıcı faaliyetlere karşı ne gibi tedbirler
alındığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/168)
621
— Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal Karan'm, Pancar fiyatları tâyin edi
lirken istasyonlara uzak kantarlar için
yapılan indirimde hangi esasın tatbik edil
diğine dair Başbakandan sözlü sorusuna
Başbakan adına Ulaştıma Bakanı Orhan
Mersinli'nin cevabı (6/3)
'60,73,94:97

bulunan Çankırı'nın iktisadi düzenini Atış
Okulu derecesinde sağlıyacak bir müessese
nin temini lüzumunun düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü sorusuna Başbakan
adına Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'm cevabı (6/41)
116:117,250:252
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
Ankara ve Kastamonu Şeker fabrikaları
inşaatının ikmal edilip edilmiyeceğine ve
Çankırı'nın 1962 mevsiminde pancar eki
mine dair Başbakandan sorusuna Devlet
Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun sözlü cevabı
(6/51)
245,284586
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
22 seneden beri Çankırı'da bulunan Piyade
Atış Okulunun Tuzlaya nakledilmesi sebe
bine ve boşalan binalardan Millî Sevunma
hizmetlerinde daha büyük bir istifade sağ
lanmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Başbakan ve Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusuna Devlet Bakam Avni Doğan'in cevabı (6/55)
263,300:302

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Başbakan ve Bakan makam arabaları
nın kaldırılması hakkındaki kararın aske
rî ve mülki makamlara ait arabalara da
teşmil edilip edilmiyeceğine dair Başba
kandan sorusuna Devlet Bakanı Turhan
Feyzioğlu'nun sözlü cevabı (6/77)
275,348:
349,363,365:369

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, bir orman bakanlığı kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine ve 1961 senesi
içinde yanan ve tahribedilen ormanların
hektar olarak miktarına ve maddi değeri
nin ne kadar olduğuna dair sözlü sorusuna
Başbakan adına Tarım Bakanı Cavit Orai'm cevabı (6/97)
322,477,600 ;602

— Antalya ..Milletvekili İhsan Ataövün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, belediyeler ve Devlet deneti
mindeki müesseselerde maaşlı ücretli ve
yevmiyeli olarak çalışan emekli memurla
ra dair Başbakandan sözlü sorusu (6/95)
322,
476:477,600

— Edirne Milletvekili llhami Ertem/in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan şehir
ve kasabaların imarı ve medeni tesislere ka
vuşturulması hakkında özel bir görüş ve
programın bulunup bulunmadığına ve
Edirne'nin imarı ve kalkınması hususunda
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/140)
456,613,677
— Elâzığ Milletvekili Naci Güray'm,
27 Mayıs 1960 İhtilâlinin devam edip etme
diğine dair sorusuna Başbakan Yardımcı
sı Akif Eyidoğan'm sözlü cevabı (6/34)
116,
231:233
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Erzincan'ın, bugünkü haliyle,
iskân bakımından bir tehlike tevlidedip et
mediğine, üç parçaya bölünmüş olan şehrin
birleştirilmesinin ve Devlet bütçesinden

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'
nın, son günlerde istanbul ve Ankara'da
münteşir bâzı gazetelerin esbabı mueibesiz ve süresiz olarak kapatılmış oldukları
hakkındaki sorusuna, Başbakan yardımcı
sı Akif Eyidoğan'm sözlü cevabı (6/31) 116,227:
231
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
A B C Kimya Müessesesinin diğer grupları
nın da Çankırı 'ya naklinin mutasavver
olup olmadığına, her yönden geri kalmış
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bir yardım yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü soru
su 06/166)
620
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
kuruluşundan bugüne kadar kabul ve neş
redilmiş olup halen yürürlükte bulunan ka
nun ve tüzüklerin tedvini hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Adalet
Bakanından sorusuna Adalet Bakanı Sahir
Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/142)
456:
457,613:614
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ra'nın, affa dair olan kanunun ne zaman
Türkiye Büyük Millot Meclisine getirilece
ğine ve bu mevzuda Hükümetçe bir çalış
ma yapılıp yapılmadığına dair sorusuna
Başbakan ismet İnönü'nün sözlü cevabı
(6/105)
353,392 -397
— Eskişehir Milletveküi öelâlettin
Üzer'in, memleketimizin içinde bulunduğu
iktisadi durum karşısında taşıt kullanma
konusunda her hangi bir formül veya 237
sayılı Taşıt Kanununun tadilinin düşünül
mekte olup olmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/109)
356,480,603,673
1
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, orman tahribini önlemek maksadiyle
orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri
ühtiyacı olan hartama yerine kullanılmak
üzere, ucuz çinko temin ve tevzii hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
Sözlü sorusu (6/130)
456,612,676,720
— Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'nun, hangi illerde kaç vatandaşın ser
vet beyanıma tâbi tutulduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/174)
688
— İzmir Milletvekili Osman Sabri'
Adal'm, lüks otomobillerin satılarak yer
lerine ucuz ve küçük otomobiller alınmak
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sorusuna Devlet Bakanı Turhan
Feyzioğlu'nun sözlü oevabı (6/89)
294,365:
369
— Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoPun, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu ya
na muhtelif sebeplerle Devlet İktisadi
Devlet sektörleri 51e Devletin iştiraki bu-

Sayfa
lunan iş yerlerinde kaç memur ve işçinin
işten çıkarıldığına, haklarında takibat
yapılanlardan suçsuz görülenlerin eski va
zife ve iş yerlerine bir an evvel iadeleri
hususunda bir haksızlık olup olmadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/148) 457,
615,678
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Ara
lık 1961 tarihine kadar iktisadi Devlet
Teşekkülleri, Askerî iş yerleri, belediyeler
ve özel idarelere bağlı iş yerlerinde işle
rinden uzaklaştırılan, yerleri değiştirilen
ve haklarında dâva açılanlarla beraet eden
lerin miktarına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/112)
356:357,481,604
— Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, bakanlıklar dışındaki sivil mev
kilere tahsis edilen makam ve hizmet ara
balarının miktarına ve yıllık masrafları
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/88) 294,
476,511,595
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket
kazandırmak, işsizliğe mâni olmak ve hu
susiyle yerüstü servetlerini kıymetlendir
mek maksadiyle Tokat'da sınai tesisler ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/153)
489,678
— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra takibata
uğrıyan veya tutuklu bulunanlardan suç
suz oldukları büâhara tesbit edilen veya
hut beraet eden iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde ve benzeri müesseselerde çalışan
işçi ve personelin vazifelerine tekrar alın
mamalarıma dair Başbakandan sözlü so
rusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm
cevabı (6/111)
356,481,603:604,621:623,
673,705:713
Bayındırlık Bakanından
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Teröakan ırmağı
nın Abdülgani, Yüzbeyi ve Boğaz köyleri
civarında dolan mecrasının ele alınıp ıslah
işinden sonradan vazgeçilme sebebine ve
temMetilmesdnin düşünülüp düşünülmedi-

Sayfa

Sayfa
ğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/60) 263,303:304
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Yenice köyü bağ
ve bahçelerinin de Amasya Devlet Su işle
rinde mevcut sıantrifüj. pompalarından
faydalanmak suretiyle sulama tesislerin
den istifadelerinin mümkün olup olmadığına
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin
Paksüt'ün sözlü cevabı (6/57)
263,302:303
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Zara bucağının kü
çük sulama tesisinin yapılıp yapılmıyacağına ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının
mümkün olup olmıyacağına dair sorusuna
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün söz
lü cevabı (6/75)
275,338:339
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Menderes nehri vadisinin elektrifikas
yonu işine dair sorusuna Sanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş ve Bayındırlık Bakanı E nin
Paksüt'ün sözlü cevabı (6/76)
275,339:348
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl il hududu içindeki üç köp
rünün proje ve ihalesinin ne zaman yapı
lacağına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/139)
456,613,677
— Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'in,
Bursa - Orhaneli arasında bulunan eski ve
yeni şoselerin durumlarına dair sorusuna
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü
cevabı (6/100)
322,477:479
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, inşaatına karar verilmiş olan Harşıt
Hidro - Elektrik Santralinin projeslinin
ne safhada bulunduğuna ve projenin bu
yıl tatbikinin imkân dâhilinde olup olma
dığına dair sorusuna Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/129) 456,612,
676,718,720
— İstanbul Milletvekili Naoi öktem'in, Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sa
yısına ve kiremit yerine kullanılan saçla
ra dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/167)
621
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
şimdiye kadar nerelerde kaç trafik muay
yene istasyonu kurulduğuna, kaç aded tra-

fik ıtüzüğü yayınlandığına ve trafik mu
ayenesinin nasıl yapıldığına dair İçişleri
ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü sorusu
(6/158)
440,680
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene
nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç dönüm
arazinin sular altında kaldığına ve zarar
gören mahsullerin cinsi, miktarı ve değeni
ile her iki nehrin sularının kontrol altına
alınması hususunda yapılan anlaşmanın
ana hatlarına dair Bayındırlık ve Tarım
Bakanlarından sözlü sorusu (6/125)
455,610,
674,717
— Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, Güney, Doğu ve Kuzey illerini
birbirine bağlıyacak olan karayolunun
noksan kısımlarının yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ve Dicle Nehri üze
rindeki Hasankeyf Köprüsünün ikmal edi
lip edilmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü ısorusu (6/177)
688
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Fatsa ilçesinin iskele ile mendirek ve
dolayısiyle çekek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağına dair sorusuna Bayındı lık
Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü
cevabı
(6/37)
116,239,248:250
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'aıun, Fatsa - Reşadiye, Fatsa - Korgan il
yollarının Karayollarına devrinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/43)
117,252:253
— Tokat Milletvekili Ali Dlzman'ın,
Zile - Amasya şosesinin bozulmuş kısımla
rının ne zaman yapılacağına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/173)
688
Çalışma Bakanından
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair olan 212 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği günden bugü
ne kadar tatbik edilmiyen maddeleri hak
kında ne yapıldığına ve işler hale getirü-
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mesi için neler düşünüldüğüne dair Çalışma (
Bakanından sözlü sorusu (6/69)
274,334,363,
397,^67
— Çan'kırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı'da îşçi Sigortaları Kuru
mu tarafından 1957 yılında inşasına baş
lanılmış olan otel ve sinema binası inşaa
tından vazgeçilerek işhanı haline getiri
leceğinin doğru olup olmadığına dair so
rusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in
sözlü cevabı (6/54)
263,298:300
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ta 1961 yılında yapılması ka
rarlaştırılan işçi Sigortaları Hastanesi
nin neden yapılmadığına ve yapılacaksa
ne zaman başlanacağına dair sorusuna
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü ce
vabı (6/64)
263,309:311
Devlet Bakanından
— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün,
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 84
sayılı Kanunun tatbikatına dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/141) 456,613,677
— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Hükümet programında, Di
yanet İşleri Başkanlığı için vadedilen ic
raatın ne suretle ve ne zaman tahakkuk
ettirileceğine dair sorusuna Devlet Bakanı
Avni Doğan'm sözlü eevabı (6/66)
263,313:
315
Dışişleri Bakanından
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Vatikan Büyükelçisi Muharrem İh
san Kızıloğlu'nun, matbuata akseden söz
lerine dair sorusuna Dışişleri Bakanı Se
lim Sarper'in sözlü cevabı (6/30) 116,226:227
, — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris
ve Washington gibi şehirlere atanan bü
yükelçi ve elçilerin tâyinlerinde göz önüne
alınan hususlara ve boşalan elçilik ve bü
yükelçilik kadrolarının doldurulması hu
susunda neler düşünüldüğüne dair soru
suna Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in
sözlü cevabı (6/115)
357,482,604,673,713:715
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri

Sayfa
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle bunların
dönüşlerinde getirdikleri otobobillerin sa
yısına dair Mallı Savunma, Tarım, Dışiş
leri, Maliye Bakanlarından sözlü sorusu
(6/176)
688
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, geçmiş yıllarda tütün müstahsilinin
satışlarından % 5 nisbetinde alınan kesin
tinin mahiyeti ve mucip sebepleri ile bi
riken kesinti toplamına dair sorusuna
Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu'nun sözlü cevabı (6/22)
111,210:213
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, tütün müstahsılmdan alman % 5 ve
% 2 lerin alınış gayesiyle; bu gayenin ta
hakkuku için ne yapıldığına ve Ege tütün
piyasasının eskiden olduğu gibi Aralık ayı
başında çalışmasının kabil olup olmadığına
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakan]
Şevket. Buladoğlu'nun sözlü cevabı (6/61)
263,304:309
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlüğe kon
masına dair olan 5 sayılı tebliğin tatbika
tına ve bu tebliğin meriyetten kaldırılması
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri
ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
sorusu (6/12)
64,100:102
— Muğla Milletvekili Adnan Akar, ca'nm, geçmiş - yıllarda ve hilhassa geçen
sene ilk gün tâyin edilen baş fiyattan,
cüz'i miktarda mubayaa edilerek inkıtaa
uğratılan alımın bu yıl, tekerrürünün ön
lenmesi bakımından bir teminat vermenin
mümkün olup olmadığına ve destekleme
mubayaası yapılıp yapılmıyacağma dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/122)
' 407,483,607
— Muğla Milletvekili İhsan Tekinalp'm,. geçen senelerde tütün mubayaasın
da bâzı alıcı tüccarların hareketlerinin te
kerrür etmemesi için ne düşünüldüğüne ve
evvelki senelerde, bilhassa geçen sene satınalınan tütünlerden, kanunun saydığı
azalmalar nanemde, yapılan ıskatlar ayrıl
ması va denk çıkarılması gibi Tütün ve

- H
Sayfa
Tütün İnhisarı Kanununa göre yasak olan
fiillerin Önümüzdeki alımlarda tekerrürü
ne meydan verilmemesi için bir tedbir
alınıp alınmadığına dair Gümrük ve Tekel
Bakanından sözlü sorusu (6/120)
407,483,607
içişleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Ve
li Başaran'm, Afyon'un Felel köyü hal
kından pek çoğunun dövüldüğü hakkında/
ki söylentilere dair Bakanlığa intikal
etmiş bir hadisenin bulunup bulunmadı
ğına, varsa müsebbipleri hakkında ne
muamele yapıldığına dair sorusuna İçiş
leri' Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü
cevabı (6/67)
263,264,315,332 j334
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un,
Millî
Eğitim
Bakanlığınca,
4489 sayılı Kanuna göre ihtisasını artır
mak üzere, İngiltere'ye gönderilmesine ka
rar Verilen Ankara İlköğretim müfettişine
pasaport verilmemesi sebebine dair sorusu
na İçişleri Bakanı Ahmet 'Topaloğlu'nun
sözlü cevabı (6/23)
111,219 İ220
— Bolu Milletvelkili Fuat Ümit'in, Düz
ce Kaymakamı ile Ja,ndarma Kumandanı
nın Düzce Devlet Hastanesinde vukuuna sebeboldukları hâdise ile müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığına dair İçişleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve ulaştırma
'bakanlarından sözlü sorusuna İçişleri Baka
nı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (6/40) 116,234:
238
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in,
Düzce'de 30 . 6 .1961 tarihinde vukubulmuş
olan sel felâketinin sebebolduğu hasar ile
yapılan yardım miktarına dair sözlü sam
suna İçigleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve
Tarım Bakanı Cavit Oral'm cevabı (6/44)
117,253,267,2783281

Sayfa
— Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, siyasi partilerin vait ve taahhütle
ri nazara alınara'k arazi ve bina tahrirle
rinin durdurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusuna Maliye Baka
nı Şefik İnan'in cevabı (6/20) '70,106:107,205:
207
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ile Uludağ arasında yapıl
makta olan teleferik hakkındaki sorusu
na İçişleri 'Rakam A'hraet Topaloğlu'nun
sözlü cevabı (6/90)
295,476,511 :5 W
•— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, memleketimizde 'son »günlerde gö
rülen çocuk kaçırma 'olaylarına ive kaybo
lan çocukların bulunması hususunda ne
gibi tedbirler alındığına dair sorusuna
İçişleri Bakanı A'hmet 'Topaloğlu'nun söz
lü cevabı (6/91)
294,476,595:598
— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, '27 Mayıs 'İhtilâlini takiben, idari
sebeplerle toplattırılan silâhlardan, zirai
mücadelede muzır hayvanların itlafında
kullanılan ve ziraatimize faydalı olan si
lâhların ziraat erbabına iadesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü
cevabı (6/49)
178,258:259
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'ıın, Ankara Belediyesi sınırları (dâ'hilinde
bulunan altı binden fazla imalâthanenin
başka yerlere nakli sebebine ve nakil için
bankalardan kredi açılıp açılmadığına
dair sözlü sora önergesi İçişleri ve İTicaret Bakanlıklarına (gönderilmiştir. (6/3*3)
116,
. '333,234

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Kadın trafik memuru alınaca
ğı hususundaki gazete haberlerinin doğ
ru olup olmadığına ve bu hususta ne dü
— Bolu
Milletvekili
Turgut
Çulşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi,
Iha'nın, Düzce Kaymakamı ile Jandarma
IçJişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/119)
Kumandanının sebebolduMarı iddia olu
407,483,607,674,717
nan hâdisenin vukubulup bulmadığına ve
—
Eskişehir
Milletvekili
Aziz Zeytinvukubulmuş ise sebebolanlar hakkında ne
oğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra top
ıgibi bir muamele yapıldığına dair sorusu
lattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve alet
na İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'
nun sözlü cevabı (6/35)
116,234538 I leri, bıçakları, ve sair ateşli silâhların sa-

-16 —
Sayfa
hiplerine iadesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna içişleri Bakanı A'hmet
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/118) 406,483,
607,673,674/716:717
— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in, Şebin Karahisar ilçesinde vukubulan
yangının sebe'bolduğu hasar miktarına
ve yapılan yardım tutarına dair îmar ve
iskân ve İçişleri Bakanlarından Sözlü so
rusu (6/152)
489,678
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, Giresun'un Keşap ilçesi tahri
rat kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip
edilmediğine dair İçişleri Bakanından
«özlü sorusu. (6/105)
620
— Giresun Milletvekili Mustafa IKemal
Çilesiz'in 27 Mayıs Devrimini mütaakıp
toplanan ruhsatnameli silâhların iadesi
veya bedellerinin ödenmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171)
058
İnal'm,
:— Hatay Milletvekili ıŞe'kip
mahallî seçimlerin gününe, bera'ber yapı
lıp yapılmıyacağma ve tatbik... olunacak
kanunlara dair sorusuna İçişleri Bakanı
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/80) 293,
372-373
— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
şimdiye kadar nerelerde kaç trafik mua
yene istasyonu kurulduğuna, kaç aded
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik
muayenesinin nasıl yapıldığına dair, İçiş
leri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü
sorusu (6/158)
490,680
— Kırşehir Milletvekili OVEemduh Erdemir'in, Ankara Belediyesi tarafından
yol kavşaklarına konulması zaruri bulu
nan ışıklı trafik cinaslarının temin ve te
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna, İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğ
lu'nun dözlü cevabı (6/96)
322,477,600,672,
699:701
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlü
ğe konmasına dair olan 5 sayılı tebliğin
tatbikatına ve bu tebliğin meriyetten kal
dırılması hakkında ne düşünüldüğüne

Sayfa
dair sorusuna İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nıun sözlü cevabı (6/12)
64,100:102
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu iller bölgesinde yollar
da şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan
aramaların hukuki mesnedinin neden
ibaret bulunduğu, arama yapılması için
bir talimat ye emir verilip verilmediği ve
aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar
altında yapılması için bir tamim ve tali
matın gönderilip gönderilmiyeceği hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İç
işleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü
cevabı (6/131)
456,612,676,720:722
— Mardin Milletveküi Talât Oğuz'
un, Midyat Belediyesinin malî durumuna
dair sorusuna İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/13)
64,102:104
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ve Kı
zıltepe kazaları hudutlarında Suriye Irak hududundan itibaren 350 metre de
rinliğindeki arazi ile bunun haricinde ka
lan başka arazilerin istimlâk edilip edil
mediğine ve bu yerlerde yapılan istim
lâk işlerine dair sorusuna İçişleri Bakanı
Nasır Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/15)
64,
104:106
— Ordu Milletvekili İzzet Ağaoğlu'nun Ankara ve tstanjbul belediyeleri
nin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gere
ğince olan • borçlarına dair İçişleri ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu (6/143) 457,
614,677
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı eski Baş
kanı ile Başsavcısının muhafazası için po
lis tahsis edilip edilmediğine dair Adalet
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/172)
658
— Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun, son zamanlarda vatandaş
ların karakollarda dövülüp dövülmediğine
ve şayet dövme hâdisesinden İçişleri Ba
kanlığının malûmatı varsa ne gibi bir
tedbir düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/136)
456,613,677

16 Sayfa
îmar ve tskân Bakanından
— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in,
Şebin Karahisar ilçesinde vukubulan yan
gının sebebolduğu hasar miktarına ve ya
pılan yardım tutarına dair îmar ve îskân
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu
(6/152)
489,678
Maliye Bakanından
—''Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar Ku
rulu ile sıhhi sebeplerle yapılan döviz sa
tışlarından alman istikrar fonuna katılma
payının kaldırılıp kaldırılmıyacağı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/154)
489,678:679
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, şahıslara ait arazi içine girmiş
olan Hazine arazisinin tereihan tapu sa
hiplerine satılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/179)
689
— Bolu Milletvekili Zeki Baltaeıoğlu'nun, siyasi partilerin vait ve taahhüt
leri nazara alınarak arazi ve bina tahrir
lerinin durdurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye ve içişleri bakan
larından sorusuna Maliye Bakanı Şefik
İnan'm sözlü cevabı (6/20) 70,106:107,205:207
— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
ginin, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükü
met dairesi için yeni bir bina yapımının
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye
Bakanından sözlü sorusu (6/306)
353,
480,603,673,703
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
kabul edilen Servet Beyannamelerinin kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (6/169)
658
— Erzincan, Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, memur olup emeklilik hakkı
kazanmış iken mahkûm olan şahısların aile
si efradına emeklilik maaş haklarının ve
rilmesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü ce
vabı (6/81)
293,397,467:469

