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19.2.1962 tarihli Ellinci Birleşime kadar

1962

Fihrist

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
Sayfa
— Avrupa Konseyi îstişari Asamble
sine katılan Türk Heyeti adına Adana
Milletvekili Kasım Gülek'in açıklaması 363:367
— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu'nun, Dünya gazetesinde çıkan bir

yazı dolayısiyle gündem dışı demeci

Sayfa
. 7:8

— Takat Milletvekili Zeyyat Kooamemi'nin, soru müessesesine ve tutanaklara
gerekli önemin verilmesine dair demeci 308:309

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu
adına Doğu - Anadoludaki kıtlık durumu

nu incelemek üzere gönderilen
verdiği rapor

kurulun
184:188

KANUNLAR
No.
Sayfa
1 — Türkiye Büyük Millet MeclM üye
lerinin ödenek ve yollukları hak
kında Kanun
92:95
2. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun 48,95:96,117:
120
3 — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 129,130:139,146,151:
154
4 — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Kanun 48,96,121:124,
129:130,147:150,158:159
5 — 7244 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı
Kanun ile Emekli, dul ve yetim ay
lıklarına zam. yapılmasına dair olan

No.

Sayfa
6,11:15,50:
59
6 — Ankara Üniversitesi 1961 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun
45,208,238 :Ş4Q,256:259
7 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1961 mali yılı bütçe Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
45,208,240:241,260:263-'
8 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 45,208,241 -.
243,264:267
9 — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
,•; \ r:
bağlı (A/l) işaretH cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 5,88,208:, •-..
243:244,268:271
10 — Karayolları Genel Müdürlüğü .-.v ;..
279 sayılı Kanuna ek Kanun

_ 4 No.

Sayfa
1961 imali yılı bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik

No.

Sayfa
yapılması hakkında Kanun
6,208,244:
245,272:275,282,290,296,300:303

KARARLAR
3 — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında
208,307,331:339

4 — Şanlı Türk Ordusuna Millet Mec
lisinin sevgi ve saygılarının iblâğı
hakkında
339

ÖNERGELER
Adana (Kemal Sanibrahimoğlu ve 9 ar
kadaşı)
— 193. sayılı Gelir Vergisi Kanununun
zir$i gelirlerle ilgili uygulamalarının geri
bırakılmasına ve yeni hükümler ihdasına da
ir kanun teklifinin bir geçici Komisyonda
görüşülmesi hakkında (2/112), (4/40) 172:173
Adana C. Senatosu Üyesi (Mehmet Ünaldı)
~» 1§9 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
ek kanun teklifini geri aldığına dair (2/96)
(4/21)
91
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M$Httet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
8(kwe 92 nei maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifinin bir an evvel kanunlaş
ması için rgeçici bir komisyonda görüşülme
sine daiC;<2/77), (4/19)
*
8

Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkındaki 17 Haziran 1938 tarih
ve 3460 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
(2/98), -(4/23)
91:92
istanbul (Suphi Bay kam)
— Karma Bütçe Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine dair (4/20)
90:91

Elâzığ; {&v-f,ettin Ardıçoğlu)
— Hirfanlı Barajı gölünden elektrik
enerjisi ile yükseltilerek alınacak sudan is
tifade edilerek Kulu ve Cihanbeyli bölge
lerinde•/• ve Şereflikoçhisar ile Akın ovala
rında sulama yapılmasının mümkün olup
olmadığma dair Bayındırlık Bakanından
sözlü SOPBSSÖU geri aldığı hakkında (4/39) 174

izmir C. Senatosu Üyesi (Hilmi Onat)
ve Aydın (Mehmet Yavaş)
— 1111 sayılı Kanuna ek tahsil durumu
na göre hizmet süresi ve hizmet süresinin
memuriyet kıdemine sayılması hakkında ka
nun teklifini geri aldıklarına dair (2/48),
(4/22)
91
izmir (Mehmet Ali Aytaş) ile Kocaeli
(Cemal Babaç)
— Vazife mâlûlleriyle uçuş malûlleri
nin de harb malûlleri gibi terfihleri hakkın
daki kanun tasarısı ile kanun tekliflerinin
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
(4/42)
183
Konya (İhsan Kabadayı)
— 5434 sayılı Kanunun 64 ncü madde
sinin tadili hakkındaki kanun teklifinin de
bu konudaki kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulmuş olan Geçici Komisyona havale
sine dair (2/117, 4/44)
330:331

(&a#şci Üyeler)
-*<• JlâSİdyılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işj»r^tW.pe|ye.lde değişiklik yapılma
sı hakkî^;,;kaniö).„ telifi hakkında (M.
MeaJjife&fl)
158:159
-^SeJTOye&nin tamamı Devlet tarafın
d a v e r j ^ ^ ^ ı ^ i y l ^ kurulan İktisadi

Maliye Bakanı (Şefik înan)
—• Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962
yılında yapılacak beyanların ve tachijar
tm ertelenmesi, 193 sayılı Gelir. Vergjy&Ka-t
nununa bâzı hükümler ve gemici maddeler,
ilâvesi ve 1962 yılında Gelir ver^erinin J / .
Kurumlar Vergisinin 2 taksitte* ödmnnft«>

- t t Sayfa
"kantm tasarısının, bu konuyu in
celemek üzere kurulmuş geçici bir komisyo•'•xachavalesine dair (1/112, 4/45)
339:342
(Süleyman Çağlar ve 2 arkada— Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının te
hiri hakkındaki kanun teklifinin ivedilikle
görüşülmesi hakkında (2/106), (4/24)
161
Manisa (Süleyman Çağlar ve üç arka
daşı)
— J193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
zirai gelirlerle ilgili uygulanmalarının ge
ri bırakılmasına ve yeni hükümler ihdası
na dair kanun teklifinin bir geçici komis
yonda görüşülmesi hakkında
(2/106),
(4/41)
172:173

Sayfa
Maraş (Hasan Fehmi Evliya) ve Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kahunuhifcı
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler
ihdasına dair kanun teklifinin gündeme
alınması hakkında (2/12, 4/18)
Ordu (Ata Topaloğlu)
— Komisyon çalışmaları
açıklama yapılmasına dair

hakkında
183:184

Ordu (îzzetün Ağaoğlu)
— Motorlu kara taşıt sahihleri Mekan
larında çalışan şöferlere ait Gelir VelPgteinin akar yakıt yoluyla alınması - httift£sFu£&a
bir tetkik yapılıp yapılmadığına dair ^Mâli
ye Bakanından sözlü sorusunu geri^âitfifı
hakkında (4/43)

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporu
— 3499 »ayılı Avukatlık Kanununun
^aiatu-4îîadd*sinin değiştirilmesine ve 117
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarı
ibrahimoğlu ve 4 arkadaşının, 3499 sayılı
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine
bir fıkra İlâvesine dair kanun teklifi hak
kında (1/30, 2/14)
491

j

Bütçe Komisyonu raporları
— Ankara Üniversitesi Rektörlük kad
roları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik
Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu
tasalısına dair (1/102) 157,330,368:374,583:584
—Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idareci Üyelerinin, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan
Üyelerinin temsil ödenekleri hakkında ka
nun teklifine dair (2/102) 238,283:288,310:314
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdareci Üyelerinin, Meclis Hesapları
nın Thtfktki Encümeni üyesinden Denetçi
olan •'»»ta ödenecek Denetçi ücreti hakkın
c a kanun teklifine dair (2/103)
238,288:289
—T'Çten««arte Milletvekili Şefik h an
ve 9 *üöfll&ş*öm, Yatırımlar Finansman
Fonu*l»^W%ıs«fruf -Bonoları İhracı