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, çiftçilerin fennî gübre ve to
humluk bedelinden olan borçlarına yük
lenen masraf ve faizlerin alınmaması ve
bütün borçların tecili ile 10 sene taksitlere
bağlanması hususunda ne düşünüldüğüne
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik înan'm
sözlü cevabı (6/19)
70,106,204:205
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğla'nun, çiftçilerin Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına olan bilûmum ve
her şekildeki borçlarının 10 sene taksitlere
bağlanması hususunda, ne düşünüldüğüne
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik înan'ın sözlü cevabı (6/18)
70,106,201:204
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının reeskont ve bilûmum bankalar
kredilerinin faiz ve komüsyonlarının yarı
yarıya düşürülmesi hususunda gerek pi
yasa ve çiftçiler ve gerekse bankalar için
yapılmış bir etüt olup. olmadığına ve bu
hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü cevabı .
(6/123)
455,607:609
—• Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle bunların
dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sa
yısına dair Millî Savunma, Tarım, Dış
işleri, Maliye Bakanlarından sözlü sorusu
(6/176)

688

—• îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
çocuk felcinden halen dış memleketlerde
tedavide bulunanlarla,
bunun dışında
tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat
etmiş ne kadar felçli çocuk olduğuna,
bunlar hakkında ne düşünüldüğüne ve
6 . G . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının sıhhi sebeplerle
yapılan dış seyahatlerden istisna edilmesi
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Ba- •
kanlarından sözlü sorusu. (6/162)
490,681
— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi
gereğince vergi mevzuuna giren, küçük

— 17
Sayfa
esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan, 18
yaşından aşağı çıraklardan bıı verginin
alınmasına edvaın edilip cdilmiyeceğine
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/161)
490,681
— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'«
in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9
ncu maddesinin 6 ncı fıkrasındaki (Gelir
veya Kurumlar vergilerine tâbi mükellef
lere bu gibi işleri ücret mukabilinde ya
panlar hariç) hükmün ilgası hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Maliye Ba
kanı Şefik İnan'm sözlü cevabı (6/116) 406,
482,604:606
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyelerinin
6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince
olan borçlarına dair İçişleri ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/143)
457,
614,677
— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yabancı memleketlerde tedavi
edilmekte olan Türk vatandaşı sayısı ile
6 Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka
rarnamenin neşrinden itibaren bu gibi va
tandaşlardan istikrar fonuna katılma payı
olarak kaç lira alındığına ve adı geçen
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliyo
Bakanından sözlü sorusu (6/144)
457,614,
677

Millet Meclisi Başkanlığından
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, Millet Meclisi Genel Kurul Birle
şim ve oturumlarının yönetiminde kullanı
lan terimlere dair sorusuna Millet Meclisi
Başkanı adına Başkanvekillerinden Refet
Aksoy'un sözlü cevabı (6/68)
245,271:272
Mîllî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın,
imam » Hatip. okullarının durumu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına ve
doğru değilse hilafı hakikat neşriyatın- tah
ribatını izale için ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusunun
geri verilmesi hakkındaki önergesi (6/46)
(4/13)
178,189

Sayfa
— Amasya Milletvekili Mustafa Kemal
Karan'in, Amasya Lisesi öğretmen kadrosu
na dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hil
mi İncesulu 'nun sözlü cevabı (6/4)
60,73,
97,189:190
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin, Üniversitelere giremiyen lise
mezunları hakkında ne düşünüldüğüne dair
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi ince
sulu'nun sözlü cevabı (6/10)
64,99,194:195
— Aydiın Milletvekili Hilmi Aydinçer'in, bir müdürden başka öğretmeni mevcudolmıyan Bozdoğan ilçesi Ortaokuluna
biri İngilizce olmak üzere üç öğretmenin tâ
yini hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı (6/101)
322>,479
— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in,
yedek »ubay öğretmenlere okuttukları fazla
ders saatleri için bir ücret verilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun
sözlü cevabı (6/29)
111,224:226
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, 1950 - 1961 yılları arasında ilk ve
orta dereceli okul öğretmenlerinden ne ka
darının hangi sebeplerle meslekten ayrıl
dıklarına ve bunların tekrar mesleklerine
dönmelerini sağlamak için bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Millî
Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun sözlü
cevabı (6/84)
293:294,471,5)1H,59Q J595
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, ilk ve orta dereceli okul öğret
menlerinin ihtiyacı karşılıyacak sayıda ye
tiştirilmekte olup olmadığına ve öğretmen
okulu ve enstitülerin bugünkü yetersiz du
rumdan kurtarılması için bir ıslahat prog
ramının bulunup bulunmadığına dair soru
suna Millî Eğitim Bakam Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı (6/87)
294,473:476
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar 'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılın
da. yapılması hususunda alınmış bir karar
olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi tara
fından lise binası inşası için kaç matr«ka*e
arsa verildiğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soruşa (6/134)
458,613,676
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— Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, 114 sayılı Kanunun tadil ve ilgası-,
na lüzum hissedilip edilmediğine ve buna
ait yeni bir kanun tasarısı hazırlanıp hazır
lanmadığına dair sözlü soru önergesi, Millî
Eğitim. Bakanlığına gönderilmiştir (6/5)
64,
97,190,219
— Çankırı Milletvekili Şaban 'Kes
kin'in, asli görevi öğretmen olup da baş
ka işlerde çalıştırılan öğretmen adedine
ve varsa bunların •öğretmenlikte 'görev
lendirilerek yerlerinin öğretmen olmıyan
yeni elemanlarla doldurulmasının müm
kün olup olmadığına ve öğretmen okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen me
zun olup ve senede kaç öğretmenin 'istifa
ederek ayrıldığına ve istifa sebeplerine
dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Hilmi
Încesulu'nun sözlü cevabı 06/98)
322,477,602,
672,701:702
•— Edirne Milletvekili 'Süleyman OBilge'nin, üniversitelere ıgiremiyen binlerce
gencin istikbali hakkında ne düşünüldü
ğüne ve Edime Üniversitesinin gerçekleş
tirilmesi hakkında bir tedbir alınıp alın
madığına dair soruşuma Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı(6/17)
65,106,196:198
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, okumak için üniversite bulamıyan gençler hakkında ne düşünüldüğüne
dair 'sorusuna Millî Eğitim Bakanı Mil
ini Încesulu'nun sözlü cevabı (6/9) 64,98:99,193
— Eskişehir Milletvekili Oeiâlettin
Llzer'in, sosyal alanda ve anlamda pek
çok yönlerden faydalar sağlıyacak olan
- Üniversite dâhil - bütün talebelerin yek
nesak üniforma giyme geleneğinin, bir
çok memleketlerde olduğu gibi memleke
timizde de açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Millî. Eğitim
Bakanı Hilmi Încesulu'nun ısözîü cevabı
(6/110)
• 356,480:481
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlunun, Giresun ili Görele ilkesinin Oülef köyü ilkokulu binasının 1960 - 1961
yıllarında yapılan tamiratiyle ilgili husus-

Sayfa
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/163)

620

— İsparta Milletvekili Mustafa Güleü•gil'in, bu sene liselerden mezun olup da
kontenjan .azlığı dolayısiyle üniversitelere
giremiyen .gençlerin üniversitelere alın
maları hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna Millî Eğitim Balkanı Hilmi înce
sulu'nun sözlü cevabı (6/7)
64,97,193
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
lim Oökay'm, son senelerde toplantıla
rını yapmıyan Maarif Şûrasının yeniden
toplanması ve günün konularını incele
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna (Millî Eğitim Bakanı Hilmi înce
sulu'nun sözlü cevabı (6/102)
322,480,483:484
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 1 004 ilkokul öğretmeninin kadroları
haricinde çalıştırılmaları sebebine dair
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi înce
sulu'nun sözlü cevabı (6/86)
294,471:473
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, bu sene liselerden kaç öğrencinin me
zun olduğuna ve bunlardan üniversite ve
yüksek okullara girenlerle giremiyenlerin sayısına ;ve giremiyenler hakkında ne
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı
(6/24)
111,198:201
— Kastamonu
Milletvekili
ismail
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulu
nun öğretmen ve öğrenci kadrosuna dair
sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Hilmi în
cesulu'nun sözlü cevabı (6/38) 116,239,250,266
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, teknik kalkınmanın temelini teş
kil eden teknik ve tekniker okulları hak
kında Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/151)
457,615,678
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, izmit Akşam Tekniker Okulu
Müdür muavinlerinden biri hakkında,
usulsüz diploma tanziminden dolayı, tah
kikat açıldığının doğru olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/170)

658
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— Konya Milletvekili trfan Baran'ın, Konya'ca bir Yüksek islâm. Enstitüsü
açılmasının kararlaştırılmış olup olmadı
ğına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/164)
620
— Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, Mardin'de inşa edilmekte olan
yeni lise binasına ve öğretmen kadrosuna
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi
Incesulu'nun sözlü cevabı (6/52) 245,286:289
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, ihalesi yapılan Midyat Ortaokul bina
sının inşaatının durdurulması sebebine,
başka yerlerde inşaatı durdurulan orta
okul binası bulunup bulunmadığına ve bu
yıl veya 1962 yılında Midyat Ortaokul bi
nasının inşasına başlanıp başlanmıyacağı
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/132) 456,
fll2>676
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Midyat Ortaokulunun faaliyete geçti
ği tarihten bu yana okuyan öğrenci sayı
sı ile öğretmen kadrosuna ve inşası karar
laştırılan ortaokul ve sanat okulu binalaraun bu yıl yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/14)
64,104,201,219
— Sakarya Milletvekili Muslihittm
Gürer'in, Adapazarı imam - Hatip Okulu
Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından
yaptırılan okul binasının imam - Hatip
Okuluna talhsis edilmemesi sebebine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/56)
263,302,324
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, yüksek okul ve fakültelere gire
memiş öğrenciler hakkında ne düşünüldü
ğüne ve bunlar hakkında bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Hilmi Incesulu'nun sözlü ceva
bı (6/16)
64:65,106,194:195
— Sivas Milletvekili Ta'hsin Türkay'ııı, Sivas'ın Kangal ilçesi Ortaokulunun
halen ne müdürü ve ne de bir öğretmeni
bulunmadığına göre okulun açıik bulun
durulmasında ne gibi bir fayda umulduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/160)
490,680

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ ilinde yapılmakta olan Na
mık Kemal Lisesi ile Çorlu'da yapılmakta
bulunan Çorlu Lisesi binalarının 1962
yılında tamamlanıp tamamlanamıyacağına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı (6/114) 357,
481:482
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da ku
rulması kabul edilen Karadeniz Teknik
Üniversitesinin halihazır durumu hakkın
daki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi
Incesulu'nun sözlü cevabı (6/94>322,476,
599:600
— Zonguldak Milletvekili Suphi Ko
nak'm, Karadeniz Ereğlisi Ortaokulu bi
nasının durumuna ve yeni bir okul binası
yapılmasının zaınıri görülüp görülmediğine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/146)
457,615,678
— Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya
Yüeebilgin'in, Zonguldak Maden Teknik
Okulunun İstanbul'a neden nakledildiğine
ve kapatılan Teknik Okul yerine yeni bir
teknik okul açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı
(6/53)
263,297
Millî Savunma Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağı Assubay Hazırlama
Ortadkulunun tedrisatına son verilmesi se
bebine ve binanın devir muamelesine dair
sorusuna Millî Savunma Bakanı îlhami
Sancar'ın s'özlü cevabı (6/26)
111,221:223
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, 07 numaralı Kanunla yedeTt subay
öğretmen olarak göreve çağrılan ve asıl
mesleki öğretmenlik olanlardan bin kada
rının okuma - yazma taburlarında çalıştı
rıldıklarının doğru olup olmadığına, doğru
ise bu öğretmenlerin tâbi olduğu statüye
dair sorusuna Millî Savunma Bakanı îl
hami Sancar'ın «özlü cevabı (6/82)
293,397:

- â o Sayfa
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 22 seneden beri Çankırı'da bulunan
Piyade Atış Okulunun Tuzla'ya nakledil
mesi sebebine ve boşalan binalardan Millî
'Savunma hizmetlerinde daha büyük bir is
tifade sağlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan ve Millî Sa
vunma Bakanından sorusuna Devlet Ba
kanı Avni Doğan'm sözlü cevabı (6/55)
263,
300:302
— Gir•esun Milletvekili Etihem Kılıçoğlu 'nun 27 Mayıs 1960 tarihinden beri
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle bunların
dönüşlerinde getirdikleri
otomobillerin
sayısına dair Millî Savunma, Tarım, Dış
işleri, Maliye Bakanlarından sözlü 'sorusu
06/176)
688
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 42 «ayılı Kanunla emekliye ayrılan
subaylara yaptırılan evlere dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu ('6/150) 457,
6115,678
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ce
za merkezlerindeki ceza evlerinin yapı du
rumlarına, mevkuf ve maihkûmlarm ade
dine ve yeni ceza evi yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve Mil
lî Savunma Bakanı îl'hami Sancar'm ce
vapları ('6/128)
455 ;>6U :612
— Sa'karya Milletvekili Muslilhittin
Gürer'in, vatani 'hizmetlerini er olarak ifa
edip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunan
lara, sermaye ve işletme kredisi olarak
1 000 - 1 500 lira arasında uzun vadeli bir
ikrazda bulunulmasının .düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Ticaret Baka
nı İhsan Gürsan ve Millî Savunma Baka
nı îl'hami Sancar'm cevaplan (6/36) 116,238:
239
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya Devlet Hastanesine
bitişik olarak bir dernek tarafından inşa
sına başlanılmış olan Dr. Fevzi Umul Pa-

Sayfa
viyonunun 1962 yılı bütçesinden ikmali
nin mümkün olup olmıyacağına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü
sorusu (6/59)
263,303
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl Devlet Hastanesinin dok
tor mevcuduna, ya'tak adedine ve mev
cut binanın hastane olarak yapılıp yapıl
madığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu ('6/135)
456,613,677
— Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düz- .
ce Kaymakamı ile Jandarma Kumandanı
nın Düzce Devlet Hastanesinde vukuuna
sebeboldukları hâdise ile müsebbipleri
hakkında ne muamele yapıldığına dair
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaşturma Bakanlarından sözlü sorusuna içiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı
(6/10)
116,234:238
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiııoğlu'nun, Eskişehir'de temeli atıldığı
halde geçen sene inşaatı durdurulan Dev
let Hastanesinin inşaatına ne zaman baş
lanacağına dair soruısuna Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Sua't Seren'in sözlü ce
vabı (6/124)
455;609-610
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in,
çocuk felcinden halen âvş memleketler
de tedavide bulunanlarla, bunun dışın
da tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat v
etmiş ne kadar felçli çocuk olduğuna,
bunlar ihakkında ne düşünüldüğüne ve
6.6.
1961 tarfhli ve 5/1280 sayılı Bakan
lar Kurulu kararının sı'hhi sebeplerle ya
pılan dış seyahatlerden istisna edilmesi
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/162)
490,681
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'ım, yerli ve yabancı ilâç fiyatlarının
indirilmesinin, düşünülüp düşünülmedi
ğine, hekimliğin sosyalleştirilmesi için
bir hazırlık bulunup bulunmadığına ve sos
yalleştirmenin Muş ilinden başlanması se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/147)
457,6'15,6?8

- â l Sayfa
Sanayi Bakanından
~ Amasya Milletvekili Kemal Ka
ran'm bu yıl, pancar bedellerinin zama
nında ödenip ödehemiyeceğine dair soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm
sözlü ıceva'bı (6/65)
263,311:313
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nuri, çiftçiye pancar, çapa ve söküm
avansları ile pancar bedellerinin bir'kaç
seneden beri geç ödenmesi sebebine ve
1961 kampanyasında pancar bedellerinin
, zamanında ödenip ödenemiyeceğihe dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/74) 275,338

dair sorusuna, Sanayi Bakanı
likbaş'm sözlü cevâbı (6/107)

Fethi Çe
353,480,600,
673,703:704
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, Sümerbank perakende
satış
mağazalarının ilçelerden kaldırılması se
bebine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/155)
489,679
— Gümügane
Milletvekili
Nurettin
özdemir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının,
1960 yılı kampanyasında, pancar bedelle
rinin müstahsıla ödenme tarihine ve ımiktarına vea bu sene toptan ödeme yapılabil
meli için her hangi bir tedbir alınıp alın
madığına dair Sanayi Bakanından sözlü
sorusu (6/93)
322,476,598:599
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'da inşa edi
len şeker fabrikasına kaç milyon lira sarf
edildiğine ve inşaata devam edilip edilmiyeeeğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fet
hi Çelikbaş'ın sözlü cevabı (6/39)
116,239:240

— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, topraklarımızın muhtacolduğu
kimyevi gübrelerin istihsal, ithal ve i'htiyaç miktarlarına, fiyatlarının ucuzlatılmamasınm düşünülüp düşünülmediğine dair
sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü ceva'bı (6/70)
274,334:335
— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'iri,
Söke Çimento Fabrikasının işletmeye açıl
maması Sebebine dair sorusuna ,da Sana
yi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı
(6/28)
İli,!
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Menderes nehri vadisinin elektrifikas
yonu işine dair sorusuna Sanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş ve Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün sözlü cevapları (6/76)
2
339:1
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının kar
şılanması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/175)
i
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlan
mış bulunan Basma Fabrikası mak-inalarının ne zaman geleceğine ve fabrikanın
hangi tarihte işletileceğine dair so-usuna,
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü ce
vabı (6/108)
353,480,603,673,704:'
;

— Eskişehir Milletvekili Az z £eytinoğlu'hun, pancarlarını tamamen teslim
eden çiftçilere1 pâncâr hedeflerinin hemen
verikn&a hususunda ne düşunüldülüne
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— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının in
şası için ne miktar masraf yapıldığına,
ikmal edilen ve edilımiyen kısım ve makinaılarla, işler hale gelmesi için ne miktar
masrafa ihtiyaç bulunduğuna ve şimdiye
kadar ne gibi muameleler yapıldığına dair
sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm
sözlü cevabı (6/45)
117,253,267:271
— Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'ın, ikinci Demir ve Çelik Sanayii Şir
ketinin kurulduğu tarihten itibaren Ka
sım 1961 sonuna kadar ödediği personel
ücretlerine ve yaptığı işlere dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (6/92)
322,323:324
— Sivas Milletvekili Rahmi Gün ay'in,
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi
hususumda ne düşünüldüğüne dair Sanayi
ve Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusuna
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş ve Ulaştırma BâKani Cahit Akyar'ın cevabı (6/63) 263,
309,329:332
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, karşılığı ertesi yılın ürününden aynî
olarak geri alınmak suretiyle çiftçiye suni
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gübre temin edilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım ve Sanayi Bakan
larından sözlü sorusu (6/113)
357,481,604,
673,713
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, Kömür Havzasındaki ölümle neti
celenen iş kazalarının artış miktarına,
ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içe
risinde mesullerinden kaçı hakkında kanu
ni takibata geçildiğine ve kazaların ön
lenmesi veya asgari hadde tutulması hu
susunda gerekli tedbirler ittihazı için bir
çalışma yapılıp yapılmadığına dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/138)
456,613,677
Tarım Bakanından
-— Amasya Milletvekili Kemal Ka
ran'in, memleket ziraatinde büyük ehemmi
yeti olan süperfosfat gübresinin çiftçiye
ucuz ve bol verilmesi için ne gibi hazır
lık yapıldığına dair sorusuna Tarım Baka
nı Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/71)
274,
335:338
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düzce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felâketinin sebebolduğu
hasar ile yapılan yardım miktarına dair
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu
ve Tarım Bakanı Cavit Oral'ın sözlü cevap
ları (6/44)
117,253,267,278:281
— "Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'ın, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu
arada Çanakkale'de sayıları pek çok artan
ve zeytin dâhil her türlü mahsule zarar
veren yabani domuzlarla esaslı mücadele
için ne gibi tedbirler alındığına ve ihraç
maddesi olarak yabani domuzların etinden,
derisinden ve kılından istifade hususunda
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret
bakanlarından sözlü sorusu (6/103)
353,
480,603,672,702

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüş'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gazi
antep'in Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı
köylerde Hedenol isimli bir madde ile
zirai mücadele yapılıp yapılmadığına ve
bu maddenin bağlara zarar vererek o sene
hasılatının imhasına sebebolup olmadığına

Sayfa
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/145)
457,614,615,677:678
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle bunların
dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin sa
yısına dair Millî Savunma, Tarım, Dışişle
ri, Maliye bakanlarından sözlü sorusu
(6/176)
688
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Doğu - Anadolu'nun bâzı illeri
nin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı hay
van yemi ve buğday yokluğunu önlemek için
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna
Tarım Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Bakanı
İhsan Gürsan'ın cevapları (6/21)
76.207:210
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yü
celerin, 1961 ziraat yılında Meriç ve
Ergene nehirlerinin taşması dolayısiyle
kaç dönüm arazanin sular altında kaldı
ğına ve zarar gören mahsullerin cinsi,
miktarı ve değeri ile her iki nehrin sula
rının kontrol altına alınması hususunda
yapılan anlaşmanın ana hatlarına dair
Bayındırlık ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/125)
455,610,674,717
-— Kırklareli Milletvekili AbdUrrahman Altuğ'un, memleketimizin tarım ala
nında muhtacolduğu fennî gübre, zirai va
sıta ve aletlerin bugünkü fiyatlarından
daha ucuz ve kolay satılması için ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Tarım Balkanı
Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/48) 178,258,271,
281:284
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlunun,
fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat
verilip verilmediğine, ruhsatlı ise kontrol
ve tecrübe edilip edilmediğine ve kullanılan
suni gübre ile toprak cinslerinin tahlille
rinin yaptırılmış olup olmadığına dair soru
suna Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü ce
vabı (6/42)
117,252,267,276:278
— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta
bulunan ve 3/4 ü Devlet orman sahasına
giren yabani fıstık akaçlarının müstakil
bir teşkilât ile ele- alınarak aşılattırılması
hususunda bir tedbir ve tasavvurun mev-