hakkındaki Kanunun değiştirilmesine' dair
kanun teklifi hakkında (2/9)
3&4
— Millet Meclisi idareci Üyesi Şevki
Güler ile Cumhuriyet Senatosu Idareei
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Başbakan ve
Bakanların temsil ödenekleri hakkında
kanun teklifine dair (2/108)
-238)209
— 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve. bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile
emekli, dul ve yetim aylıklarının zam ya
pılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı ve Bütçe Kamisyonu^raîlöru
(1/20)
6,İ1:JS$ÖVS9
Çalışma Komisyonu raporları
— Çanakkale Milletvekili Şefik îîıan
ve 9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman
Fonu teşkil ve Tasarruf Bonoları înrtfcı
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine-dâir
kanun teklifi hakkında (2/9)
İİ4
Geçici Komisyon raporları
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üy*öi
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
80 ve 92 nci maddelerinin değisŞtirÜfiSeBİne
dair kanun teklifi hakkında -(OT)
10^209:
311.314:313

—6
' .
Sayfa
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Ver
gisi (tatbikatının tehiri hakkındaki kanun
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun ve 66 arkadaşının, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununum Zirai Ge
lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehi
rine dair kanun teklifi hakkında (2/106,
112)
330,342:347,354:357,367,374,376:379
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arakan ve 9 iarkadaşının, kaçakçılığın
ımeni ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı
Kânunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci
maddecine bâzı fıkralar ilâvesi hakkında
kanun teklifine dair (2/55) 237:238,282:283,309
Karma Bütçe Komisyonu
— Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Ka/ruııfauna bağlı (A/l) ^işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/86)
45,208,238:240,256:259
—. Ankara Ünfivers&tesü 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı hakkında (M. Meclisi
1/6, C. Senatosu 1/10)
361
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı hak
kında (M. Mecli'si 1/7, C. iSenatosu 1/22) 362
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
b'ağlı (A^l) ve (A/2) işaretlii cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rılarına dair (1/27, 1/28)
129,130:139,146,
151:154
—^1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rlarıma dair (M. MeolM 1/46, 1/101, C.
Senatosu 1/8)
5,88,208,243:244,267:271
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı
hakkında (M. Meclisi 1/5, C. Senatosu
1/9)
361,384:403,404:423,423,427:449,
450:483,491:514,514:552,554:582,584:638
a) Başbakanlık bütçesi
554:582
b) Cumhurbaşkanlığı bütçesi
543:544
c) Danıştay bütçesi
594:606

Sayfa
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi 584:
594
e) Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 610:
638
f) istatistik Genel Müdürlüğü bütçesi 606:
610
g) Sayıştay Başkanlığı bütçesi
544:552
h) Türkiye Büyük Millet Meclisi
bütçesi
514:543
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
hakkında (2/6)
48,95:96,117:120
d)

— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/8,
C. Senatosu 1/20) .
362
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısına dair
(M. Meclisi 1/88, C. Senatosu 1/4)
45,208,
240,241,260:263

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(M. Meclisi 1/9, C. Senatosu 1/14)
361
1
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı hakkında (M. Meclisi 1/10, O. Sena
tosu 1/18)
361
— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı hakkında (M. Meclisi 1/11,
C. 'Senatosu 1/11)
361
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı
hakkında (M. Meclisi 1/12. C. Senatosu
1/6)
362
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında (M.
MeclM 1/14), C. Senatosu 1/13)
361
— İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu ıtasarısı hakkında (M. Meclisi
1/13, C. Senatosu 1/12)
361
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1961
yılı Bütçe Kanununa hağlı (A/2) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-

m

~ ? -~
Sayfa

Sayfa
nun tasarısına dair
O. Senatosu 1/6)

(M. Meclisi 1/45,
208,244:245,272:275,282,
288,290,296,300:303

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında
(•M. Meclisi 1/15, C. Senatosu 1/15)
363
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
1961 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine dair (2/21)
48,96,121:
124,129:130,139,147:150,158:159
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (M. Mec
lisi 1/16, C .Senatosu 1/19)
361
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (M. Mec
lisi 1/17, C. Senatosu 1/21)
362
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (M. Mec
lisi 1/18, C. Senatosu 1/17)
362
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına dair (M. Mec
lisi 1/92, C. Senatosu 1/7)
208,241:243,249,
251:252,264:267,362
Karma Komisyon raporu
(Anayasa - Adalet)
— Zonguldak Milletvekili Nuru Beşer'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/175)
307,331:339