Sayfa
cudolup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/137)
456,613,677
— Tekirdağ Milletvekili Turnan Kut'un,
karşılığı ertesi yılın ürününden ayni olarak
®eri alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre
temin edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım ve Sanayi bakanlarından
sözlü sorusu (6/113)
357,481,604,673,713
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, tohumluk buğday ihtiyacının karSilanması hususunda, ne gibi tedibirler
alındığına dair sorusuna Tarım Bakanı
Cavit Oral'ın sözlü cevabı (6/25) 111,220:221
Ticaret Bakanından
— Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, zeytin yağı fiyatlarında, müs
tahsil aleyhine olarak devam eden gerileme
karşısında, müstahsili himaye ve istikrarlı
bir yağ piyasası tesis etmek için ne gibi
tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna Ti
caret Bakanı İhsan Gürsan'm sözlü cevabı
(6/126)
" 455,610,674,676,717:718
— Çanakkale Milletvekili
Burhan
Arat'm, yurdumuzun birçok yerlerinde
ve bu arada Çanakkale'de sayıları pek çok
artan ve zeytin dâhil her türlü mahsule
zarar veren yabani domuzlarla esaslı mü
cadele için ne gibi tedbirler alındığına
ve ihraç maddesi olarak yabani domuzla
rın etinden, derisinden ve kılından istifade
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu
(6/103)
353,480,603-672,702
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, Ankara Belediyesi sınırları dahi
linde bulunan altı binden fazla imalâtha
nenin başka yerlere nakli sebebine ve na
kil için bankalardan kredi açılıp açılma
dığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu ve Ticaret Bakanı İhsan
Gürsan'm, sözlü cevapları (6/33) 116,233:234
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, halka ucuz fiyatla ekmek te
mini için tatbik edilmekte olan usulden
başka bir tedbirle fiyat indiriminin müm
kün olup olmadığına dair sorusuna Ticaret
Bakanı îhsan Gürsan'm sözlü cevabı
(6/79)
293,369:372

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra,
Anayasa kabul olunmadan evvel, yapılan
Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Oda
ları ve Borsaları seçimlerinin yenilenmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm
sözlü cevabı (6/117) 406,482,606:607,673,715:716
— Giresun Milletvekili Et'hem Kılıçoğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960
tarihinden önce ve bugün kaç ekmeklik
buğday tevzi ambarı bulunduğuna, tevzi
olunan buğdayın fiyatiyle nakli işine ve
mutemetlik mevzuunda ihtilâf olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/156)
489,679
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun, Giresun'un Keşap ilçesi Balıkçılık
Kooperatifinin kuruluş tarihinden bugüne
kadar Hükümetçe ne miktar yardım yapıl
dığına ve 1961 yılında T. C. Ziraat Ban
kasınca kredi açılıp açılmadığına, açılmış
sa miktarına ve açılan kredinin Kooperati
fe verilmemesi sebebine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/159)
490,680
— Giresun Milletveküi Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Karadeniz vilâyetlerine, bu meyanda Giresun, Ordu ve Trabzon halkına
ucuz ekmeklik hububat verilmesi için ne
düşünüldüğüne ve ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan
Gürsan'm sözlü cevabı (6/78)
293,368 365
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Doğu - Anadolu'nun bâzı il
lerinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldı
ğı hayvan yemi ve buğday yokluğunu ön
lemek için ne gibi tedbirler alındığına da
ir sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm sözlü ce
vapları (6/21)
76,207 #10
— İstanbul Milletvekili Naci öktem'in,
Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayısı
na ve kiremit yerine kullanılan saclara
dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarından
sözlü sorusu (6/167)
621
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, zeytin ve zeytin yağı istihsal rekol
tesinin bu yılki tahminî miktarına ve bu

— 2 4 •—

Sayfa

Sayfa

mahsullerin değerlendirilmesi ile müs
tahsilin korunması için ne gibi tedbirler
düşünüldüğüne dair sorusuna, Ticaret
Bakanı îhsan öürsan'm sözlü cevabı
06/6)
64,97,190:193
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü
sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ile Tarım Kredi kooperatiflerine bor
cunu ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir
kolaylığın düşünüldüğüne dair sorusuna
Ticaret Bakanı ihsan öürsan'ın söalü ce
vabı (6/50)
187,289:290
— Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana
protesto edilen tüccar ve esnaftan borçla
rını kanuni takibata uğramadan ödiyenlerin bir defaya mahsus olmak üzere pro
testolarının kaldırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Ba
kanı İhsan öürsan'm sözlü cevabı (6/83) 293,
469:471
— Manisa Milletvekili Muammer Er*
ten'in, piyasadaki mamul palamut hulâ
sası fiyatlarına göre nisbetsda bir şekilde
düşük olan ham palamut fiyatları hak
kında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/133)
456,612:613,676

nın Düzce Devlet Hastanesinde vukuuna
sebebeldukları hâdise ile müsebbipleri.
hakkında ne muamele yapıldığına dair
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusuna İç
işleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ce
vabı (6/40)
116,234:238
— Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı
inşaatının yeniden ne zaman ihaleye çı
karılacağına ve inşasına başlanacağına
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/104)
353i480,6Ö3,673,70n

— Sakarya Milletvekili Muslihittin
öürer'in, vatani 'hizmetlerini er olarak ifa
edip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunan
lara, sermaye ve işletme kredisi olarak
1 000 - 1 500 lira arasında uzun vadeli bir
ikrazda bulunulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna, Ticaret Baka
nı îhsan öürsan'm ve Mîllî Savunma Ba
kanı îlhamî Sanoar'ın sözlü cevapları
(6/36)
116,258:239
Ulaştırma Bakanından
— Amasya Milletvekili Beçarts Arpacıoğlu'nun, Amasya PTT binasının yapıl
mayışı sebebine re 1960 yth bütçelinden
yapılmasının mümkün okıp olmadığına
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Oahit Akyar'm sözlü cevabı (6/58)
263,303,324:325
— Bolu MEletrv*kili Fuat Ümit'in, I f e
ce Kaymakamı ile Jandarma Kumandanı-

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Devlet Demiryolları
atölyeleri işçilerinden 700 isimli bir liste
nin tatbiki gayesiyle bir kısım işçinin baş
ka yerlere nakledilmeleri sebebine dair
sorusuna Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'nin sözlü cevabı (6/8)
64,97:93
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim öökay'm, Yabancı hava kumpanyaları
seferlerinin tahdidedildiği hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına dair sözlü
sorusuna Ulaştırma Bakanı Orhan Mersin
linin cevabı (6/2)
60,71:73
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm PTT İdaresi ile telefon aboneleri ara
sındaki mukavelenin bâzı maddelerinin
PTT İdaresince tek taraflı olarak değiş
tirilmek istenmesine dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Cahit Akyar'ın sözlü cevabı
(6/62)
263,309,325:329
— Kayseri Milletvekili Mehmet öoker'in, PTT İdaresince sabit tesisler kira
bedeli adı altında her ay 12 lira üzerin
den on binlerce aboneden tahsil edilmek
te olan ve haksız olarak tahsil edildiği
kesinleşmiş mahkeme hükmiyle sübut bu
lan meblâğın mukaveleye dereedilmek
istenmesi sebebine dair sorusuna Ulaştır
ma Bakanı Cahit Akyar'ın sözlü cevabı
(6/72)
274:275,325:329
— Niğde Milletvekili Asım Eren'm,
PTT İdaresiyle telefon aboneleri arasın
daki mukavelenin değiştirilmek istenme'sinden çıkan ihtilâfın bir kanunla halledil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
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Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar*m tözlü
cevaplan (6/63)
263,309,329:332
— Tan Milletvekili gükrü Kfaerelsoğlu'nun, Van Hava Alam hakkında Ulaş*
tırma Bakanından sözlü sönüm (6/121) 407,
483,007

Sayfa
Ulaştırma 'Bakanından sözlü sorusu (6/85) 294,
471,511,595
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın,
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş ve
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Adalet Bakanından
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan Mil
letvekili ve Senato seçimlerinde, ilçeler
itibariyle, siyasi partilerin ve bağımsız
adayların ayrı ayrı aldıkları oylara ve
sandık sayılarına dair sorusuna Adalet
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/8)
245:246,513:545
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan Mil
letvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyesi
seçimlerinde vazifeli olanlardan ödenek
lerini alanııyan olup olmadığına, varsa
verilmemesi sebebine ve miktarına dair
sorusuna Adalet Bakanı Sahir Kurutlu
oğlu'nun yazılı cevabı (7/11)
294,546:576
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1950 yılindan beri çıkarılmış olan genel
ve özel Af kanunlarının tatlbikatma dair
sorusuna Adalet Bakanı Sahir Kurutlu
oğlu'nun yazılı cevabı (7/9)
275,647:64?
Başbakandan
— Adana Milletvekili Mehmet Geçi'oğlu'nun, 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp halk
tan toplattırılan silâhların sahiplerine
iadesinin düşünülüp düşünülmediğine, ia
desi mümkün görülmüyorsa bedellerinin
sahiplerine ödenip ödenemiyeceğine dair
Başbakandan sorusuna İçişleri Baıkanı Ah
met Tepaloğlu'nun yazılı cevabı (7/6)
245,
400
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
Çatalağzı - Ankara elektrik hattından is
tifade edilerek Çankırı'ya yapılmakta olan
indirme istasyonunun ne zaman tamamla
nacağına dair Başbakandan yazılı sorusu
(T/38)
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— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, Çankırı'nın kalkındırılması hususunda
ne düfüntilıdtipne dair Barbakandan yazılı
sorusu (7/16)
457'
— İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ve İnkılâbın
dan 15 Ekim 1961 tarihine kadar, Devlet,
özel idare, belediye ve iktisadi Devlet
Teşekkülleri il# urm&ymn49 Defletin iş
tiraki olan mütiftegeldrde mtthtilif sebep
lerle uzaklaştırılanlara ve haklarında
tahkikat yapılanlardan mahkûm olan ve
beraet edenlerin miktarına ve henüz vazi
feye almmıyanlarla müddetlerini doldur
madan tekaüde tevk edilen memurlar
hakkında, eöiekliük, maaş ve üeret bakı
mcıdan neler düşünüldüğüne dair Başba
kandan yazılı SörtlSu" (f/14)
357
Bayındırlık Bakamaâaa
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuşs
un, Bitlfcr - Diyarbakır ?osesi ftzerindeki
30 kilometrelik Dtthan - Bitlis arasrmn ya
pılmasına bu yıl başlanıp başlaıtmîyaeagına dair Bayındırlık Bakanından yazıh so
rusu (7/32)
058
— Nigtfe Milletvekili İsım Erenin,
Niğde Ahideki 32 sondaj knytrauna hemen
motopompun takrfma«rann, Bor Barajı
ile Gölcftes köyö îtaruztmtm ikmallerinin
ve Niğde'nin küçük «ulama fşîerfnîn etüt
ve tatbikat programının ne. gibi tedbir
lerle ne zaman tahakkuk ettirilmesinin
düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım
Bakanlarında» yazılı sorusu (7/21)'
490
— Örtf* Milletvekili foet&ı A$M%W*
nun, Ortot * Monâtyi der» ysİaiKöı Ka
rayolları profrafltJtt* MtmmmiSBL âfi$ıU
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nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık
Bakanından yazılı sorusu (7/19)
457
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
il programı içinde bulunan Ordu - Mesu
diye dere yolunun Karayolları programı
na alınmasının »düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından yazılı
sorusu (7/20)
457

dan- sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet To
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/2ö)
490,650
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ııı, Kozlu Bucak Müdürünün tarafsızlığı ih
lâl ettiğinin doğru olup olmadığına dair so
rusuna içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve
eski içişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'ııun
yazılı cevabı (7/2)
60,316 #17

Devlet Bakanından

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay
l a r ı n , Mardin Mazıdağ Jandarma Komu
tanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkında
ki muhtelif şikâyetlerin ne safhada bulun
duğuna dair İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/7)
245
— Muş Milletvekili Sait Mutlu 'nun,
Arazi ve Bina vergilerinin 1833, 1837, 206
ve 30ü sayılı kanunlara göre tahakkuk eden
miktarlarına; 1962 yılında kaldırılması ka
ııunlaşan sabit tesislerin 1961 yılı vergi mik
tarına, vali konakları ile hizmet arabaları
için 1959, 19'60 yıllarında yapılan sarfiya
ta ve 1961 yılında konulan tahsisat mikta
rına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/113)
'
357

— Niğde Milletvekili Asım Eren m,
Niğde'nin Bor ilçesinde satılmakta olan
Vakıf mallarının satışının durdurulması
nm veya satış bedellerinin mahallî bir kal
kınma yardımı olarak gelirli yatırımlara
tahsisinin mümkün olup olmadığına dair
sorusuna Devlet Bakanı Avni Doğan'in
yazılı cevabı (7/24)
490,649:650
Dışişleri Bakanından
— Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, v
Uluslararası teşekküllerden Türkiye'nin
iktisadi durumunu tetkik sahasına alan
larla bu teşekküllerden bize fiilen yardım
da bulunanlara ve yaptıkları yardımların
mahiyetiyle miktarına dair Dışişleri ve Ma
liye Bakanlarından yazılı sorusu (7/17)
457
içişleri Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Adana'nın, Karaisalı ilçesine bağ
lı Dorak bölgesinde bir bucak kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazı
lı cevabı (7/15)
407,648:649
— İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in,
İstanbul'da bâzı Belediye Zabıta memurlariyle trafik memurlarının vatandaşlara
yaptıkları haşin muamelelerin düzeltilmesi
için ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair
sorusuna içişleri Bakanı Ahmet Topaloğ
lu'nun yazılı cevabı (7/26)
490,650:651
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki 30 . 1 . 1956 tarih ve 6652 sayılı
Kanunun mer'i kaldığı müddet zarfında
bu kanuna müsteniden kaç aded evlenme,
doğum, ölüm ve boşanma tescil edildiğine

imar ve iskân Bakanından
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl ve am
bar gibi ihtiyaçlarının, ormanın korunması
bakımından, başka suretle temini husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân ve Tarım Bakanlarından yazılı sorusu
(7/34) |
658
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, Türkiye'deki gecekonduların ade
dine ve bunlarda kaç vatandaş barındı
ğına dair sorusuna İmar ve iskân Baka
nı Muhidjlin Güven'in yazılı cevabı (7/18) 457,
681:683
— Niğde Milletvekili Asını Eren'in,
Niğde ilindeki 32 sondaj kuyusuna hemen
motopompun takılmasının, Bor Barajı ile
Gökbes köyü havuzunun ikmallerinin ve
Niğde'nin küçük sulama işlerinin etüt ve
tatbikat programının ne gibi tedbirlerle
ne zaman tahakkuk ettirilmesinin düşünül
düğüne dlair Bayındırlık ve Tarım Bakan
larından yazılı sorusu (7/21)
490

— 27
Sayfa

— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Niksar'ın elektrik ve içme suyu ihtiyacına
dair imar ve iskân Bakanından yazılı so
rusu (7/36)
689
Maliye Bakanından
— Ankara Milletvekili Muhlis Etenin,
Uluslararası teşekküllerden Türkiye'nin
iktisadi durumunu tetkik sahasına alanlar
la bu teşekküllerden bize fiilen yardımda
bulunanlara ve yaptıkları yardımların ma
hiyetiyle miktarına dair Dışişleri ve Maliye
Bakanlarından yazılı sorusu (7/17)
457
— Konya Milletvekili Kemal Ataman'in, Tütüncüler Bankasında yapılan teftiş
esnasıntdia, bâzı yolsuz muamelelerin tesbit
edilip edilmediğine dair Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu (7/30)
621
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ııı, çocuk felcine duçar olan hasta ço
cukların dış ülkelerde tedavilerini sağlıyabilmek maksadiylo 6.6.1961 tarihli ve 5/1280
sayılı Bakanlar Kurulu tasarısının üçüncü
maddesinde değişiklik yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Maliye Baka
nından yazılı sorusu (7/27)
490
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'in, Meslek öğretmen Okulu mezunu
olup im'tihanla Teknik öğretmen Okulu
diploması alan öğertmenlerin maaş du
rumlarına dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/31)
658
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Bitlis Lisesi ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ortaokullarının öğretmen kadroları
na dair Millî Eğitim Bakanından yazılı
sorusu (7/33)
658
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Kozlu Atatürk ilkokulu öğrenci
lerinin ellerinde inönü'nün resimleri ol
duğu halde Cumhuriyet Bayramına iştirak
ettirildiklerinin doğru olup olmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (7/1)
— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde mua-

60

Sayfa
vin olarak idari vazifeyle çalışan öğret
menlerin sayısına ve Kayseri Millî Eiğtim
Müdürlüğüne tâyin edilen Mehmet Gürer'in Ankara'ya naklinin sebebine dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/35)
659
Sanayi Bakanından
— Konya Milletvekili irfan Baran'm,
Konya'nın Sille bucağına bağlı bâzı köy
lerde 1960 yılından sonra pancar ekiminin
vilâyetçe menedilmesi sebebine dair Sa
nayi Bakanından yazılı sorusu (7/29)
621
— Urfa Milletvekili Osman Ağan'ın, Urfa'nın Bozava ilçesinin Karakayık
mevkiinde yapılmakta olan etüdün, sulama
ve enerji bakımlarından ne netice verdi
ğine ve etüdün ne vakit ikmal edileceğine
dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı cevabı (7/5)
117,241
Tarım Bakanından
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık ağıl ve
ambar
gibi ihtiyaçlarının,
ormanın
korunması bakımından, başka suretle te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair
imar ve iskân ve Tarım Bakanından yazılı
sorusu (7/34)
658
— Kayseri Milletvekili Mehmet Sağ
lam'm, 1961 yılında ne miktar tohumluk
buğday ve arpa dağıtıldığına ve dağıtı
mın zamanında yapılıp yapılmadığına
dair sorusuna Tarım Bakanı Osman To
sun'un yazılı cevabı (7/3)
65,108
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde ilindeki 32 sondaj kuyusuna hemen
motopompun takılmasının, Bor Barajı ile
Gökbes köyü havuzunun ikmallerinin ve
Niğde'nin küçük sulama işlerinin etüd ve
tatbikat programının ne gibi tedbirlerle ne
zaman tahakkuk ettirilmesinin düşünüldü
ğüne dair Bayındırlık ve Tarım Bakanla
rından yazılı sorusu (7/21)
490
Ticaret Bakanından
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
Çankırı'da bir Halıcılık Kursu açılmasının
uygun olup olmadığına dair Ticaret Bakanlığnıdan yazılı sorusu (7/37)
689

28
Sayfa
— Urfa Milletvekili Osman Ağan'm,
binaları tamamlanmış olan Urfa Et ve
Balık Kombinalarının iptal edilip edilme
diğine dair sorusuna Ticâret Bakanı ihsan
Gürsan'm yazılı cevabı (7/4)
111,112,
317:318
T. B. M. Meclisi Başkanından
—• Erzurum Milletvekili Cevat ön
der'in, mer'i İçtüzüğün 214 ncü maddesi
hükmünün tatbiki hususunda ne düşünül
düğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanından yazılı sorusuna T. B. M. Mec
lisi Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı
(7/28)
583,616
Ulaştırma Bakanından
— Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin,
Devlet Havayolları İşletmesinin dış sefer
lerine devam edip etmiyeceğine ve bu hu
susta bir Devlet politikası olup olmadığına
dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit
Akyar'ın yazılı cevabı (7/12)
322:323,485

Sayfa
— Diyabakır Milletvekili filimi öüldoğan'm, Diyarbakır'da Jtaanan far.aûan
ölümle neticelenen tren kaialftnnl önlemek
bakımından, şehir içerisinde bulunan de-»
miryollarında emniyet tedbirleri ile bir
likte geçişi de sıağİıyacak Bir yeraltı pe
ronu veya yerüstü asma köprünün inşası
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ulaş
tırma Bakanından yazılı sorusu (?/2â)
49Ö
— ÎJiyarbakır Milletvekili ÎLlmi &üldoğan'm, Haydarpaşa - İfürtalıah arasın
da sefer yapan Ekspresten Vagon Resto
ranın kaldırılması sebebine ve kaldifılân
bu vagonun veya yerine ge§eeek başka bir
aracın konmasının düşünülüp düş&nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından yazılı
sorusu (7/22)
490
— izmir Milletvekili Muştala Uyar'in,
Ödemiş'te şehirlerarası telefon görüşme
sinin tahdidedilmiş olması sebebi, e ve İm
tahdidin kaldırılnıasıniri düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/İÛ) 275,445

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
— Alaşehir Lezzet Lokantası sahibi
Hikmet Sivri 'nin, Cemal Gürsel'in Cum
hurbaşkanlığına Seçilmesi dolayısiyle teb
rik ve bağlılık telgrafı

35

— Ankara Üniversitesi Ziraat Fa
kültesi talebeleri adına Talebe Ce
miyeti Başkanı Yılmaz Hastürk'ün,
Koalisyon Hükümetine güven oyu ve
rilmesinden dolayı tebrik ve teşekkür ifa
de eden ve başarılar dileyen telgrafı
213

— Bölge Genel Kurula Başkanı Behçet
Osmanoğlu'nun, Marmara ve' Trakya Ti
caret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Börsalarının, bölge toplantısında' ele aldıkları,
iktisadi durumumuz hakkındaki görüş ve
temennilerini belirten yazısı.
108
— Macaristan Elçimiz Burhan Işm'm,
Cumhuriyet Bayramını tebrik telgrafı
54
— Türk Ortodoksları Dinsel Başkanı
Papa Eftim Erenerol'un, Cumhuriyet Bay
ramını tebrik telgrafı
54