Maliye Komisyonu raporları
— Çanakkale Milletvekili Şefik inan
ve 9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman
Fonu teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/9)
384
— Maraş Milletvekili Hasan Fehmi
Evliya ve Adana Milletvekili, Kennal Sanibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi
'Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve
yeni hükümler ihdasına dair kanun teklifi
hakkında (2/12, 3/80)
48:50,172:173
Millî Eğitim Komisyonu raporu
A; »kara Üniversitesi Rektörlük
kadrolan ile Sağlık Bilimleri ve Hemşi
relik Yüksek Okulu kuruluş kadrolan ka
nunu tasarısı hakkında (1/102)
157,330,368:
374,583:588
Millî Savunma Komisyonu raporları
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek
6794 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/23) 237,289:290,
367

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9.1.1962 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanu
nunun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/15) 96:101,
130

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER
Çekilme
— İstanbul Milletvekili ıSuphi Baykam'ın, Karma Bütçe Komisyonu üyeli
ğinden çekilmesi (4/20)
90:91
izinler
— Ağrı Milletvekili Kerem özoan'ın 15
gün «üre ile izinli sayılması (3/156)
— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğiıvna iki ay izin verilmesi (3/81)
— Ankara Milletvekili Osman Bölük-

başı'na 15 gün süre ile izin verilmesi
(3/163)
172
— Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 10 gün izinli sayılması (3/188)
330
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'na
izin verilmesi (3/176)
209

90

— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi
(3/174)
182:183
(3/183)
281
(3/187)
308

- 8
Sayfa
— Diyarbakır rM&Letv©kili Alp Doğftn
ŞenUn, Cufl3Gbhuriyeti"ŞeiQat©saı A4&na Üstesi
Mehmet Ünaldı'mn, 5434 sayılı "TİB^ye
Cumhuriyeti Emekli; ^aad^ğı ^(Mauaiuyaun
80 ve 92 nci mad4ej€rinin <^i§tariliBesine dair. kanun tejdifinin bir an evvel .ka
nunlaşması için /geçici bir komisyonda
görüşülmesine dair (2/77, ,4/19)

8

— Maliiye Bakanı Şefik Inan'm, zirai
kazançlarla ilgili olanak 1ÜMJ2 yılında ya
pılacak beyanların ve ta^hiyatın.ertelen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa
bâzı hükümler ve geçici maddeler ilâvesi
ve 1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Ku
rumlar Vergisinin' 2 taksitte denmesi hak
kında kanun tasarlının, bu i konuyu ince
lemek .üzere kurulmuş ş.g#çiçi -Mr :^0misy^naharvalesine dair (1/112, 4/45)
339:342
— 'Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve üç arka,d$Şi ile A4a^a Mjjletvşkffi
Kemal ^arıibrafhinıoğlu ve 9 iarlşa^agıgıp,
.İİ9.3 sayılı Gelir Vergisi $Ça^ununun zirai
gelirlerle ilgili uygulamalarının geri bıra
kılmasına ve yeni hükümler ihdasına dair
kanun tekliflerinin bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında (2/106, 112)
(4/40,41)
172:173
— Vazife îmâlûlleriyle uguş p^â-lûllerinin de harb malûlleri gibi terfihleri hak
kındaki kanun tasarısı ile kanun teklifle
rini görüşmek üzere geçici bir komisyon
kurulması hakkında (1/100), (2/67, 79) 183
Yasama Dokunulmazlığı
— Adana Milletvekili Ahmet Topal oğ
lu'nun Yasama dokunulmazlığı (3/158)
158
— Ajana Milletvekili ÇaYİtjDral ye Isgarta Milletvekili Mujştafa Q|iicügirin ya
sama dokunulmazlıkları (3/190)
490
— Ankara Milletvekili JBurhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığı (3/147)
89
— -Ankara MiüetY#}şili E^rbat;,Nuri Yıl
arını'jn yasama dokunulmazlığı (3/125)
47
— Ankara Milletvekili İsmail Gence'^njp yasama dokunulmazlığı (3/177)
280

Sayfa
— Antalya Milletvekili İhsan A$»öv 'ün yaşajna dokunulmazlığı (3/178)
280
.—- Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın
yasanca jloku^ulmazlığı (3/126)
47:48
— J^jk§sir Milletvekili Gökhan Eyliyaoğlu ve Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm y^ama dokunulmazlıkları' (3/127)
48
(3/180)
280
— BiUecik Milletvekili Şadı Binay'ın
yasama dokunulmazlığı (3/179)
$80
—,3|ngöl Milletvekili Halit Kıza Ünal'
ın yasama dokunulmazlığı (3/191)
490
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın
yasama dokunulmazlığı (3/181)
280
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun yasama dokunulmazlığı (3/192) 490
— Erzurum Milletvekili Turhan BUgin'in yasama dokunulmazlığı (3/14Ş)
89
(3/1Ş3)
490
' — Giresun Milletvekili Najm Tirali'nin
yasama dokunulmazlığı (3/159)
168
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun
yasama dokunulmazlığı (3/149)
89:90
(3/1$))
158
— İçel Milletvekili ihsan Ünal'ın yasa
ma dokunulmazlığı (3/150)
90
— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcigil 'in yasama dokunulmazlığı (3/190)
490
— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm
yasama dokunulmazlığı (3/151)
90
— İstanbul Milletvekili Sahabettin Orhon'ıuı yasama dokunulmazlığı (3/161)
158
• — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın yasama dokunulmazlığı (3/152)
90
(3/189)
384
— İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığı (3/153)
90
(3/162)
158
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/79)
6
— Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'in yasama 4oknnuJm,a4ığı (3/1^8)
48
— Konya MfiJetyeMi Ir|^n.Paranın
yasama dokunulmazlığı (3/154)
90
~ Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm yasama dokunulmazlığı (3/194)
490
— %Jiarya,;Mlll§^)4îi Wmâ ,.M*an
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490

ve Btlıiideir.MjUfiM^ciH ö«ki*n Svliyaöz&\ph^m^mSkjkt^smkm^^
(3/196)
öğla'nun
y&m&a &^^uiı*A*hkiarı
— -Sürt J&ü&trveküi J&ayfettân öz(3/121)
48
geu'in ^ı^ma:4©k»öatoa?Jtğı (3/155)
$Q
(3/186)
$80 |
—. Z»Bguldak MaietvekiU Nuri B«ser'(3/19S)
*m
injmmm
&towikva\}fr
(3/1X5)
208
— 3&wa«*n
l ü ü e ^ k i U Sikeykı
|
307,301:339

TORULAE VE CEVAPLAR
•A - SÖZlrf^SORVLAR

VE

CEVAPLARI

AdaletBAkftmndMi
-—Samsan Milletvekili Osman: Şahineğlu-nun, Yüksek Adalet DiifftHi6j^î Baş
kam ile !Ba§»^v*aş«ıuı omlıtfftaası için
polis taksis edilip «edilcıediğise dair
Adalet '*e l^şkri ^*J^«ıl«raa<iıwı-^alü-goru öiMegssi (#/r?2)
115,144,161

öv'ün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet
Teşekkülleri, belediyeler ye Devlet deneti
mindeki müesseselerde maaşlı, ücretli ve
yevmiyeli olarak çalışan emekli memur
lara dair Başbakandan sözlü sorusuna
Maliye Bakanı Şefik İnan'in cevabı,
(6/95)
315:31$,331,374

Basın - ,Yayuı ey$ Turi&u BaHaumdftB

— /Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Beden Eğitimi ve izcilik Müdür
lüğünün Beden Eğitimi Genel Müdürlü
ğü Jaalin4e birleştirüütmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
na Başbakan ve kendi adına Millî Eğitim
Bakanı Hilmi
İncesulu'nun
cevabı
(6/192)
157,197:198,252,290:292