TASARILAR
— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel
Beyannamesinin Sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli ek Tüzüğün
onaylanması hakkında (1/21)
357
— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
Kanununa dair (1/6)
138

— Ankara Üniversitesi Sağlık Bilim
leri ve Hemşirelik Yüksek Öküliı kuruluş
kadroları hakkında (1/1J
112,362:363
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanununa dair (1/7)
138
— İ l l i sayılı Askerlik Kanununa' ek

— 29 _~
Sayfa

Sayfa

6794 sayılı Kanunun (kaldırılması hakkın
da (1/23)
407
T— li Ci malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) i e (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yspılması hakkında (1/28)
'359
— 1061 ııiHİi'yıh Bütçe Kanunu a bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1 '§?>
491
•— 1962 yılı Bütçe kanunu t a s a m ı
(1/5) (Bütçe Karma Kppuiayonuna)
138
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1982 yılı Bütçe kanunu
tasarısı (1/8) (Bütçe Kanma Komisyo
nuna
138
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanununa dair (1/9)
138
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa
dair (1/10)
138
— 4961 sayılı Bakanlıklar kuruluşu
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair (1/2)
112,296 :297
— $}şç Üniversiteli 1962 yılı Bütçe
Kanunuma c t o ( 1 / U İ
138
— Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanu
nuna dair (1/4)
117
— Hudut ve SaMller Sağlık Genel
Müdürlüğü 19'62 yılı (Bütçe Kanununa
dair (1/12)
138
— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun
3890 sayılı Kanunla' muaddel 76 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/29)
659
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe Kanununa da'ir (1/14)
138
— İstanbul Üniversitesi 1962 yılı
Bütçe Kanununa dair (1/13)
138
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe Kanununa dair (1/15)
138
— Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475
sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula
ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik
okulu açılması hakkında (1/26)
458

A, B, C, D, E, F eklerinin, Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan
Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan, Garanti Andiaşması ve bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıfta bulunu*
lan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının te
mel maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti,
Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kıral
lığı arasında imzalanan, ittifak Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerin,
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzala*
nan ittifak Andlaşmasmın uygulanması
için imza edilen Anlaşmanın, en ziyade
müsaadeye mazhaı? millet şartı hakkında,
Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhu
riyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında
(1/24)
'
407

— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı
rallığı, Büyük Britanya ve Şimalî - irlan
da Birlfgik k r a l l ı ğ ı ye Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında imzalanan, Kıbrıs Cum'huriyetinin tçeşsrtM&e njtütaâUİk Andlaşma ile

)— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe Kanununa dair (1/16)
138
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/17)
138
— Petrol Ofisin lağvı ve Petrol Tevzi
ve Satış Teşkilâtı kurulması hakkında
kanun tasarısı (1/3)
112,362
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı
138
Bütçe Kanununa dair (1/18)
— 3499 sayılı Avukatlık Kanununun
49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117
nci maddesinin kaldırılmasına dair (1/30) 659
— Üniversite öğretim üyelerinden bâ
zılarının affına ve bâzılarının diğer fa
külte ve yüksek okullara nakline dair
27 . 10 . 1960 tarihli ve 114 sayılı Kanuna
458
ek Kanun hakkında (1/25)
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe Kanununa dair (1/19)
138
— 7244 sayılı Kanunda
değişik
lik yapılması ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı .Ka
nun ile Emekli, dul ve yetim aylıklarına
zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Ka
nuna ek Kanun hakkında (1/20)
. • . 275
— Yüksek Adalet Dîvanının muhake* •
me usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci
maddesinin kaldırılması hak'kında (1/33) 377

~ 80
TEKLİFLER
Sayfa

Sayfa
Adana (Kemal Sanİbrahimoğlu)
— Adlî, idari, malî ve askerî kaza mercilerindeki kâtipler ve icra memurları hak
kında (2/64)
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ispatında 10
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadiline,
Ibu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni
bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve
ve (F) bentlerinin (E) bendinin (F) ve
(F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve
aynı Kanunun 35 nei maddesine iki fıkra
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçün
cü fıkra olarak değiştirilmesine dair (2/35)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
'68 nci maddesinin tadili hakkında (2/66)
Adana (Kemal Sanİbrahimoğlu ve İki
arkadaşı)
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkındaki 5965 sayılı Kanuna iki geçi
ci madde eklenmesine dair (2/22)
Adana (Kemal Sanİbrahimoğlu ve 4
arkadaşı)
— 3499 sayılı Avukatlık Kanununun
49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair
(2/14)
Adana «C. S. Üyesi» (Mehmet Ünaldı)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/77)
— 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
ek kanun teklifi (2/59)
Adana «C. S. Üyesi» (Mehmet tfnaldı ve
on arkadaşı)
— Çukurova Üniversitesinin kuruluşu
hakkında (2/8)
Adana (Sakıp öndl ve iki arkadaşı)
— Senato üyesi ve milletvekillerinin teş
riî vaızifeleri dışında kazanç Bağlıyacak hiz-

458

294
458

met ifasında bulunmamaları hakkında
(2/71)
Ankara «C. S. Üyesi» (Hıfzı Oğuz Bekata)
— Türkiye Orman Seferberliği hakkın
da (2/36)
Afyon Karahisar (Hasan Dinçer) ile
Eskişehir (Seyfi öztürk)
— 27 Ekim 1960 tarihli ve 114 sayılı
Kanunun kaldırılmasına dair (2/56)
Artvin «C. S. Üyesi» (Fehmi Alpas
lan)
— 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü
maddesine göre makam hizmetlerine tahsis
edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun (teklifi
(2/78) (Bütçe Komisyonuna)

491

294

377

620

Aydın (İsmet Sezc/in)
— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna ıgeçici
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna
bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi
(2/39) (Millî Eğitim, Millî Savunma, Bütçe
komisyonlarıma) ;
323
264

218

620
407

117

Aydın (Mehmet Yavaş)
— Ortaokul ve liselerin paralı olması
hakkında kanun teklifi (2/47) (Millî Eği'tim ve Bütçe komisyonlarına)
Aydın «C. S. Üyesi» (Osman Saim Sarı
göllü ve iki arkadaşı)
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra neza
ret altına alınanların iadesine ait kanun
teklifi (2/34)
Balıkesir (Ahmet İhsan Kırımlı ve dört
arkadaşı)
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle
özel idare ve belediyeler teşkilâtında çalı
şan sağlık memuru, hemşire ve ebelerin
maaş intibak dereceleri hakkında (2/68)
Balıkesir (Cihat Bilgehan ve Kaya Bu
lut)
— Seçim suçlarının affi hakkında (2/37)

377

275

458

294

— 31 —
Sayfa

Sayfa
Balıkesir (Mehmet Tiritoğlu ve yedi ar
kadaşı)
— 6785 sayılı îmar Kanununa geçici bir
madde eklenmesi hakkında (2/65)
458
Bolu (Kâmü înal ve 15 arkadaşı)
—• 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanu
nunun 5 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/83)
689
Bolu (Zeki Baltacıoğlu ve 8 arkadaşı)
— öğretmenlere eğitim ve köy ödeneği
verilmesine dair (2/23)
264
Burdur (Mehmet özbey)
— Üniversiteler öğretim üyelerinden bâ
zılarının vazifelerinden affına ve bâzılarının
diğer fakülte ve yüksek okullara nakline da
ir 114 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında (2/1)
112
Bursa (Sadrettin Çarığa) ve Balıkesir
(Mehmet Tiritoğlu)
— 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/15)
218,620,663:671,690:699
Çanakkale (Şefik İnan ve 7 arkadaşı)
— Arazi Vergisinin kaldırılması hak
kında (2/2)
Çanakkale (Şefik înan ve 9 arkadaşı)
— Yatırımlar Finansman Fonu teşkil
ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair (2/9)
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (m) bendinin kaldırılmasına dair
(2/28)
Edirne (llhami Ertem)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifi (2/24)
Edirne «C. Senatosu Üyesi»
(Tahsin
Banguoğlu ve 82 arkadaşı)
— Edirne'de bir üniversite kurulmasına
dair (2/82)
Erzurum (Giyasettin Karaca)
— 2510 sâyüı Kanuna ek 105 sayılı Mec
buri iskân Kanununun kaldırılması hakkın
da (2/29)
Erzurum C. Senatosu Üyesi (Nihat Padnli ve iki arkadaşı)
— Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve
üyeleriyle uzman ve uzman yardımcıları-

112

117

264

264

689

275

na ve denetçilerine ödenek verilmesi hakkın
da (2/60)
Eskişehir (Aziz
Zeytinoğlu)
— Seçim suçları hakkında af kanunu
teklifi (2/3)
— Umumi af kanunu teklifi (2/4)
Eskişehir {Şevket Asbuzoğlu ve 6 arka
daşı)
— Devlet Demiryolları işletmesi Genel
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması
için borç para verilmesine dair olan 5954
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlar
la değiştirilen 1 nci maddesinde değişiklik
yapılmasına dair (2/57)
Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) ve Trab
zon (Ahmet Şener)
— Abana kazasının kurulması hakkında
(2/31)
Gümüşane (Sabahattin Savacı)
— öğretmenlere % 50 tenzilâtla kitap
verilmesine-dair (2/74)

458

112
112

407

275

583

idareci üyeler (Cumhuriyet
Senatosu
îdare Âmirleri Mehmet Üntddı ve Nihat
Pasinli)
— 1961 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa i bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında (2/16)
218
— Cumhuriyet Öenatosu Teşkilât kanu
nu teklifi (2/13)
138
idareci üyeler ( Cumhuriyet
Senatosu
ve Millet Meclisi îdare Âmirleri)
— 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/6)
117
— T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mil-'
let Meclisi Başkanlariyle, BaşkanveMlleri,
idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında (2/7)
117,358,
378:392,409:443,443:444,
446:449,461.467,492:494,494:511
idareci üyeler (Millet Meclisi îdare
Âmirleri)
— 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/21)
246,358,392,399:
400,401:404,408:409

32
Sayfa
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı
Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin değiçtirilmesine ve bu
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair
(2/85)
689
istanbul (tlhami Sancar ve iki arkada
şı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve
6422 sayılı kanunlarla değiştirilen ve ek
lenen (B) fıkrasının kaldırılmasına dair
(2/10)
117
istanbul C. Senatosu Üyesi (Rıfat öztürkçine)
— Bina yapımını teşvik ve izinsiz ya
pılan binalar hakkındaki 6188 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/46)
357
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilâtı ve müesseseleriyle
özel idare ve belediyeler teşkilâtında ça
lışmakta olan sağlık memurlarının maaş
dereceleri hakkında (2/38)
294
istanbul (Suphi Baykam ve 68 arka
daşı)
— Tıp personelinin mukavele île çalış
tırılmasına dair (2/54)
377
istanbul (Suphi Baykam m 70 arka
daşı)
—\ Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığı
na bağlı öğretim ve Araştırma hastanele
rinde çalışan asistanlara tazıtıinat veril
mesi hakkında (2/52)
377
— 7244 sayılı Kanunun i i nci madde
sinin tadili hakkında (2/51)
377istanbul (Vahyi özarar w Sabri Vardarlı)
— 2490 sayılı Artırma, Sksiltme ve
ihale Kanununun 17 nci maddesinin (C)
fıkrasının tadili hakkında (2/43)
357
istanbul (Zeki Zer en ve iki arkadaşı)
— 27 . 10 . 1960 tarih VÎ 114 sayılı
Kanunun kaldırılmasına dair (2/53).
377
izmir C. Senatosu Üyesi (M. Hümi
Onat)
— Gençlik Bakanlığı kuftfuf kânunu
teklifi (2/20)
246,491:492

Sayfa
izmir C. Senatosu Üyesi (Hümi Onat)
•ile Aydın (Mehmet Yavaş)
— 1111 sayılı Kanuna ek tahsil duru
muna göre hizmet süresi ve hizmet süresi
nin memuriyet kıdemine sayılması hakkın
da (2/48)
izmir (İzzet Birant C. S. Üyesi) ile
Manisa (Üyesi Refik Ulusoy)
— Ek görev aylık ve ödenekleri namı
altında 1962 malî yılı bütçesinden her han
gi bir tediye yapılmaması hakkında (2/73)
izmir (Mustafa Uyar)
— 1086 sayılı Hukuk usulü muhakameleri Kanununun 494 - 499 ncu maddeleri
nin yürürlükten kaldırılmasına dair (2/75)
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair (2/76)
izmir (Şinasi Osma ile Ragıp Gümüşpala)
;
— Orduda kıta hizmetlerinde çalışan
subay ve assubaylara kıta hizmet tazmi
natı verilmesi hakkında (2/72)
Kocaeli (Hâldan Kısayol ve iki arka
daşı)
— Nakil vasıtalarında emeklilere yapı
lacak tenzilât hakkında (2/49)
Koceli (Nihat Erim)
— 4 Kasım 1950 tarihli Roma Sözleş
mesinin 25 nci ve 46 nci maddelerinin uy
gulanması hakkında (2/17)

377

491

533

583

491

377

218

Kocaeli Sahabettin Bilgisu ve iki ar
kadaşı)
— işçi Sigortaları Kurumundan sigor
talı işçilere uzun vâde ve az faizle borç
para verilmesi hakkında (2/44)
357
Konya (İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı)
— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (2/26)
264
Konya (Selçuk Aytan ve 183 arkadaşı)
— Selçuk Üniversitesi adı ile Konya'
da bir üniversite kurulması hakkında (2/50) 377
Konya (Vefa Tanır ve 7 arkadaşı)
— ilk ve Orta tedrisat muallimlerinin
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/25)
264
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Sayfa
Manisa (Emin Açar C. 8. Üyesi ve 53
arkadaşı)
— 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/40)
353
Maraş (Hasan Fehmi Evliya) ve Adana
(Kemal Sarıibrahimoğlu)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hü
kümler ihdasına dair (2/12)
117
Maraş (Nedim Evliya C. S. Üyesi)
— Gayrimenkule tecavüzün defi hak
kındaki 5917 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin son fıkrasındaki acele dâvaların
3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununa tâbi
tutulması halikında (2/84)
689
Mardin (Esat Kemal Aybar)
—1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununa ek kanun teklifi (2/18)
218
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ek
kanun teklifi (2/5)
112
Mardin (Esat Kemal Aybar ve 51 ar
kadaşı)
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek
19 .10 .1960 târih ve 105 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair (2/30)
275
Mardin (Mehmet Ali Arikan)
— 1340 tarih ve 469 sayılı Kanunu tadil
eden 1926 tarih ve 825 sayılı Türk Ceza
Kanununun mevkii (meriyete vaz'ına mütaallik kanunun 28 nci maddesinin tadili ile
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun' bâzı
maddelerinin tadiline ve bâzı maddelerimin
lağvına dair (2/69)
458
— Türk Ceza Kanununun 182, 431 ve
433 ncü maddelerinin değiştirilmesine
dair (2/11)
117
— 3112 sayılı Kanunla muaddel 765
sayılı T. Ceza Kanununun 13 ncü madde
sinin tadilime dair (2/63) "
458
Mardin (Mehmet Ali Arikan) ile istan
bul (Mahmut Rıza Bertam)
— İnhisar beyiyelerinin üçtebirlerinin
harb malûllerine ve şehit dul ve yetimlerine
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı
Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen
4 ncü maddesinin tadili hakkında (2/79)
620

Sayfa
Mardin (Mehmet Ali Arikan ve iki ar
kadaşı)
— 'Türkiye Kızılay Cemiyeti Millî Kanı
Yardımı Teşkilâtı kurulması hakkında
(2/70)
458
Mardin (Mehmet Ali Arikan ve 14
arkadaşı)
— Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle eklenen birinci maddesine bâzı
fıkralar ilâvesi hakkında (2/55)
377
Mardin (Mehmet Ali Arikan ve 23
arkadaşı)
— Diyarbakır'da Gökalp Üniversitesi
adı altında bir üniversite kurulmasına dair
(2/32)1
275
Mardin (Talât Oğuz)
— 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanunu
nun 14 ncü madesinin yürürlükten kal
dırılmasına mütaallük (2/81)
689
Mardin (Talât Oğuz ve 26 arkadaşı)
— 105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair (2/58)
407
Niğde (Asım Eren ve yirmi arkadaşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun muaddel 64 ncü madesi ile ay
nı kanunun 65 nci madesine birer fıkra ve
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/67)
458
Niğde «C. Senatosu Üyesi» (Kudret
Bayhan ve üç arkadaşı)
— 1111 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında (2/62)
458
Ordu (Sadi Pehlivanoğlu)
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin İçişleri Bakanlığı merkez ve il me
murları kısmında değişiklik yapılması hak
kında (2/19)
218
Samsun (llyas Kılıç ve 10 arkadaşı)
— İkinci defa yüksek tahsil yapan su
bay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da (2/80)
620

~-34~
Sayfa
Sinop (Mahmut Alicanoğlu)
— Adalet başkâtip, icra memura, zabıt
kâtibi ve yardımcılarına tazminat veril
mesi hakkında (2/45)
357
Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 8 arka
daşının)
— 7238 sayılı Ordu mensupları ile
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında
çalışanlara verilen tayın istihkaklarının
artırılması hakkındaki Kanunun ikinci
maddesinin değiştirilme'sine dair (2/27)
264
Tunceli «C. S. Üyesi» (Mehmet Ali
Demir)
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hak
kındaki 342İ3 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair ('2/42)
357

Sayfa
Tunceli «C. S. Üyesi» (Mehmet Ali
Demir ile Aydın «C. S. Üyesi» (Fikret
Turhangil)
-~ Yüksek Murakabe Heyeti Başkan
ve üyeleriyle uzman ve uzman yardım
cılarına ödenek verilmesi hakkında (2/61) 458
Tunceli «C. S. Üyesi» (Mehmet Ali De
mir ve 11 arkadaşı)
—Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 ve 08'nci mad
delerinde yazılı müracaat için yeniden
üç aylık müddet verilmesi hakkında
(2/41)
357
IM'a «C. S. Üyesi» (Vasfi Gerger)
—- Kesin idari kararlar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair ('2/33)
275
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Anayasa Komisyona Başkanlığı tezkeresi
— C. Senatosu ( îzmir Üyesi M. Hilmi
Onat'in, Gençlik Bakanlığı kuruluş kanun
teklifinin görüşülmesinin geciktirilmesi
sebebine dair (2/20, 3/57)
491:492
Başbakanlık tezkeresi
ölüm cezaları
— Ankara vilâyeti Kızılcahaman ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağcaviran köyü hane
19, cilt 3,v sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu,
Fatma'dan doğma 9 . 8 ..1938 doğumlu
Ali Osman özden'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/18)
112
— Ermenek
ilçesi Kargara köyü 4
hanesinde kayıtlı Osmanoğlu Rukiye'den
doğma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkında
(3/60)
503
— Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı
Acemi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1
ve 173 sayfada kayıtlı Mehmetoğlu, Sa
fiye'den doğma 1931 . doğumlu Ömer
Aslan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/56)
459
— Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane
<S. cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmet

oğlu, Zeynepten doğma 1 . 1 . 1928 do
ğumlu Alı Kocatürk'ün ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/35)
294
—• Ortaköy ilçesinin Aşdavul köyü ha
ne 7, cilt 5, sayfa 72 de kayıtlı Mehmet
oğlu, Fatmadan doğma 1927 doğumlu
Şükrü Uzunca'nın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/21)
112
—- Rize'nin Çitfe Kavak köyü hane
165/7, cilt 38 sayfa 129 da kaytılı Adem
oğlu, İnayetten doğma, 3 . 6 . 1961 do
ğumlu Bahattin Yazıcı'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/19)
112
— Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü,
hane 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüse
yin ve Ayşeoğlu 3 . 9 . 1934 doğumlu Mus
tafa Cemal Kanca'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında '•' (3/17)
112
— Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kaytılı Biddi
oğlu, Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 do
ğumlu Hüseyin Akça'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/20)
112
- Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü
hane 23, cilt 16, sayfa 171 de kayıtlı is
mail oğlu, Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936

36Sayfa
doğumlu Mustafa Karasu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/16)
112
— Üsküdar, Tavaşi Hasanağa mahal
lesi, Karacaahmet caddesi hane 139, cilt 1,
sayfa1 119 da kayıtlı Sadettin Nacioğlu,
Ayşe'den doğma, 18 . 2 . 1931 doğumlu
Kandemir Sipahipala'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/66)
659
— Yıldızeli İlçesinin Kalın köyü 34
hanesinde kayıtlı, Seyfioğlu, Saniye'den
doğma 1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935
olarak tashihli) Bekir Yılmaz'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/36)
244
Yasama dokunulmazlıkları
— Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay'm, Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/27)
117
— Ankara Milletvekili Osman Bölük*
başı'nın dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/12)
112
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaç'm, Yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/39)
357:358
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha W
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/61)
659
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/14)
112
— Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/45)
407
—, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/62)
659
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı 'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/63)
659
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/40)
(3/41)
(3/49)
— İstanbul Milletvekili Tahsin D<emiray'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/58)

358
358
458"

583

Sayfa
— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/42)
358
(3/50)
458
— İzmir Milletvekili Saim Kaygan'm
yaşanır, dokunulmazlığnm
kaldırılması
hakkında (3/51)
458
— Kayseri Milletvekili Abdülhalim
Araş'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/52)
458:459
— Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil
gin 'in, dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/13)
112
(3/46)
407:408
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu.'nuıı, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/28)
117
-— Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/64)
659
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkımda (3/47)
408
(3/65)
t 659
— Ordu Milletvekili Itefet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/59)
583
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/53)
(3/54)
(3/55)
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/48)
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/15)

459
459
459

408

112

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Anayasanın 102 nci maddesi gereğin
ce hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinin
sunulduğuna dair (3/26)
113:114
— Bakanlar Kurulunun istifasının kamu
olunduğuna ve yeni Hükümet kuraluncaya
(kadar eskisinin vazifeye devam edeceğine
ve Başbakanlık vazifesini vekâleten Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri özdilek'in deruhde edeceğine dair (3/2)
34
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Sayfa
— Bâzı Bakanların vazifelerinden ayrıl
maları dolayısiyle Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, Ticaret Bakanlığı vekilliğine
(Maliye Bakanı Kemal Kurdaş, Gümrük ve
Tekel Bakanlığı vekilliğine Çalışma Bakanı
Cahit Talaş ve Adalet Bakanlığı vekilliği
ne de Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun atandıklarına dair
(3/8)
57
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in avdeti- ,
ne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi
Çelikıbaş'm vekillik edeceğine dair (3/33) 265
— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Selim Sarper'e içişleri Ba
kanı Nasır Zeytinoğlu'nun ve Sanayi Ba
kanı îhsan Soyak'a da Ulaştırma Bakanı
Orhan Mersinli'nin vekillik edeceklerine
dair (3/24)
92
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
— Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Dilekçe komisyonlarının Karma Di
lekçe Komisyonu hallinde çalışmalarına
dair (5/2)
671:672
Dışişleri Bakanlığı tezkereleri
— Federal Almanya Büyükelçisinin,
NATO parlmanterler Konferasma işti
rak edecek NATO devletleri temsilcileri
nin toplantıyı mütaakıp Berlin'i ziyaret ettmeleri hususunda Hükümetinin bir davet
te (bulunacağına dair bildirisi hakkında
(3/10)
67
— Paris'te toplanacak NATO Parlâ
mentoları Kanferası hakkında (3/7)
56:57

Sayfa
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Afyon Karahisar Milletvekili Veli
Başaran'a izin verilmesine dair (3/38)
323
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbag'a
izin verilmesi hakkımda (3/9)
61
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nuananoğlu'ııa izin verilmesi hakkında (3/67 660
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'na izin verilmesine dair (3/44)
378
—Sayın üyelerden bâzılarına izı!n ve
rilmesine dair (3/25)
92
(3/29)
132:133
!(p/31)
188:18.9
(3/32)
218:219
(3/34)
265:266
(3/37)
296
(3/43)
361:362
— Zonguldak Milletvekili Raimiz Karakaşoğlu'na tein verilmesi hakkında (3/6)
56
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı kesin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair (3/30)
187
— Orman Genel Müdürlüğünün 1959
bulçe yılı kesin hesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/23)
113
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959
bütçe yılı kesin hesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/22)
113
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi
•— Muş Milletvekilliğine seçilmiş bulu
nan Kuddûsi Aytaç'm Milletvekilliği tu
tanağının iptal edildiği hakkında (3/11) 90:92
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TUTANAK ÖZETLERİ
Sayfa

Sayfa I
10 . 1 9 6 1 tarihli 1 nci Birleşime
10 . 1961 tarihli 2 nci Birleşime
10 . 1961 tarihli 3 ncü Birleşime
11 . 1961 tarihli 4 ncü Birleşime
11 . 1961 tarihli 5 nci Birleşime
11 . 1961 tarihli

6 ncı Birleşime

11 . 1961 tarihli 7 nci

Birleşime

11 . 1961 tarihli 8 nci

Birleşime

11 . 1961 tarihli 9 ncu Birleşime

j
4
16 i ait
I
6
24 ! ait
8
ait
38
11
ait
52
13
ait
56
15
60
ait
18
ait
64
20
ait
70
22
ait
76

. 12 . 1961 tarihli 17 nci Birleşime
217
. 12 . 1961 tarihli 18 nci Birleşime
244:246
. 12 . 1961 tarihli 19 ncu Birleşime
262:264
. 12 . 1961 tarihli 20 nci Birleşime
274:275
. 12 . 1961 tarihli 21 nci Birleşime
293:294
. 12 . 1961 tarihli 22 nci Birleşime
321:323
. 12 . 1961 tarihli 23 ncü Birleşime
252:253
. 12 . 1961 tarihli 24 ncü Birleşime
356:357
. 12 . 1961 tarihli 25 nci Birleşime
376:377

25 . 12 . 1961 tarihli 26 ncı Birleşime

11 . 1961 tarihli 10 ncu Birleşime
89
11 . 1961 tarihli 11 nci Birleşime
110:112
11 . 1961 tarihli 12 nci Birleşime
, 116:117
11 . 1961 tarihli 13 ncü Birleşime
128
11 . 1961 tarihli 14 ncü Birleşime
136
11 . 1961 tarihli 15 nci Birleşime
178
12 . 1961 tarihli 16 ncı Birleşime
187

ait
ait
ait
ait
ait
ait
ait

406
27 . 12 . 1961 tarihli 27 nci Birleşime
455:457
1 . 1962 tarihli 28 nci Birleşime
488:490
1 . 1962 tarihli 29 ncu Birleşime
582:583
8 . 1 . 1962 tarihli 30 ncu Birleşime
618:621
10 . 1 . 1962 tarihli 31 nci Birleşime
658:659
12 . 1 . 1962 tarihli 32 nci Birleşime
687:689,690

YOKLAMALAR
Sayfa
16,24,52,61,71,76,113,118,128,137,179,188,218,
246,205,276,295,323,358,408,459,491,583,660,690

DÜZELTÎŞLER
(31) nci Birleşim
eklenecektir :

(620) nci sayfa sonuna

~3*~
MÎLLET MECLÎSİ
GELEN KÂĞITLAR
10 . 1 . 1962 Çarşamba
Teklifler
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi (2/77) (Maliye ve Bütçe komisyonla
rına)
2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 4 ncü maddesine göre makam hizmetle
rine taıhsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/78) (Bütçe Komisyonuna)

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Bira
Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin
harb malûllerine ve şehit dul ve yetimlerine
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü
maddesinin tadili 'hakkında kanun teklifi
(2/79) (Millî Savunma Komisyonuna)
4. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve 10
arkadaşının, İkinci defa yüksek tahsil yapan
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkında
kanun teklifi (2/80) (Millî Savunma, İçişleri,
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına)

« M *

Söz alanlar

A
Sayfa
Osman Sabri Adal (İzmir) - Lüks oto
mobillerin satılarak yerlerine ucuz ve kü
çük otomobiller alınmak hususunda- sne
düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusu
münasebetiyle
367
Ertuğrul Akça (Erzurum) - Affa dair
olan kanunun ne zaman Türkiye Büyük
Millet Meclisine getirileceğine ve bu mev
zuda Hükümetçe bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Başbakandan sorusu mü
nasebetiyle
395
Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmir
lerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mil
let Meclisi Başkanları ile, Baskanvekilleri
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
388
tsmail Rüştü Aksal (Ankara) - Başba
kan İsmet İnönü tarafından teşkil olunan
Bakanlar Kurulu programının görüşülme
si münasebetiyle .
158
Hasan Aksay (Adana) - Başkan seçimi
münasebetiyle
13
Refet Aksoy (Ordu) • Başkanlık Di
vanına seçildiklerinden dolayı, kendi ve
arkadaşları adına teşekkürü
52
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'.ııın, ıMillet Meclisi Genel Kurul Birleşim
ve oturumlarının yönetiminde kullanılan
terimlere dair sorusuna Millet Meclisi Bıaşkam adına cevabı
272
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B, M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkan/vekilleri, İdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
dı

Sayfa
lar Kurulu üyelerinin istihkakları 'hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
391
Lâtif Aküzüm (Kars) • Diyarbakır
Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yurdumu
zun Doğu bölgesinde husule gelen kurak
lık dolayısiyle yapılmakta olan gerekli
yardımın durumunu tesbit ve usul ve esas
larını müşahede etmek ve Hükümete icabedecek tavsiyelerde bulunmak üzere (bir
Araştırma Komisyonu teşkili 'hakkında
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkam
ve 14 arkadaşının, Doğu Anadolu'da ku
raklığın doğurduğu sıkıntılı durum hak
kında, Anayasanın 88 nci maddesinin son
fıkrası gereğince araştırma yapılması için
bir komisyon teşkiline dair önergeleri mü
nasebetiyle
628
Cahit Akyar (Ulaştırma Bakanı) Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya PTT binasının yapılmayışı
sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapıl
masının mümkün olup olmadığına dair so
rusuna cevabı
324
— İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar'm
PTT İdaresi ile telefon abonoleri arasın
daki mukavelenin bâzı maddelerinin PTT
İdaresince tek taraflı olarak değiştirilmek
istenmesine,
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in,
PTT İdaresince sabit tesisler kira bedeli
adı 'altında her ay 12 lina üzerinden on
binlerce aboneden tahsil edilmekte olan
ve naksız olarak tahsil edildiği kesinleşmiş
mahkeme hükmiyle sübut bulan meblâğın
mukaveleye dereedilmek istenmesi sebebi
ne dair, sorularına, cevabı
325,332
— Sivas Milletvekili Rahmi Güney'in,
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi

— 40 —
Sayfa
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
330
Ekrem Alican (Sakarya) - Başbakan
ismet inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle
137
— Cumhuriyet Sematosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin T.B.M.M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hak
kında kanun teklifi
494,495,497
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Yüksek
okul ve fakültelere girememiş öğrenciler
hakkında ne düşünüldüğüne ve bunlar
hakkında bir tedbir alınıp alınmadığına
dair Milî Eğitim Bakanından sorusu münaseibetiye
197
Abdurrahman Altuğ (Kırklareli) Memleketimizin tarım alanında muhtacolduğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin
•bugünkü fiyatlarından daha ucuz ve ko
lay satılması için ne düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından sorusu mümase'betiyTe 282
Burhan Apaydın (Ankara) - Başbakan
Ism'et inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle
154
Kâzım Arar (Çankırı) - A.B.C. Kimya
Müessesesinin diğer gruplarının da Çan
kırı'ya nakilinin mutasavver olup olmadı
ğıma, her yönden geri kalmış hulunan
Çankırı'nın iktisadi düzenini Atış Okulu
derecesinde sağlıyacak bir müesesesinin
temini lüzumunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan sorusu münase
betiyle
251
ı— Ankara ve Kastamonu Şeker faJbrikaları inşaatının ikm'al edilip edilmiyeceğine ve Çankırı'nın 1962 mevsiminde pan
car ekimine dair Başbakandan sorusu mü
nasebetiyle '
284,285
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) - Başkan
lık Divanı seçimi için yapılan görüşmeler
münasebetiyle
3
— Bir komisyon kurularak Millet Meclisi
içtüzüğünün ele alinması hususunda
61,62

Sayfa
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin T.B.M.M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık «Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
390,415,436,
463,465
Mehmet Ali Aaıkan (Mardin) - Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in yurdu
muzun Doğu bölgesinde husule galen kurak
lık dolayısiyle yapılmakta olan gerekli yar
dımın durumunu tesbit ve usul ve esasları
nı müşahede etmek ve Hükümete icabedecek
tavsiyelerde bulunmak üzere bir Araştırma
Komisyonu teşkili hakkında, Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşı
nın, Doğu - Anadolu'da kuraklığın doğur
duğu sıkıntılı durum hakkında, Anayasa
nın 88 nci maddesinin son fıkrası gereğin
ce araştırma yapılması için bir komisyon
teşkiline dair önergeleri münasebetiyle
628
Fuat Arna (İstanbul) - Usul hakkında
Eeşat Arpacıoğlu (Amasya) - Amasya
Adliye binası inşasına başlanmaması sebebi
ne ve 19162 yılı bütçesinden yapılmasının
mümkün olup olmadığına dair Adalet Baka
nından sorusu münasebetiyle
— Amasya Devlet Hastanesine bitişik
olarak bir dernek tarafından inşasına başla
nılmış olan Dr. Fevzi Umul Paviyonunnn
1962 yılı bütçesinden ikmalinin mümkün
olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sorusu münasebetiyle
— Amasya'nın Tersakan ırmağının Abdülgani, Yüzbeyi ve Boğaz köyleri civarın
da dolan mecrasının ele alınıp ıslah işinden
sonradan vazgeçilme sebebine ve temizletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Bayındırlık Bakanmdian sorusu münasebe
tiyle
— Amasya'nın Yenice köyü bağ ve bah
çelerinin de Amasya Devlet Su işlerinde
mevcut santrifüj pompalarından faydalan
mak suretiyle sulama tesislerinden istifade
lerdin mümkün olup olmadığına dair Ba
yındırlık Bakanından sorusu münasebetiyle

13

338

303

304

303

— 41 Sayfa
— Amasya'nın Zara bucağının küçük su
lama tesisinin yapılıp yapılmıyacagma ve
1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün
olup olmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sorusu münasebetiyle
339
— Amasya PTT binasının yapılmayışı
sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapılma
sının mümkün olup olmadığına dair Ulaş
tırma Bakanından sorusu münasebetiyle
324
— Çiftçiye pancar, çapa ve söküm avans
ları ile pancar bedellerinin birkaç seneden
beri geç ödenmesi sebebine ve 1961 kampan
yasında pancar bedellerinin zamanında öde
nip ödenemiyeceğine dair Sanayi Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
338
— Tapraklarımızm muhtacolduğu kim
yevi gübrelerin istihsal, ithal ve ihtiyaç
miktarlarına, fiyatlarının ucuzlatılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Sanayi
Bakanından sorusu münasebetiyle
335
Talât Asal (Edirne) - Başkanlık Diva
nı, seçimi için yapılan görüşmeler münasebe
tiyle
5
— Başkan seçimi münasebetiyle
18,39
Esat Kemafl Aybar (Mardin) - B. M.
Meclisi üyelerinin ödenekleriyle ilgili kanu
nun Millet Meclisinde sert tartışmalara sebebolma dolayısiyle, Meclis içi çalışmalar
da parti gruplarının bir anlayış ve daya
nışma havası içinde bulunmaları lüzumuna
dair gündem dışı sözleri
589
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Baş
kan vekilleri, îdare Âmirleri, Denetçiler,
Başkanlık Divanı kâtipleri ve Bakanlar Ku
rulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun
teklifi münasebetiyle'
381,390,499,505

Sayfa
— Mardin'de inşa edilmekte olan yeni
lise binasına ve öğretmen kadrosuna dair
Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebe
tiyle
288
Sıddık Aydar (Bingöl) - 193 ve 213 sa
yılı kanunların tatbikatında takdir komis
yonlarının gerçek esnafa götürü usulle tat
bik ettikleri vergi sisteminden Bingöl ve
civarı halkının olan şikâyetlerine dair de
meci
660
Hilmi Aydınçer (Aydın - Bir müdür
den başka öğretmeni mevcudolmıyan Boz
doğan İlçesi Ortaokuluna biri İngilizce ol- mak üzere öğretmen tâyini hususunda ne
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
479
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - Başkan
seçimi münasebetiyle
12
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun
43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
666,697
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde hu
sule gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta
olan gerekli yardımın durumunu tesbit ve
usul ve esaslarını müşahede etmek ve Hü
kümete icabedecek tavsiyelerde bulunmak
üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili hak
kında, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının Doğu - Anadolu'da
kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum hak
kında, Anayasanın 88 nci maddesinin son
fıkrası gereğince araştırma yapılması için
bir komisyon teşkiline dair önergeleri mü
nasebetiyle
636
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Başkan
seçimi münasebetiyle
25

B
Cemal Babaç (Kocaeli) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet
Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri,
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di

vanı kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında kanun teklifi 383,
461,463,495,496
Cihad Baban (İstanbul) - NATO Parlmanterleri Konferansına katılan Türk

42 —
Sayfa
Parlâmento Heyetinin verdiği rapor hak
kında açıklama münasebetiyle
640
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi îdare Âmir
lerinin T: B, M. M. üyeleri, Senato ve
Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık
Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
422,497
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) Başkan seçimi münasebetiyle
31
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin T, B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçiler,
Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar
Kurulu üyelerinin is'tihkakları hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
436
— Müzakerenin yeterliği hakkında
505
ZeM Baltacıoğlu (Bolu) - Siyasi par
tilerin vait ve taaJhlhü'tleri nazara alına
rak arazi ve bina tahrirlerinin durdurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Maliye Bakanından sorusu münasebetiy
le
205,206
— Usul hakkında
504
Veli Başaran (Afyon Karahisar) - Af
yon'un Feleli köyü halkından pek çoğu
nun dövüldüğü hakkındaki söylentilere
dair Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin
bulunup bulunmadığına, varsa müsebbip
leri hakkında ne muamele yapıldığına
dair içişleri Bakanından sorusu müna
sebetiyle
332,334
Suphi Baykam (İstanbul) - B. M. Mec
lisi üyelerinin ödenekleriyle ilgili kanu
nun Millet -Meclisinde sert tartışmalara
sebebolma dolayısiyle, Meclis içi çalışma
larda parti gruplarının bir anlayış ve da
yanışma havası içinde bulunmaları lüzu
muna dair gündem dışı sözleri
587,589,590
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M.
üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkan
ları ile, Başkanvekilleri îdare Âmirleri,
Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları

Sayfa
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 410,501,
507,508
Halis Bayramoğlu (Gümüşane) - Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in,
yurdumuzun Doğu bölgesinde husule ge
len kuraklık dolayısiyle yapılmakta olan
gerekli yardımın durumunu tesbit ve usul
ve esaslarını müşahede etmek ve Hükü
mete icabedecek tavsiyelerde bulunmak
üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili
hakkında, Mardin Milletvekili Mehmet
Ali Arıkan ve 14 arkadaşının Doğu - Ana
dolu'da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı
durum hakkında Anayasanın 88 nci mad
desinin son fıkrası gereğince araştırma
yapılması için bir komisyon teşkiline dair
önergeleri münasebetiyle
635
Mahmut Rıza Bertan (istanbul) ıBıırsa Milletvekili Sadrettin Çanıga ve
Balıkesir Milletvekili Mehmet İTiritoğlu'nun 4 .1 .1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç'hizmet Kanu
nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
668
— Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde
husule gelen kuraklık dolayısiyle yapıl
makta olan gerekli yardımın durumunu
tesbit ve usul ve esaslarını müşahede
etmek ve Hükümete icabedecek tavsiye
lerde bulunmak üzere bir Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında, Mardin Millet
vekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkada
şının, Doğu - Anadolu'da kuraklığın do
ğurduğu sıkıntılı durum hakkında, Ana
yasanın 88 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince araştırma yapılması için bir ko
misyon teşkiline dair önergeleri münase
betiyle
628
Nuri Beşer (Zonguldak) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi îdare Âmirle
rinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mil
let Meclisi Başkanları ile, Başkanvekille
ri, îdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık
Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin istihkakları hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
463

— 43 —
Sayfa
Sayfa
killeri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Baş
— İki birleşimde hazır bulunmamasın
kanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Ku
dan dolayı düşen 111 sayılı sorusunun,
rulu üyelerinin istihkakları hakkında ka
toplantının birisinde hazır bulunduğunu
nun
teklifi münasebetiyle
506
bildirmesi üzerine, gündeme alınarak sı
rası geldiğinde cevaplandırılması hak
— Üyelerin istihkaklariyle ilgili ka
kında
607,621,622
nun münasebetiyle, T. B. M. Meclisinin,
'bâzı menfi cereyanlara rağmen, demokrasi
. — Usul hakkında
435
yolundaki hızını kaybetmiyeceğine dair
— 27 Mayıs İhtilâlinden sonra takiba
inanını 'belirten gündem dışı demeci
459
ta uğrıyan veya tutuklu 'bulunanlardan
suçsuz 'oldukları bilâhara tesbit edilen
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Cum
veyahut beraet eden İktisadi Devlet Te
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare
şekküllerinde ve benzeri müesseselerde
Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato
çalışan işçi ve personelin vazifelerine tek
ve Millet Meclisi Başkanları ile Başkanrar alınmamaları sebebine dair Başbakan
vekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Baş
dan olan sonısu münasebetiyle 706,708,709,710,
kanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Ku
rulu üyelerinin istihkakları hakkında ka
711,712,713
nun
teklifi münasebetiyle
379,390,430,464
Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Cumhur i\
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) - Üni
ye'fc Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmir{
1 erinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mili versitelere giremiyen lise mezunları hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
let Meclisi Başkanları ile, Başkan vekilleri,
Bakanından
sorusu münasebetiyle
197
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
Şevket Buladoğlu (Gümrük ve Tekel
rinin istihkakları hakkında kanun teklifi
Bakanı) - Aydın Milletvekili Mehmet Ya
münasebetiyle
391 vaş'm, geçmiş yıllarda tütün müstahsili
nin satışlarından % 5 nisbetinde alman
Süleyman Bilgen (Edirne) - Üniversi
kesintinin mahiyeti ve mucip sebepleri ile
telere giremiyen binlerce gencin istikbali
biriken kesinti toplamına dair sorusuna
hakkında ne düşünüldüğüne ve Edirne
cevabı
211
Üniversitesinin gerçekleştirilmesi hakkın
da bir tedbir alınıp alınmadığına dair
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Millî Eğitim Bakanından sorusu münase
tütün müstahsılından alman % 5 ve % 2 le*
betiyle
197
rin almış gayesiyle; bu gayenin tahakku
ku için ne yapıldığına ve Ege tütün piya
Turhan Bilgin (Erzurum) - Cumhuri
sasının
eskiden olduğu gibi Aralık ayı ba
yet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmir
şında açılmasının kaabil olup olmadığına
lerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve
dair sorusuna cevabı
305,308
Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanve-

Ali Oüceoğlu (Giresun) - İnşaatına ka
rar verilmiş olan Harşit Hidro - Elektrik
Santralinin projesinin ne safhada bulun
duğuna ve projenin bu yıl tatbikinin im
kân dâhilinde olup olmadığına dair Ba
yındırlık Bakanından sorusu münasebetiy
le
'
719,720

— Mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtip
lerin tâyin, terfi ve nakilleri için yeni bir
statü yapılmasının ve bunların yetişmesi
için bir meslek okulu kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sorusu münasebetiyle
675
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Sayfa
gadrettin Çanga (Bursa) - Bursa ile
Uludağ arasında yapılmakta olan teleferik
hakkında içişleri Bakanından sorusu mü
nasebetiyle
512
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
693
— Memleketimizde son günlerde görü
len çocuk kaçırma olaylarına ve kaybolan
çocukların bulunması hususunda ne gibi
tedbirler alındığına dair İçişleri Baka
nından sorusu münasebetiyle
598
— Millet Meclisi Genel Kurul 'birleşim
ve oturumlarının yönetiminde kullanılan
terimlere dair Millet Meclisi Başkanından
sorusu münasebetiyle
272
— Müzakerenin yeterliği hakkında
637
Fethi Çelikbaş (Burdur) - Başkanlık
Divanı seçimi için yapılan görüşmeler mü
nasebetiyle
3,5
— Başkan seçimi münasebetiyle
11,27,41
Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - Amas
ya Milletvekili Kemal Karan'm, bu yıl
pancar bedellerinin zamanında ödenip
ödenmiyeceğine dair sorusuna cevabı
311,313
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, topraklarımızın
muhtacolduğu
kimyevi gübrelerin istihsal, ithal ve ihti
yaç miktarlarına, fiyatlarının ucuzlatılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı
334
— Aydın Milletvekili ismet Sezıgin'in,
Söke Çimento Fabrikasının' işletmeye açıl
maması sebebine dair sorusuna cevabı
244
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm,
Menderes vadisinin elektrifikasyonu işine
dair sorusuna cevabı
341,344,347
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış
bulunan Basma Fabrikası makinalarının
ne zaman geleceğine ve fabrikanın hangi
tarihte işletileceğine dair sorusuna, ceva
bı
705

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancarlarını tamamen teslim eden
çiftçilere pancar bedellerinin hemen veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna cevabı
703,704
— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'da inşa edi
len şeker fabrikasına kaç milyon lira sarf
edildiğine ve inşaata devam edilip edilme
diğine ve inşaata devam edilip edilmediği
ne dair sorusuna cevabı
240
— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının in
şası için ne miktar masraf yapıldığına, ik
mal edilen ve edilmiyen kısım ve makinalarla, işler hale gelmesi için ne miktar mas
rafa ihtiyaç bulunduğuna ve şimdiye ka
dar ne gibi muameleler yapıldığına dair
sorusuna cevabı
267,269
— NATO Parlmanterleri Konferansına
katılan Türk Parlâmanter Heyetinim verdiği
rapor hakkında açıklama münasebetiyle
646
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
329
— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, iki birleşimde hazır bulunmamasından
dolayı düşen 111 sayılı sorusunun, toplan
tının birisinde hazır bulunduğunu iddia et
mesi üzerine, gündeme alınarak sırası gel
diğinde cevaplandırılması hakkındaki söz
leri münasebetiyle
622
— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra takibata
uğrayan veya tutuklu bulunanlardan suç
suz oldukları bilâhara tesbit edilen veya
hut beraet eden iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde ve benzeri müesseselerde çalışan işçi
ve personelin vazifelerine tekrar alınmama
ları sebebine dair Başbakandan olan soru
suna cevabı
706,708,710,711,712
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Ka
radeniz vilâyetlerine, bu meyanda Giresun,
Ordu ve Trabzon halkına ucuz ekmeklik
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hububat verilmesi için ne düşünüldüğüne
ve ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret Bakanından sorusu münasebetiyle
364
Turgut Çulha (Bolu) - Düzce Kayma
kamı ile Jandarma Kumandanının sebeb-

Sayfa
oldukları iddia olunan hâdisenin vukubulup bulmadığına ve vukubulmuş ise sebebolanlar hakkında ne gibi bir muamele ya
pıldığına dair İçişleri Bakanından sorusu
münasebetiyle
235

D
Kemâl Demir (Bolu) - Düzce'de 30 . 6 .
1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felâke
tinin sebebolduğu hasar ile yapılan yardım
miktarına dair içişleri ve Tarım Bakanla
rından sorusu münasebetiyle
Tahsin Demiray (İstanbul) - Başkanlık
Divanı seçimi için yapılan görüşmeler mü
nasebetiyle
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
— Görüşmelerin yeterliği hakkında
— NATO Parlmanterleri Konferansına
katılan Heyetin raporunun bastırılarak da
ğıtılması ve bu konunun yeniden ele alın
ması hususundaki demeci
Nihat Diler (Erzurum) - Diyarba
kır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yur
dumuzun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raklık dolayısiyle yapılmakta olan gerek
li yardımın durumunu tesbit ve usul ve
esaslarını müşahede etmek ve Hükümete
icabedecek tavsiyelerde bulunmak üzere 'bir
Araştırma Komisyonu teşkili hakkında
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan, ve 14 arkadaşının Doğu - Anadolu'da
kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
hakkında, Anayasanın 88 nci maddesinin
son fıkrası gereğince araştırma yapılması
için bir komisyon teşkiline dair önergeleri
münasebetiyle
Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) - Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare
Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve
Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanve-

279

killeri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkan-.
lık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu
üyelerinin istihkakları hakkında
kanun
teklifi münasebetiyle
498
— Görüşmelerin yeterliği hakkında
45
Avni Doğan (Kastamonu) - Başkan se
çimi münasebetiyle

10

665
7

661

628

628

Avni Doğan (Devlet Bakanı) - Çankırı
Milletvekili Nurettin Ok'un, 22 seneden
beri Çankırı'da bulunan Piyade Atış Oku
lunun Tuzla'ya nakledilmesi sebebine ve
boşalan'binalardan Millî Savunma hizmetle
rinde daha büyük bir istifade sağlanması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan ve Millî Savunma Bakanından
sorusuna Başbakan ve Millî Savunma Ba
kanı adına, cevabı
— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Hükümet programında Diyanet
İşleri Başkanlığı için va'dedilen icraatın ne
suretle ve ne zaman tahakkuk ettirilece
ğine dair sorusuna cevabı

21

300

313

Cevat Dursunoğlu (Erzurum) - D i y a r 
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yur
dumuzun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raldık dolayısiyle yapılmakta olan gerek
li yardımın durumunu tesbit ve usul ve
esaslarını müşahede etmek ve Hükümete
icabedecek tavsiyelerde bulunmak üzere 'bir
Araştırma Komisyonu teşkili hakkında
627
—• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan, ve 14 arkadaşının Doğu - Anadolu'da
kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
hakkında, Anayasanın 88 nci maddesinin
son fıkrası gereğince araştırma yapılması
için bir komisyon teşkiline dair önergeleri
münasebetiyle
627

— 46-
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Bülent Ecevit (Çalışma Bakam) - Çan.
kırı Milletvekili Nurettin Ok'um, Çankırı'
da İşçi Sigortalan Kurumu tarafından
1957 yılında inşasına başlanılmış olan otel
ve sinema binası inşaatından vazgeçilerek
işhanı haline getirileceğinin doğru olup ol
madığına dair sorusuna cevabı
298,299
— Sivas Milletvekili Kahmi Günay'ın,
Sivas'ta 1961 yılında yapılaması kararlaştı
rılan İşçi Sigortalan Hastanesinin neden
yapılmadığına ve yapılacaksa ne zamıam
başlanacağına dair sorusuna cevabı
309,310
Ali Erbek (Kütahya) -193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin
6 ncı fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar
vergilerine tâbi »mükelleflere bu gibi işleri
ücret mukabilinde yapanlar hariç) hükmün
ilgası hususunda ne düşünüldüğüne dair
Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
605
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Ankara
Belediyesi tarafından yol kavşaklarına ko
nulması zaruri bulunan ışıklı trafik cihaz
larının temin ve tesisi hususunda ne düşüı
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sora*
su münasebetiyle
699
—~ Başkanlık Divanı seçimi için yapılan
görüşmeler münasebetiyle
.
10
— Başkan seçimi münasebetiyle
20
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 4 . 1 . 1962 tarih ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
668
— Cumhuriyet, Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler,
Başkanlık Divani Kâtipleri ve Bakanlar
Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
379,409
Hasan Erdoğan (Kars) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirle
rinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mil
let Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri,
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di-

Sayfa
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üye
lerinin istihkakları hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
464
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in yurdumuzun Doğu bölgesinde husu
le gelen; kuraklık dolayısiyle yapılmakta
olan gerekli yardımın durumunu tesbit
ve usul ve esaslarını müşahede etmek ve
Hükümete icabedecek tavsiyelerde bulun
mak üzere bir Araştırma Komisyonu teş
kili hakkında
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının, Doğu - Anadoluda kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
hakkında, Anayasanın 88 nci maddesinin
son fıkrası gereğince araştırma yapılma
sı için bir komisyon teşkiline dair öner
geleri münasebetiyle
630
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, ıaffa dair olan kanunun ne zaman
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirile
ceğine ve bu mevzuda Hükümetçe bir ça
lışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu
nun Öne alınması için verilen önerge mü
nasebetiyle
393
— Geçen tutanak hakkında
246
Asım Eren (Niğde) - Bursa Millet
vekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 .
1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun
43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
664,691,694,
696,698
—• 'Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üye
leri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları
ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, De
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
391
— Geçen tutanak hakkında
690
— Usul hakkında
106,422
Nihat Erim (Kocaeli) - Başkan seçimi
münasebetiyle .
33

-

47

Sayfa
Sayfa |
Kadri Eroğan (ürfa) - B. M. Meclis
Mardin Milletvekili (Mehmet Ali Arıüyelerinim
ödenekleriyle ilgili kanunun
j kan ve 14 arkadaşının, Doğu - AnadoluMillet Meclisinde sert tartışmalara sebebJ da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
alması dolayısiyle, Meclis içi çalışmalarda
hakkında, Anayasanın 88 nci maddesinin
parti gruplarının bir ianlayış ve dayanış
son fıkrası gereğince "araştırma": yapıhaaına havası içinde bulunmaları lüzumuna
j sı için bir komisyon teşkiline dair öner
dair gündem dışı sözleri
584 j geleri münasebetiyle
593
— NATO Parlmanterleri Konferansı
Muammer Erten (Manisa) - 4 Ağusj
tos 1958 tarihinden bu yana protesto edi\ na katılan Türk Parlmanter Heyetinin
verdiği rapor hakkında açıklama müna
len tüccar ve esnaftan borçlarını kanuni
638
takibata uğramadan ödiyenlerin bir defa\ sebetiyle
Saadet Evren (İstanbul) - Başkan se
ya mahsus olrmalk üzere protestolarının
çimi (münasebetiyle
18,19
kaldırılması hususunda ne düşünüldüğü
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
ne dair Ticaret Bakanından sorusu müna
sebetiyle
470 | lisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üye
Arif Ertunga (İzmir) - Zeytin ve zeyj leri, ıSenato ve Millet Meclisi Başkanları
ile, BaşJkanvekiHeri, idare Âmirleri, De
tin yağı istihsal rekoltesinin bu yılki tah
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
minî miktarına ve. bu mahsullerin değer
Bakanlar
Kurulu üyelerinin istihkakları
lendirilmesi dle müstahsilin korunması
'hakkında
kanun
teklifi münasebetiyle
503
için ine ıgi'bi tedbirler düşünüldüğüne dair
j
Akif Eyidoğan (Devlet Bakanı ve Baş
Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle 191 i
bakan yardımcısı) - Adana Milletvekili İb
Kenan Esengin (Zonguldak) - Başkan
' rahim Tekin ve Elâzığ Milletvekili Naci
seçimi münasebetiyle
12 j Güray'ım, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin devam
•— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
i edip etmediğine dair Başbakandan soru
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoği suna cevabı
232,233
lu'nun, 4 . 1 . 1 9 6 2 tarihli ve 211 sayılı Türk
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVSilâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun
ün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet Te
4Ş, ncü maddesinin değiştirilmesi hakkınj
şekkülleri, belediyeler ve Devlet deneti
da kanun teklifi münasebetiyle
666 ı
mindeki müesseselerde maaşlı, ücretli ve
i
— 'Grenel af konusunda 'çıkarılan soyj yevmiyeli olarak çalışan emekli memur
Lentilerle ilgili gündem dışı demeci
295 ı lara dair Başbakandan sözlü sorusu mü
600
Muhlis Ete (Ankara) - Diyarbaı nasebetiyle
kır
Milletvekili Alp Doğan Şen'in
yurdumuzun
Doğu
bölgesinde
huşule gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta
olan gerekli yardımın durumunu tesbit
ve usul vo esaslarını müşahede etmek ve
Hükümete icabedeeek tavsiyelerde bulunmak üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili hakkında

|
;
|
i
j
j
]
ı

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Başkan
lık Divanı seçimi için yapılan görüşmeler
münasebetiyle
2,6,9
— Başkan seçimi münasebetiyle
19,31

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
san günlerde İstanbul ve Ankara'da
münteşir bâzı gazetelerin esbabı mucibesiz ve süresiz olarak kapatılmış oldukları
hakkındaki Başbakandan sorusuna ceva
bı
228,231
— Sözlü soruların, "güvem oyundan son
ra görüşülmesi hakkında
125

— Usul hakkında
444,504
Turhan Feyzioğlu (Devlet Bakanı) Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Baş
bakan ve Bakan makam arabalarının kal-

Sayfa

Sayfa
dırılması hakkındaki kararın askerî ve
mülki makamlara ait arabalara da teşmil
edilip edilmiyeceğine
366,368
—• izmir Milletvekili Osman Sabri Adal 'in, lüks otomobillerin satılarak yerlerine
ucuz ve küçük otomobiller alınmak hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sorularına cevabı
366,368
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
Ankara ve Kastamonu Şeker fabrikaları
inşaatının ikmal edilip edilmiyeceğine ve
Çankırı'nın 1962 mevsiminde pancar eki
mine dair Başbakandan sorusuna Başba
kan adına cevabı
284,285,286
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Büyük Millet Meclisinin bâzı üyeleri-

Mehmet Geçioğiu (Adana) - Adana ve
havalisini tehdideden sel felâketi dolayısiyle tedbir ve yardım tavsiye eden gündem
dışı demeci
— Hükümete güven oyu verdiği halde,
bunun basma yanlış aksetmesi dolayısiyle
geçen tutanak hakkında vâki demeci

460

188

Naci Güray (Elâzığ) - 27 Mayıs 1960
İhtilâlinin devam edip etmediğine dair
Başbakandan sorusu münasebetiyle
232
Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Başbakan
ismet inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle
— Başkan seçimi münasebetiyle

162
19

Fahretin Kerim Gökay (istanbul) Başkan seçimi münasebetiyle
30
— Son senelerde toplantılarını yapmıyan Maarif Şûrasının yeniden toplanması
ve günün konularını incelemesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sorusu münasebetiyle
484
— Yabancı hava kumpanyalan seferle
rinin tahdidedildiği hakkındaki haberlerin
doğru olup olmadığına dair Ulaştırma Ba
kanından sorusu münasebetiyle

73

nin genel .af konusiyle ilgili sözlerine dair
gündem dışı demeci münasebetiyle
360
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in yurdumuzun Doğu bölgesinde husu
le gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta
olan gerekli yardımın durumunu tesbit
ve usul ve esaslarını müşahede etmek ve
Hükümete icabedecek tavsiyelerde bulun
mak üzere bir Araştırma Komisyonu teş
kili hakkında
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arııkan ve 14 arkadaşının, Doğu - Anadolu'
da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
hakkında, Anayasanın 88 ncı maddesinin
son fıkrası gereğince araştırma yapılma
sı için bir komisyon teşkiline dair öner
geleri münasebetiyle
592y623;628,634,636

Mehmet Göker (Kayseri) - PTT idare
since sabit tesisleri kira bedeli adı altında
her ay 12 lira üzerinden on binlerce abone
den tahsil edilmekte olan ve haksız olarak
tahsil edildiği kesinleşmiş mahkeme hük
müyle sübut bulan heblâğm mukaveleye
dercedilmek istenmesi sebebine dair Ulaş
tırma Bakanından sorusu münasebetiyle 327,331
Mustafa Gülcügil
seçimi münasebetiyle

(İsparta) - Başkan

— Bu sene liselerden mezun olup da
kontenjan azlığı dolayısiyle üniversitelere
giremiyen gençlerin üniversitelere alınma
ları hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebe
tiyle

19

196

Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare
Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato
ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçiler, Baş
kanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Ku
rulu üyelerinin istihkakları hakkında 'ka
nun teklifi münasebetiyle
382,464,508
— Emirdağ Assubay Hazırlama Orta
okulunun tedrisatına son verilmesi sebe-
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bine ve binanın devir muamelesine dair
Millî Savunma Bakanından sorusu müna
sebetiyle
222
— Emirdağ Hükümet Konağının ne
sebeple bolşaltıldığına, adliye teşkilâtının
nerelerde ve hangi - şartlarla vazife gör
düğüne ve Hükümet konağı inşaatı için
ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından
sorusu münasebetiyle.
224
Ferda Güley (Ordu) - Ebedî Cumhuri
yetimizin kurucusu Atatürk için Başkan
lık Divanının tam karşısına gelen sağ ön
sıranın ayrılmasına ve bundan böyle Ata
türk'ün ölüm yıldönümlerinde Meclisin
yapılacak ilk oturumlarına
mutlaka
yoklama ile başlanıp, bu yoklamalarda ilk
olarak (Atatürk) adının okunmasına
ve hazır bulunan milletvekillerinin bir
ağızdan «burada» demelerine ve tatbikatın
bugünden başlamasına dair önergesi mü
nasebetiyle.
66
Rahmi Günay (Sivas) - Sivas'ın elekt
rik ihtiyacının giderilmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Sanayi ve Ulaş
tırma Bakanlarından sorusu münasebe
tiyle.
330
—• Sivas'ta 1961 yılında yapılması ka
rarlaştırılan îşçi Sigortaları Hastanesinin
neden yapılmadıgğına ve yapılacaksa
ne zaman başlıyacağma dair Çalışma Ba
kanından sorusu münasebetiyle
310
Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Doğu il
lerindeki kuraklığı incelemek üzere ay
rılan kurulun Erzincan'a da uğramasına
dair temennisi .
663
—• Halka ucuz fiyatla ekmek temini
için tatbik edilmekte olan usulden başka
bir tedbirle fiyat indiriminin mümkün
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından
sorusu münasebetiyle.
369
— Memur olup emeklilik hakkı kazan
mış iken mahkûm olan şahısların ailesi
efradına emeklilik maaş haklarının veril
mesi için ne düşünüldüğüne dair Maliye
Bakanından sorusu münasebetiyle.
469
Muslihittin Gürer (Sakarya) - Vatani
hizmetlerini er olarak ifa edip terhis
olunanlardan ihtiyacı bulunanlara, ser*

Sayfa
maye ve işletme kredisi olarak 1000 -1 500
lira arasında uzun vadeli bir ikrazda bu
lunulmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Ticaret ve Millî Savunma Bakanla
rından sorusu münasebetiyle.
238
Ahmet Gürkan (Konya) - Başbakan İs
met inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle.
174
İhsan Gürsan (Ticaret Bakanı) - Edir
ne Milletvekili Nazmi özoğlu'nun, Ankara
Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan
altı binden fazla imalâthanenin başka
yerlere nakli sebebine ve nakil için ban
kalardan kredi açılıp açılmadığına dair so
rusuna cevabı.
233
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün
doğdu 'nun, halka ucuz fiyatla ekmek te
mini için tatbik edilmekte olan usulden
başka bir tedbirle fiyat indiriminin müm
kün olup olmadığına dair sorusuna ce
vabı.
369
—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra,
Anayasa kabul olunmadan evvel, yapı
lan Ticaret Odaları ve borsaları seçim
lerinin yenilenmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı.
715
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Karadeniz vilâyetlerine, bu meyanda Giresun, Ordu ve Trabzon halkına
ucuz ekmeklik hububat verilmesi için ne
düşünüldüğüne ve ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sorusuna cevabı
363,365
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Doğu - Anadolu'nun bâzı ille
rinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı
hayvan yemi ve buğday yokluğunu önle
mek için ne gibi tedbirler alındığına dair
sorusuna cevabı
207,210
•— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
zeytin ve zeytinyağı istihsal rekoltesinin
bu yılki tahminî miktarına ve bu mahsulle
rin değerlendirilmesi ile müstahsilin korun
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair sorusuna cevabı
190,192
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü sebe-
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biyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu
ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir kolaylı
ğın düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
289,
290

rınm kaldırılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı
469
— Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, vatani hizmetlerini er olarak ifa
edip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunan
lara, sermaye ve işletme kredisi olarak
1 000 - .1 500 lira arasında uzun vadeli bir
ikrazda bulunulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna cevabı
238
Muhiddin Güven (istanbul) - Başkan
seçimi münasebetiyle
40

— Manisa Milletvekili Muammer Erten 'in, 4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana pro
testo edilen tüccar ve esnaftan borçlarını
kanuni takibata uğramadan ödiyenlerin
bir defaya mahsus olmak üzere protestola-

H
Başkanlık Divanı kâtipleri ve
durulu üyelerinin istihkakları
kanun teklifi münasebetiyle

Şevket Raşit Hatipoglu (Manisa) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
îdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Se
nato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri îdare Âmirleri, Denetçiler,

— Usul hakkında

Bakanlar
hakkında
421,435,498
442

I
Sekip tnal (Hatay) - Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi îdare Âmirlerinin
T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet Mec
lisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, îdare
Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı
kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin
istihkakları hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle
— Mahallî seçimlerin gününe, beraber
yapılıp yapılmıyacağma ve tatbik olunacak.
kanunlara dair İçişleri Bakanından sorusu
münasebetiyle
Şefik İnan (Maliye Bakanı) - Bolu Mil*
letveküi Zeki Baltacıoğlu'nun, siyasi parti
lerin vait ve taahhütleri nazara alınarak
arazi ve bina tahrirlerinin durdurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
cevabı
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, çiftçilerin fennî gübre ve tohum
luk bedelinden olan borçlarına yüklenen
masraf ve faizlerin alınmaması ve bütün
borçların tecili ile 10 sene taksitlere bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna cevabı

501

372

205

204

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına olan bilûmum ve her şekil
deki borçlarının 10 sene taksitlere bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair so
rusuna cevabı
202,203
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının reeskont ve bilûmum bankalar
kredilerinin faiz ve komüsyonlarınm yarı
yarıya düşürülmesi hususunda gerek pi
yasa ve çiftçiler ve gerek bankalar îçin
yapılmış bir etüt olup olmadığına ve bu
hususta ne düşünüldüğüne dair sarusuna
cevabı
608,609
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, memur olup emeklilik hakkı
kazanmış iken mahkûm »olan şahısarın
ailesi efradına emeklilik m'aaş haklarının
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna cevabı
468
— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu
maddesinin 6 ncı fıkrasındaki (Gelir veya
Kurumlar vıergilerine tâbi mükelleflere bu
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gibi işleri ücret mukabilinde yapanlar ha
riç) hükmün ilgası hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı
604

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, ilk ve orta dereceli' okul öğret
menlerinin ihtiyacı karşılıyaoak sayıda
yetiştirilmekte olup olmadığına ve öğret
men Okulu ve enstitülerin bugünkü ye
tersiz durumdan kurtarılması için hir ıs
lahat programının bulunup bulunmadığı
na dair sorusuna cevabı
474,476
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'în, asıl görevi öğretmen olup da başka iş
lerde çalıştırılan öğretmen adedine ve var
sa bunların öğretmenlikte görevlendirile
rek yerlerinin öğretmen olmıyan yeni ele
manlarla doldurulmasının mümkün olup
olmadığına ve öğretmen 'okullarından
yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup
ve senede kaç öğretmenin istifa ederek
ayrıldığına ve istifa sebeplerine dair soru
suna cevabı
701
— Edirne Milletvekili Süleyman Bilgen'in, üniversitelere giremiyen (binlerce
gencin istikbali hakkında ne düşünüldü
ğüne ve Edirne Üniversitesinin gerçekleş
tirilmesi hakkında bir tedbir alınıp alın
madığına dair öorusuna cevabı
196
— Eskişehir Milletvekili Celâlettin
Uzer'in, sosyal alanda ve anlamda pek çok
yönlerden faydalar sağlıyacak olan üni
versite dâhil bütün talebelerin yeknesak
üniforma geleneğinin, birçok memleketler
de olduğu gibi memleketimizde de açılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna cevabı
481
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, son senelerde toplantılarını
yapmıyan Maarif Şûrasının yeniden top
lanması ve günün konularını incelemesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
483
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
1 004 ilkokul öğretmeninin kadroları hari
cinde çalıştırılmaları sebebine dair sorusu
na cevabı
471,473
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bu sene liselerden kaç öğretcinin mezun ol
duğuna ve bunlardan üniversite ve yüksek
okullara girenlerle giremiyeceklerin sayı
sına ve giremiyenler hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı
198,200

Şefik İnan (Çanakkale) • Usul hakkın
da
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Hilmi incesulu (Millî Eğitim Bakanı) Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karan'm, Amasya Lisesi öğretmen kadrosu
na dair sorusuna cevabı
189
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin, üniversitelere giremiyen li
se mezunları hakkında ne düşünüldüğüne
dair sorusu münasebetiyle
< 194
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun okumak için üniversite buiamıyan gençler hakkında ne düşünüldüğüne
dair sorusu münasebetiyle
194
— İsparta Milletvekili Mustafa Güloügil'in, 'bu sene liselerden mezun olup da
kontenjan azlığı dolayısiyle üniversitelere
giremiyen gençlerin üniversitelere alınma
ları hususunda, ne düşünüldüğüne dair so
rusu münasebetiyle
193
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, yüksek okul ve fakültelere gire
memiş öğrenciler hakkında ne düşünül
düğüne ve bunlar hakkında bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sorusu münasebe
tiyle
194
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'in, bir müdürden başka öğretmeni mevcudolmıyan Bozdoğan İlçesi Ortaokuluna biri
İngilizce olmak üzere üç öğretmenin tâyini
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ma cevabı
479
— Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in,
yedek subay öğretmenlere okuttukları faz
la ders saatleri için bir ücret verilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na cevabı
225
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, 1950 -1961 yılları arasında ilk ve
orta dereceli okul öğretmenlerinden ne
kadarının hangi sebeplerle meslekten ay
rıldıklarına ve bunların tekrar meslekle
rine dönmelerini sağlamak için bir tedbir
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na cevabı
594

/
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— Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğret
men ve öğrenci kadrosuna dair sorusuna
cevabı
— Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm Mardin'de inşa edilmekte olan yeni
lise binasına ve öğretmen kadrosuna dair
sorusuna cevabı
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ ilinde yapılmakta olan Na
mık Kemal Lisesi ile Çorlu'da yapılmakla
bulunan Çorlu Lisesi binalarının 1962 yjlmda tamamlanıp tamamlanamıyacağma
dair sorusuna cevabı
,
— Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da ku
rulması kabul edilen Karadeniz Teknik
Üniversitesinin halihazır durumu hakkın
daki sorusuna cevabı
— Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya

Yücebilgin'in, Zonguldak Maden Teknik
Okulunun istanbul'a neden nakledildiğine
ve kapatılan Teknik Okul yerine yeni bir
teknik okul açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna cevabı
îsmet inönü (Başbakan) - Başbakan
ismet inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle

266

286

—• Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, affa dair olan kanunun ne zaman
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilece
ğine ve bu mevzuda Hükümetçe bir çalışma
yapılıp yapılmadığına dair sorusuna ce
vabı
— Hükümet programı münasebetiyle
—• Malatya Milletvekili ismet inönü ta
rafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkın
da Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince
güven oylaması münasebetiyle

482

599

297

168

393
188

179

K
Mustafa Kaptan (Sinop) - Sözlü soru
müessesesinin, daha ziya"de memleket çapın
daki konulara yöneltilerek Hükümetin ça
lışmasına imkân sağlanmasına dair demeci
662
Giyasettin Karaca (Erzurum) - Usul
hakkında
590
Mustafa Kemal Karan (Amasya) Amasya Lisesi öğretmen kadrosuna dair
Millî Eğitim Bakanından sorusu münase
betiyle
190
— Bu yıl pancar bedelerinin zamanın
da ödenip ödenmiyeceğine dair Sanayi
Bakanından sorusu münasebetiyle
312
— Memleket ziraatinde büyük ehemmi
yeti olan süperfosfat gübresinin ciçtçiye
ucuz ve bol verilmesi için ne gibi hazırlık
yapıldığına dair Tarım Bakanından soru
su münasebetiyle
336,337
— Pancar fiyatları tâyin edilirken is
tasyonlara uzak kantarlar için yapılan in
dirimde hangi esasın tatbik edildiğine dair
Başbakandan sorusu münasebetiyle
96,97
Yakup Kadri Karaosmanoğ-lu (Ma
nisa) - En yaşlı üye olarak, geçici Başkan
sıfatiyle Meclisi açı§ münasebetiyle
2

Mehmet Kazova (Tokat) - Tohumluk
buğday ihtiyacının karşılanması hususun
da ne gibi tedbirler alındığna dair Tarım
Bakanından sorusu münasebetiyle
221
Şaban Keskin (Çankırı) - Asli görevi
öğretmen olup da başka işlerde çalıştırı
lan öğretmen adedine ve varsa bunların
öğretmenlikte görevlendirilerek yerlerinin
öğretmen olımıyan yeni elemanlarla doldu
rulmasının mümkün olup olmadığına ve
öğretmen okullarından yılda ortalama kaç
öğretmen mezun olup ve senede kaç öğret
menin istifa ederek ayrıldığına ve istifa
sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından
sorusu münasebetiyle
702
— Bir Orman Bakanlığı kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine ve İ961 se* esi
içinde yanan ve tahribedilen ormanların
hektar olarak miktarına ve maddi değeri
nin ne kadar olduğuna dair Başbakandan
sorusu münasebetiyle
602
Ilyas Kılıç (Samsun) - Bursa Milletve
kili Sadrecldin Çanga ve Balıkesir Millet
vekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962
tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-
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leri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
671,631,694,697
Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Bursa
Milletvekili Sadreddin Çanga ve Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 4 . 1 .
1962 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
669
Coşkun Kırca (İstanbul) - Başkan se
çimi münasebetiyle
13,18,19
— Bir komisyon kurularak Büyük Mil
let Meclisi içtüzüğünün ele alınması hu
susunda
61
— Bursa Milletvekili Sadreddin Çarga
ve Balıkesir Milletvekili Mehme Tiritoğ
lu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
671
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri İdare Âmirleri, Denetçiler,
Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar
Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında
kanun teklifi münasebetiyle 418,437,461,463,465,
500
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Ebedî Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk
için Başkanlık Divanının tam karşısına
gelen sağ ön sıranın ayrılmasına ve bun
dan böyle Atatürk'ün ölüm yıldönümlerin
de Meclisin yapılacak ilk oturumlarına
mutlaka yoklama ile başlanıp, bu yokla
malarda ilk olarak (Atatürk) adının okun
masına ve hazır bulunan milletvekillerinin
bir ağızdan «Burada» demelerine ve tatbi
katın bugünden başlanmasına dair önerge
si münasebetiyle
66
— Usul hakkında
429,442,670
Hâldan Kısayöl (Kocaeli) - Başkanlık
Divanı kürsüsünün arkasındaki duvara
(Egemenlik milletindir) ibaresini taşıyan
bir levhanın asılması hakkındaki gündem
dışı demeci
358
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi İdare

Sayfa
Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve
Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkan
lık Divanı, Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu
üyelerinin istihkakları hakkında kanun
teklifi
421
Mustafa Şükrü Koç (Aydın) - 1950 1961 yılları arasında ilk - orta dereceli okul
öğretmenlerinden ne kadarının hangi sebep
lerle meslekten ayrıldıklarına ve bunların
tekrar mesleklerine dönmelerini sağlamak
için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine
dair Millî Eğitim Bakanından sorusu müna
sebetiyle
594
— 97 numaralı Kanunla yedek subay öğ
retmen olarak göreve çağrılan ve asıl mes
leki öğretmenlik olanlardan bin kadarının
okuma - yazma taburlarında çalıştırıldıkla
rının doğru olup olmadığına, doğru ise bu
öğretmenlerin tâbi olduğu statüye dair Mil
lî Savunma Bakanından sorusu münasebe
tiyle
398
—• İlk ve orta dereceli okul öğretmen
lerinin ihtiyacı karşılıyacak sayıda yetişti
rilmekte olup olmadığına ve öğretmen okulu
ve enstitülerin bugünkü yetersiz durumdan
kurtarılması için bir ıslahat programının
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim
Bakanından sorusu münasebetiyle
475
—• Millî Eğitim Başkanlığınca, 4489 sa
yılı Kanuna göre ihtisasını artırmak üzere,
İngiltere'ye gönderilmesine karar verilen
Ankara İlköğretim Müfettişine pasaport ve
rilmemesi sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
220
Sahir Kurutluoğlu (Adalet Bakanı) Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
ler'in, Emirdağı Hükümet konağının ne se
beple boşaltıldığına, Adliye Teşkilâtının
nerelerde ve hangi şartlarla vazife gördü
ğüne ve Hükümet konağı inşaatı için ne
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
223
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya Adliye Binası inşasına baş
lanmaması sebebine ve 1962 yılı bütçesin
den yapılmasının mümkün olup olmadığı
na dair sorusuna cevabı
338

54
Sayfa
— Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Yüksek Adalet Divanının hangi kanun
gereğince hâlâ faaliyette bulunduğuna da
ir sorusu münasebetiyle
253,257
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ilk kuruluşundan bugüne kadar kabul ve
neşredilmiş olup halen yürürlükte bulunan
kanun ve tüzüklerin tedvini hususunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Ada
let Bakanından sorusuna cevabı
6.14
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin
tâyin, terfi ve nakilleri için yeni bir statü
yapılmasının ve bunların yetişmesi için
bir meslek okulu kurulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
674
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza mer
kezlerindeki ceza evlerinin yapı durumla
rına, mevkuf ve mahkûmların adedine ve
yeni ceza evi yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna cevabı
611
— Samsun Milletvekili Osman Şahin'oğlu'nun Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mucip Ataklı'nın matbuata ve binnetice

Sayfa
umumi efkâra intikal eden sözlerinde suç
unsuru bulunup bulunmadığının teemmül
edilip edilmediğine ve adı geçen hakkında
bu sözlerinden dolayı ne muamele yapılma
sı düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
679
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
2510 sayılı îskân Kanununa ek 105 sayılı
Kanunun tatbikine devamda siyasi ve iç
timai bir zaruret bulunup bulunmadığına
ve bu kanunun kaldırılıp kaldırılmıyacağı
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
99
Sahir Kurutluoğlu (Basın - Yayın ve
Turizm Bakanı) - Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen'in, Paris Basın Ataşesinin
Devlet memurluğu durumu ve statüsü ile
telifi kabil olmıyacak siyasi faaliyette bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair
sorusuna cevabı
93
Turhan Kut (Tekirdağ) - Bursa Millet
vekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Mil
letvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 4 . 1 . 1962
tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
694

M
Orhan Mersinli (Ulaştırma Bakanı ve
Sanayi Bakan Vekili) - Amasya Milletve
kili Mustafa Kemal Karan'm, pancar fi
yatları tâyin edilirken istasyonlara uzak
kantarlar için yapılan indirimde hangi
esasın tatbik edildiğine dair Başbakandan
sorusuna cevabı
95,97
Orhan Mersinli (Ulaştırma Bakanı) Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun,
Eskişehir Devlet Demiryolları atelyeler iş
çilerinden 700 isimli bir listenin tatbiki ga

yesiyle bir kısım işçinin başka yerlere nak
ledilmeleri sebebine dair sorusuna cevabı
98
— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, yabancı hava kumpanyaları
seferlerinin tahdidedildiği hakkındaki ha
berlerin doğru olup olmadığına dair soru
suna cevabı
71
Hayrı Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Hükü
met programında, Diyanet işleri Başkan
lığı için vâdedilen icraatın ne suretle ve ne
zaman tahakkuk ettirileceğine dair Devlet
Bakanından sorusu münasebetiyle
314

o
Cevad Odyakmaz (Sivas) - Bursa Mil
letvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Mil-

letvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 4.1.1962
tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-

i.

!
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leri îç Hizmet Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
670,692
Ahmet Oğuz (İstanbul) - Başbakan
tsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle
144
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B. M. M. üye
leri Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
380
— Geçen tutanak hakkında
38
Talât Oğuz (Mardin) - 4/8335 sayılı
Kararnamenin yürürlüğe konmasına dair
olan 5 sayılı tebliğin tatbikatına ve bu teb
liğin meriyetten kaldırılması hakkında ne
düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle 101
— Güney - Doğu iller bölgesinde yol
larda şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan
aramaların hukuki mesnedinin neden iba
ret bulunduğu, arama yapılması için bir ta
limat ve emir verilip verilmediği ve arama
ların kanunun tâyin ettiği şartlar altında
yapılması için bir tamim ve talimatın gön
derilip gönderilmiyeceği hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından so
rusu münasebetiyle
721,722
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek 105
sayılı Kanunun tatbikine devamda siyasi
ve içtimai bir zaruret bulunup bulunmadı
ğına ve bu kanunun kaldırılıp kaldırılmıyacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair
Adalet Bakanından sorusu münasebetiyle
99
— Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ce
za merkezlerindeki ceza evlerinin yapı du
rumlarına, mevkuf ve mahkûmların ade
dine ve yeni ceza evi yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Millî
Savunma Bakanlarından sorusu münase
betiyle
612
— Midyat Belediyesinin malî durumuna
dair sorusu münasebetiyle
103
— Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ve Kı
zıltepe kazaları hudutlarında Suriye - İrak
hududundan itibaren 350 metre derinliğin
deki arazi ile bunun haricinde kalan başka
î.«C-.

Sayfa
arazilerin istimlâk edilip edilmediğine ve
bu yerlerde yapılan istimlâk işlerine dair
sorusu münasebetiyle
105,106
Nurettin Ok (Çankırı) - Büyük Millet
Meclisinin bâzı üyelerinin genel af konusiyle ilgili sözlerine dair gündem dışı de
meci
359
— Çankırı'da İşçi Sigortaları Kurumu
tarafından 1957 yılında inşasına başlanıl
mış olan otel ve sinema binası inşaatından
vazgeçilerek iş hanı haline getirileceğinin
doğru olup olmadığına dair Çalışma Baka
nından sorusu münasebetiyle
299
— 22 seneden beri Çankırı'da bulunan
Piyade Atış Okulunun Tuzla'ya nakledil
mesi sebebine ve boşalan binalardan Millî
Savunma hizmetlerinde daha büyük bir
istifade sağlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakan ve Millî Savunma
Bakanından sorusu münasebetiyle
301
Osman Oktay (Kastamonu) - Kasta
monu Şeker Fabrikasının inşası için ne mik
tar masraf yapıldığına, ikmal edilen ve edilmiyen kısım ve makinalarla, işler hale gel
mesi için ne miktar masrafa ihtiyaç bulun
duğuna ve şimdiye kadar ne gibi muame
leler yapıldığına dair Sanayi Bakanından
sorusu münasebetiyle
268,270
Kemal Okyay (Kars) - Usul hakkında 591
—*• Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde hu
sule gelen kuraklık dolayısiyle yapıl
makta olan gerekli yardımın durumu
nu tesbit ve usul ve esaslarını müşahede
etmek ve Hükümete icabedecek tavsiye
lerde bulunmak üzere bir Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında, Mardin Millet
vekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arka
daşının Doğu - Anadolu'da kuraklığın do
ğurduğu sıkıntılı durum hakkında,' Ana
yasanın 88 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince araştırma yapılması için bir ko
misyon teşkiline dair önergeleri münase
betiyle.
632
Arif Hikmet Onat (Ordu) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirle
rinin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Mil-
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let Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri,
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
465
Cavit Oral (Tarım Bakanı) - Amasya
Milletvekili Kemal Karan'm, memleket
ziraatinde büyük ehemmiyeti olan süperfosfat gübresinin çiftçiye ucuz ve bol
verilmesi için ne gibi hazırlık yapıldığına
dair sorusuna cevabı
335,337
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in,
Düzce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmuş olan sel felâketinin sebebolduğu ha
sar ile yapılan yardım miktarına dair
sorusuna cevabı.
279
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in,
bir Orman Bakanlığı kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ve 1961 senesi için
de yanan ve tahribedilen ormanların
hektar olarak miktarına ve maddi değe
rinin ne kadar olduğuna dair Başbakan
dan sorusuna, Başbakan adına cevabı.
601

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Doğu - Anadolu'nun bâzı ille
rinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı
hayvan yemi ve buğday yokluğunu ön
lemek için ne gibi tedbirler alındığına
dair sorusuna cevabı.
208,210
— Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Altuğ'un, memleketimizin tarım ala
nında muhtacolduğu fennî gübre, zirai
vasıta ve aletlerin bugünkü fiyatlarından
daha ucuz ve kolay satılması için ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı.
281,283
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fındık kurdunu imha eden ilâca
ruhsat verilip verilmediğine, ruhsatlı ise
kontrol ve tecrübe edilip edilmediğine
ve kullanılan suni gübre ile toprak cins
lerinin tahlillerinin yaptırılmış olup ol
madığına dair sorusuna cevabı.
276
—. Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, tohumluk buğday ihtiyacının
karşılanması hususunda, ne gibi tedbirler
alındığına dair sorusuna cevabı.
220

ibrahim öktem (Bursa) - B. M. Meclisi
üyelerinin ödenekleriyle ilgili kanunun
Millet Meclisinde sert tartışmalara sebebolması dolayısiyle, Meclis içi çalış
malarda parti gruplarının bir anlayış
ve dayanışma havası içinde bulunmaları
lüzumuna dair gündem dışı sözleri.
584
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin T. B. M, M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istihkakları
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
496
Cevat önder (Erzurum) - Diyarbakır
Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yurdumu
zun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raklık dolayısiyle yapılmakta olan ge
rekli yardımın durumunu tesbit ve usul
ve esaslarını müşahede etmek ve Hükü
mete icabedecek tavsiyelerde bulunmak
üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili
hakkında.
592

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının, Doğu - Anado
lu'da kuraklığın doğurduğu
sıkıntılı
durum hakkında Anayasanın 88 nci mad
desinin son fıkrası gereğince araştırma
yapılması için bir komisyon teşkiline dair
önergesi münasebetiyle.
—• Vatikan Büyükelçisi Muharrem İh
san Kızıloğlu'nun, matbuata akseden
sözlerine dair Düşleri Bakanından sorusu
münasebetiyle.
Reşat özarda (Aydın) - Geçen tutanak
hakkında.
— Son günlerde İstanbul ve Ankara'
da münteşir bâzı gazetelerin esbabı mucibesiz ve süresiz olarak kapatılmış olduk
ları hakkındaki Başbakandan sorusu mü
nasebetiyle
— T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek
leriyle ilgili kanun teklifinin basın ve
umumi efkârda uyandırdığı akisler müna
sebetiyle gündem dışı demeci
Nurettin özdemir (Gümüşane) - Erzin-

592

227
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228

492
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can Şeker Fabrikasının, 1960 yılı kam
panyasında, pancar bedellerinin müstalı
şıla ödenme tarihine ve miktarına ve bu
sene toptan ödeme yapılabilmesi için her
hangi bir tedbir alınıp alınmadığına dair
Sanayi Bakanından sorusu münasebetiyle 598
Fakih Özfakih (Konya) - Müzakere
nin yeterliği hakkında
429
Halil özmen (Kırşehir) - Bursa Mil
letvekili ' Sadrettin Çanga ve Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4.1.1962
tarihli ve 211 sayılı Türle Silâhlı Kuvvet
leri îçlhizmet Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle
696

Sayfa
Nazmi özoğul (Edirne) - Ankara Bele
diyesi sınırları dâhilinde bulunan altı bin
den fazla imalâthanenin başka yerlere
nakli sebebine ve nakil için bankalardan
Kredi açılıp açılmadığına dair İçişleri ve
Ticaret Bakanlarından sorusu münasebe
tiyle
233
Sami öztürk (Muş) - Bursa Milletve
kili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Millet
vekili Me'hmet Tiritoğlu'nun 4 . 1 . 1962
tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi 'hakkında kanun
teklifi münasebetiyle
666

Emin Paksüt (Ankara) - Başkanlık
Divanı seçimi için yapılan görüşmeler
münasebetiyle
Emin Paksüt (Bayındırlık Bakanı) Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'nın Tersakan ırmağının Abdülgani, Yüzbeyi ve Bağaz köyleri civa
rında dolan mecrasının ele alınıp ıslab
işinden sonradan vazgeçilme sebebine ve
temizletilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna cevabı
304
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğiu'nun, Amasyanın Yenice köyü bağ
ve hallicelerinin de Amasya Devlet Su İş
lerinde mevcut santrifüj pompalarından
faydalanmak suretiyle sulama tesislerin
den istifadelerinin mümkün olup olmadı
ğına dair sorusuna cevabı
302
—• Amasya Milletvekili Reşat Arpacı oğlu'nun, Amasya'nın Zara bucağının
küçük sulama tesisinin yapılıp yapılmıyacağına ve 1962 yılı bütçesinden yapılma-

Zühtü Pehlivanlı (Ankara) - Başkan
seçimi münasebetiyle

îlhami Sancar (Millî Savunma Baka
nı) - Afyon Kara'hisar Milletvekili Şevki
Güler'in, Emirdağı As'subay Hazırlama
Ortaokulunun tedrisatına son verilmesi
sebebine ve binanın devir muamelesine
222,223
dair sorusuna cevabı

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç 'un, 97 numaralı Kanunla yedek subay
öğretmen olarak göreve çağrılan ve asıl
meslekî öğretmenlik olanlardan Wn kada
rının okuma - yazma tamburlarında çalıştı
rıldıklarının doğru olup olmadığına, doğ-

sının mümkün olup olmıyacağma dair so
rusuna cevabı
339
— Aydın Milletvekili Mebmet Yavaş'in, Menderes nehri vadisinin elektrifikas
yonu işine dair sorusuna cevabı
340
— Bursa Milletvekili ismail Yılmaz'm,
Bursa - Orhaneli arasında bulunan eski ve
yeni şoselerin durumlarma dair sorusuna
cevabı
477
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, inşaatına karar verilmiş olan Harşit
Hidro - Elektrik Santralinin projesinin ne
safhada bulunduğuna ve projenin bu yıl
tatbikinin imkân dâhilinde olup olmadığı
na dair sorusuna cevabı
719,720
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Fatsa ilçesinin iskele ile mendirek ve
dolayısiyle çekek yerinin yaptırılıp yap
tı rılmıyacağma dair sorusuna cevabı
248
12

Sayfa
ru ise bu öğretmenlerin tabi olduğu sta
tüye dair sorusuna cevabı
397,399
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çarığave Balıkesir Milletvekili Me'hrnet Tiritoğlu'nun 4 . 1 .19-62 tarihli ve 21.1 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanu
nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi münasebetiyle
ti95
— Çankırı Miletivekili Kâzım Arar'm,
A. B. C. Kimya Müessesesinin diğer -grup
larının da Çankırı'ya naklinin mutasavver
olup olmadığına, her yönden geri kalmış
bulunan Çankırı'nın, iktisadi düzenini
Atış Okulu derecesinde sağlıyacak bir mü
essesenin temini lüzumunun düşünülüp
düşünülmediğine dair Başbakandan soru
suna Başbakan adına cevabı
251,252
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Mardin ili ve Midyat, ilçesi Ağır Ceza
merkezlerindeki ceza evlerinin yapı du
rumlarına, mevkuf ve malhkûmların ade
dine ve yeni ceza evi yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna ce
vabı
•.
611
— Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, vatani hizmetlerini er olarak ifa
«dip terhis olunanlardan ihtiyacı bulunan
lara sermaye ve işletme kredisi olarak 1 000
- 1 500 lira arasında uzun vadeli bir ikraz
da bulunulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna cevabı
238
Selim Sarper (Dışişleri Bakanı) - Di
yarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in,
ıBonn, Londra, Roma, Paris ve 'Waş!hington gibi şehirlere atanan büyükelçi ve el
çilerin tâyinlerinde göz önüne alman 'hu
suslara ve boşalan elçilik ve büyükelçilik
kadrolarının doldurulması hususunda ne
ler düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
714
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Vatikan Büyükelçisi Muharrem İhsan
Kızıloğlu'nun, matbuata akseden sözleri
ne dair sorusuna cevabı
226
Kemal Satır (Elâzığ) - Müzakerenin
yeterliği hakkında
389
Sabahattin Savacı (Gümtişane) - Doğu
- Anadolu'nun bâzı illerinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldığı bayvan yemi ve
buğday yokluğunu., önlemek için ne gibi

Sayfa
tedbirler alındığına dair Tarım ve Ticaret
bakanlarından sorusu münasebetiyle
209
ÎTyas Seçkin (Ankara) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet
Meclisi Başkanları ile, Başkaıuvekilleri,
idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve -Bakanlar Kurulu iiyelelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
386
Suat Seren (Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı) - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de temeli atıldığı
•halde geqen sene inşaatı durdurulan Dev
let Hastanesinin inşaatına ne zaman başla
nacağına dair sorusuna cevabı
609'
îsmet Sezgin (Aydın) - Söke Çimento
Fabrikasının işletmeye açılmaması sebebi
ne dair Sanayi Bakanından sorusu müna
sebetiyle
224
— Yedek subay öğretmenlere okuttuk• lan fazla ders saatleri için bir ücret veril
mesinin düşünülüp düşnülmediğine dair
•Millî Eğitim Bakanından sorusu münase-.
betiyle
225
Refot Sezgin (Çanakkale) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet
(Meclisi [Başkanları ile, Başkanvekilleri,
ildare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
501
— 27 Mayıs İhtilâlini takiben idari se
beplerle toplattırılan silâhlardan, zirai mü
cadelede muzır hayvanların itlafında kul
lanılan ve ziraatimize faydalı olan silâhla
rın ziraat erbabına iadesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından so
rusu münasebetiyle
259
Fuad Sirmen (Rize) - Başkan seçilme
si münasebetiyle
46
Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli) - Kurak
lık ve fiyat düşüklüğü sebebiyle Türkiye
(Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Tarım Kre
di kooperatiflerine borcunu ödemiyen müstahsıllara ne gibi bir kolaylığın düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sorusu
münasebetiyle
289

— 69 —

Ş
Sayfa
Osman Şahinoğlu (Samsun) - Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'mn, matbuata ve binnetice umumi efkâ
ra intikal eden sözlerinde suç unsuru bu
lunup bulunmadığının teemmül edilip edil
mediğine ve adı geçen hakkında bu sözle
rinden dolayı ne muamele yapılması düşü
nüldüğüne dair Adalet (Bakanından soru
su münasebetiyle
680
Alp Doğan Şen (Diyarbakır) -Bonn,
Londra, Roma, Paris ve Washing
ton gibi şehirlere atanan büyükelçi ve el
çilerin tâyinlerinde göz önüne alman hu
suslara ve boşalan elçilik ve büyükelçilik
kadrolarının doldurulması hususunda ne
ler düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
714
— Bursa Milletvekili Saadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu-

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Cumhuriyet
Senatosu've Millet Meclisi îdare Âmirleri
nin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet
(Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri,
idare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
438
İbrahim Tekin (Adana) - 27 Mayıs 1960
ihtilâlinin devam edip etmediğine dair
Başbakandan sorusu münasebetiyle
232
İhsan Tombuş (Çorum) - Başkanlık
Divanı seçimi için yapılan görüşmeler mü
nasebetiyle
3
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin, T* B. M. M. üyele
ri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları,
ile, Başkanvekilleri, idare Âmirleri, De
netçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
466

Sayfa
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle
669
— Paris Basın Ataşesinin Devlet me
murluğu durumu ve statüsü ile telifi kabil
olmıyacak siyasi faaliyette bulunduğunun
doğru clup olmadığına dair sorusu müna
sebetiyle
94
Nevzat Şener (Amasya) - Başbakan ve
(Bakan makam arabalarının kaldırılması
hakkındaki kararın askerî ve mülki makam
lara ait arabalara da teşmil edilip edilmiyeceğine dair Barbakandan sorusu münasebebiyle
366
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Türkiye
Büyük Millet Meclisinin ilk kuruluşundan
bugüne kadar kabul ve neşredilmiş olup
halen yürürlükte bulunan ıkanun ve tunik
lerin tedvini hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan ve Adalet Bakanından
sorusu münasebetiyle
614

— Yüksek Adalet Divanının hangi ka
nun gereğince hâlâ faaliyette bulunduğuna
dair Adalet Bakanından sorusu münasebe
tiyle
255
Ahmet Topaloğlu (İçişleri Bakana) - Af
yon Karahisar Milletvekili Veli Başaran 'in, Afyon'un Feleli köyü halkından pek
çoğunun dövüldüğü hakkındaki söylentilere
dair Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin
bulunup bulunmadığına, varsa müsebbip
leri hakkında ne muamele yapıldığına dair
sorusuna cevabı
332,333
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, Millî Eğitim Bakanlığınca, 4489
sayılı Kanuna göre ihtisasını artırmak üze
re, ingiltere'ye gönderilmesine karar veri
len Ankara ilköğretim müfettişine pasa
port verilmemesi sebebine dair sorusuna
cevabı
219
— Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düzce
Kaymakamı ile Jandarma Kumandanından

60
Sayfa
İ)üzce Devlet Hastanesinde vukuuna sebeboldukları hâdise ile müsebbipleri hakkında
ne muamele yapıldığına,
Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nm,
Düzce Kaymakamı ile Jandarma Kumanda
nının sebeboldukları iddia olunan hâdisenin
vukubulup bulmadığına ve vukubulmuş ise
sebebolanlar hakkında ne gibi bir muamele
yapıldığına dair sorularına cevabı
235,237
— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in,
Düzce'de 30.6.1961 tarihinde vukubulmuş
olan sel felâketinin sebebolduğu hasar ile
yapılan yardım miktarına d'air sorusuna
,e*vabı
278,280
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ile Uludağ arasında yapılmak
ta olan teleferik hakkındaki sorusuna ce
512
vabı
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, memleketimizde son günlerde görülen
çocuk kaçırma olaylarına ve kaybolan ço
cukların bulunması hususunda ne gibi ted
595
birler alındığına dair sorusuna cevabı
— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, 27 Mayıs İhtilâlini takiben, idari
sebeplerle toplattırılan silâhlardan, zirai
mücadelede muzır hayvanların itlafında
kullanılan ve ziraatimize faydalı olan silâh
ların ziraat erbabına iadesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
259
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, Ankara Belediyesi sınırları dâhilinde
bulunan altı binden fazla imalâthanenin
başka yerlere nakli sebebine ve nakil için
bankalardan kredi açılıp açılmadığına dair
sorusuna cevabı
233
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, kadın trafik memuru alınacağı hu
susundaki gazete haberlerinin doğru olup
olmadığına ve bu hususta ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna cevabı

717

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra top
lattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve alet
leri, bıçakları, ve sair ateşli silâhların sa
hiplerine iadesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna cevabı
716,717

Sayfa
— Hatay Milletvekili Sekip İnal'm,
mahallî seçimlerin gününe, benber yapılıp
yapılmıyacağma ve tatbik olunacak kanun
lara dair sorusuna cevabı
372,373
—• Kırşehir Milletvekili Mcmduh Erdemirin, Ankara Belediyesi tarafından yol
kavşaklarına konulması zaruri bulunan
ışıklı trafik cihazlarının temin ve tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
699
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Güney - Doğu illeri bölgesinde yollarda
şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan arama
ların hukuki mesnedinin neden ibaret bu
lunduğu, arama yapılması için bir talimat
ve emir verilip verilmediği ve aramaların
kanunun tâyin ettiği şartlar altında yapıl
ması için bir tamim ve talimatın gönderi
lip gönderilmiyeceği hakkında ne düşü
nüldüğüne d'air sorusuna • cevabı
721,722
Ata Topaloğhı (Ordu) - Fatsa İlçesinin
iskele ile mendirek ve dolayısiyle çekek
yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağma dair
Bayındırlık Bakanından sorusu münasebe
tiyle
250
— Fatsa - Reşadiye, Fatsa - Korgan il
yollarının Karayollarına devrinin düşünü
lüp düşünülmediğine
dair Bayındırlık
Bakanından sorusu münasebetiyle
252
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fındık kurdunu imha eden ilâca ruh
sat verilip verilmediğine ruhsatlı ise kon
trol ve tecrübe edilip edilmediğine ve kul
lanılan suni gübre ile toprak cinslerinin
tahlillerinin yaptırılmış olup olmadığına
dair Tarım Bakanından sorusu münasebe
tiyle
277
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Diyarba
kır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yurdu
muzun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raklık dolayısiyle yapılmakta olan gerek
li yardımın durumunu tesbit ve usul ve
esaslarını müşahede etmek ve Hükümete
i
ieabedecek tavsiyelerde bulunmak üzere
bir Araştırma Komisyonu teşkili hakkın
da, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının Doğu - Anadolu'da
kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum
hakkında, Anayasanın 38 nci maddesinin
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son fıkrası gereğince araştırma yapılması
için bir komisyon teşkiline dair önergeleri
münasebetiyle
634
Cihat Turgut (Balıkesir) - Zeytinyağı
fiyatlarında, müstahsil aleyhine olarak de-

Sayfa
vam eden gerileme karşısında, müstahsili
himaye ve istikrarlı 'bir yağ piyasası tesis
etmek için ne gibi tedbir düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sorusu münase
betiyle
718

Mustafa Uyar (îzmir) - Başkan seçimi
münasebetiye
13
%
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdare Âmirlerinin T.B.M.M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile
Başkanvekilleri, îdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
436
— PTT idaresi ile telefon aboneleri
•arasındaki mukavelenin bâzı maddeleri
nin PTT İdaresince tek taraflı olarak de
ğiştirilmek istenmesine dair Ulaştırma Ba
kanından sorusu münasebetiyle
328
— Tütün müstahsılmdan alman % 5
ve % 2 lerin almış gayesiyle; 'bu gayenin
tahakkuku için ne yapıldığına ve Ege

tütün piyasasının eskiden olduğu gilri Ara
lık ayı başında açılmasının kabul olup ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
306
Celâlettin Üzer (Eskişehir) - Sosyal
alanda ve anlamda pek çok yönelrden
faydalar sağlıyacak olan üniversite dâhil
bütün talebelerin yeknesak üniforma giy
me geleneğinin ibirçok memleketlerde ol
duğu gibi memleketimizde de açılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından sorusu münasebetiyle
481
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - 6594 sa
yılı Kanunla Trabzon'da kurulması kabul
edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin
halihazır durumu hakkındaki Millî Eğitim
Bakanından sorusu münasebetiyle
600

O
Reşit Ülker (İstanbul) - Başbakan İs
met İnönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi mü
nasebetiyle
165
— 1 004 ilkokul öğretmeninin kadro
ları haricinde çalıştırılmaları sebebine dair
Millî Eğitim Bakanından sorusu münase
betiyle
472
— Bu sene liselerden kaç öğrencinin
mezun olduğuna ve bunlardan üniversite
ve yüksek okullara girenlerle giremiyenlerin sayısına ve giremiyenler hakkında ne
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sorusu münasebetiyle
199
Fethi Ülkü (Tunceli) - Komisyonlar
için parti gruplarına ayrılan üyeler sayı-

sına ait listenin onanması münasebetiyle
54
— Usul hakkında
442
Fuat Ümit (Bolu) - B. M. Meclisi üye
lerinin ödenekleriyle ilgili Kanunun Mil
let Meclisinde sert tartışmalara sebebolması dolayısiyle, Meclis içi çalışmalarda
parti gruplarının bir anlayış ve dayanışma
havası içinde bulunmaları lüzumuna dair
gündem dışı sözleri
586
— Düzce Kaymakamı ile Jandarma Ku
mandanının Düzce Devlet Hastanesinde
vukuuna sebeboldukları hâdise ile müseb
bipleri hakkında ne muamele yapıldığına
dair İçişleri Bakanından sorusu münase
betiyle
236,237
— Geçen tutanak hakkında
247

62

V
Sayfa

Sayfa
idare Amirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
466

Mehmet Yavaş (Aydın) - Geçmiş yıllar
da tütün müstahsilinin satışlarından % 5
nisbetinde alman kesintinin mahiyeti ve
mucip sebepleri ile biriken kesinti topla
mına dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sorusu münasebetiyle
213
— Menderes Nehri vadisinin elektrifi
kasyonu işine dair Sanayi ve Bayındırlık
Bakanlarından sorusu münasebetiyle 342,346,348

Malik Yolaç (İstanbul) - Başbakan is
met inönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulu programının görüşülmesi mü
nasebetiyle
164

Mahmut Vural (Sivas) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirleri
nin T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet
Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri,

İsmail Hakkı YılanlıoğUu (Kastamo
nu) - Cide Ortaokulunun öğretmen ve
öğrenci kadrosuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sorusu münasebetiyle
266
— Kastamonu'da inşa edilen şeker fab
rikasına kaç milyon lira sarf edildiğine ve
inşaata devam edilip edilmiyeceğine dair
Sanayi Bakanından sorusu münasebetiyle 240
— Müzakerenin yeterliği hakkında
636
İsmail Yılmaz (Bursa) - Bursa Orhan
eli arasında bulunan eski ve yeni şoselerin
durumlarına dair Bayındırlık Bakanından
sorusu. münasebetiyle
478

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Çiftçile
rin fennî gübre ve tohumluk bedelinden
olan borçlarına yüklenen masraf ve faizle
rin alınmamasına ve bütün borçların tecili
ile 10 sene taksitlere bağlanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maliye Baka
nından sorusu münasebetiyle
204
—Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına olan bilûmum ve her şekil
deki borçlarının 10 sene taksitlere bağlan-

Abdülhak Kemal Yörük (Ankara) Başkan seçimi münasebetiyle
26,30
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meç
lisi idare Âmirlerinin T. B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile,
Başkanvekilleri, idare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
379
Lebit Yurdoğlu (İzmir) - Başkan se
simi münasebetiyle

18

Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak) Zonguldak Maden Teknik Okulunun istan
bul'a nakledildiğine ve kapatılan Teknik
Okul yerine yeni bir teknik okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle 297

ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle 202,
204

— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde hu
sule gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta
olan gerekli yardımın durumunu tesbit ve
usul ve esaslarını müşahede etmek ve Hü
kümete icabedecek tavsiyelerde bulunmak
üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili hak-
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kında, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının Doğu - Anadolu'da
kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum hak
kında, Anayasanın 88 nci maddesinin son
fıkrası gereğince araştırma yapılması içiri
bir komisyon teşkiline dair önergeleri mü
nasebetiyle
632
— Eskişehir'de inşası tamamlanmış bu
lunan basma fabrikası makinalarmın ne
zaman geleceğine ve fabrikanın hangi ta
rihte işletileceğine dair Sanayi Bakanın
dan sorusu münasebetiyle
705
— Eskişehir'de temeli atıldığı halde
geçen sene inşaatı durdurulan Devlet Has
tanesinin inşaatının ne zaman başlanaca
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sorusu münasebetiyle'
610
— Eskişehir Devlet Demiryolları atelyeleri işçilerinden 700 isimli bir listenin
tatbiki gayesiyle bir kısım işçinin başka
yerlere nakledilmeleri sebebine dair sorusu
münasebetiyle
98
— Kadın trafik memuru alınacağı hu
susundaki gazete haberlerinin doğru olup
olmadığına ve bu hususta ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sorusu münase
betiyle
717
— Okumak için üniversite bulamıyan
gençler hakkında ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebe
tiyle
.
196
— Pancarlarını tamamen teslim eden
çiftçilere pancar bedellerinin hemen veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi Bakanından sorusu münasebetiyle 603,
703,704

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sının reeskont ve bilûmum bankalar kredi
lerinin faiz ve komüsyonlarmın yarı yarı
ya düşürülmesi hususunda gerek piyasa ve
çiftçiler ve gerekse bankalar için yapılmış
bir etüt olup olmadığına ve bu hususta ne
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından
sorusu münasebetiyle
608
— 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, Ana
yasa kabul olunmadan evvel, yapılan Tica
ret Odaları ve Sanayi Odaları ve Borsaları
seçimlerinin yenilenmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından soru
su münasebetiyle
715
— 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplat
tırılan bilûmum çifte, av tüfek ve aletleri,
bıçakları ve sair ateşli silâhların sahipleri
ne iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
içişleri Bakanından sorusu münasebetiyle 716,
717
Nasır Zeytinoğhı (içişleri Bakanı) Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 4/8335
sayılı Kararnamenin yürürlüğe konmasına
dair olan 5 sayılı tebliğin tatbikatına ve bu
tebliğin meriyetten kaldırılması hakkında
ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı 100,102
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Midyat Belediyesinin malî durumuna dair
sorusuna cevabı
103,104
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Nusaybin, Cizre, idil, Silopi ve Kızıltepe
kazaları hudutlarında Suriye - Irak hu
dudundan itibaren 350 metre derinliğindeki
arazi ile bunun haricinde kalan başka ara
zilerin istimlâk edilip edilmediğine ve bu
yerlerde yapılan istimlâk işlerine dair so
rusuna cevabı
104,105
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