— ^ a t o M i U e t ^ ^ v J ^ ö a Asar'.
fn,-)jâzı
heyetlerin yaptıkları ^iyafçtlçrjp.
t
radyo Ue y$ymMM- faglm*Mw sOİmadjğına dair j^r^suna 3$mn - Y a y ı n a Tu
rizm Bakanı :&âmr*n UvUyı&oğJu&un sözlü
cevabı ifi/m)
iW5 ^46,1^,174,191,
215^47:250
—• Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif
konuşma ye eserlerin beher dakikası için
ne. kadar ücret .ödendiğine ve Ağustos - Ey
lül 1961 ayları içinde, gayrimeşru iktisap
lar ite ilgili olarak, İstanbul Radyosun
dan yapılan yayınlara dair sorusuna Ba
sın -'Yayın ve Turizm Bakanı Kâmran
Evliyaöğlu'nun sözlü cevabı (6/178)
145,
166,174;191,214:215,245:247
BagbftTguıdftTi
— Afyon &a*afeis#r t$fö|etar«kUi Ba^k'Jfur Bâki'nin, beynelmilel Komünizmin
meml^petimi34e *#şap$»pi vJH*ulaya&ağı
yıkıcı Jaa^afftltoe ftew5Bii«ev<g^i4e4b»ler
ahndîğı&a t^iv Bfl#tafeftftfl m sofusuna İç
işleri Bakam fAiaa«t • ^apalağln/öun .-se
vabı ^j8$i8)
11^9:142
• m» Ae^aljna Milletvekili Ih^an .Ata*

— Edirne Milletvekili Jjhami Ertem'in, hudut giriş ?ve çıkış kapısı olan şehir
ve kasaba&ırjn iman ve medeni tesislere
kavuşturulması hakkında özel bir görüş
ve programın bulunup bulunmadığına
ve Ediffteıfnin imarı ve kalkmması husu
sunda n e düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusuna İmar ve İskân Bakanı
Mubidd*n> Güven'in sözlü cevabı (6/140) 24:27
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu^nun, Erzincan'ın bugünkü haliyle,
iskân btaimnın4dn bir tehlike tevlidedip
etmediğine, üç-parçaya bölünmüş olan
şehrin rbirleştirUo^sinin ve Davlet bütçe
sinden bir yardım yapılmasının düşünülüp
düşüniildüğüne deisr Başbakandan sözlü
sorusuna &aaar ve İskân Bakanı Muhiddin
Güvenlin, tŞaUUomabı:(6/166)
74#6
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— Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'nun, hangi illerde kaç vatandaşın ser
vet beyanına tâbi tutulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/174)
144,316,331
— îçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'
ın, komünistlerin faaliyetini önlemek için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/188)
128,178,197
— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm,
Karma Hükümetin teşkili tarihinden iti
baren bugüne kadar yeniden atanan me
mur adedine dair [Başbakandan sözlü so
rusu (6/208)
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
1962 bütçe yılı tatbikatında ve sonraki
plânlı 5 yıllık çalışmada Niğde ilinin ihti
yaçlarına ne (hacımda yer ayrıldığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/211)

329

382

— Sakarya Milletvekili Mu'slihittin
Gürer'in, Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi
Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sorusuna
Devlet Bakanı Necmi öktem'in sözlü ceva
bı (6/202)
207,296,323:325
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Karana Hükümetin teşkili tarihinden
itibaren bugüne kadar yeniden atanan
memur adedine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/207)
329
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Tokat ve havalisine iktisadi bîr hareket
kazandırmak, âşsizliğe mâni olmak ve (hu
susiyle yerüstü servetlerini kıymetlendir
mek maksadiyle Tokat'ta sınai tesisler ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sorusuna iSanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı (6/153)
33,64,
106,139,159:161
Bayındırlık Bakanından
— Ağrı Milletvekili Nevaat Güngör'ün,
Ağrı - Kağızman Devlet yolunun yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık
Bakanından
sözlü
sorusu
(6/206)
279,331,375
—- Bingöl Milletvekili M. Sıddik Aydar'm, Bingöl il (hududu içindeki üç köp
rünün proje ve ihalesinin ne zaman yapı-

Sayfa
lacağma dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/139) 23:24
— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, Hirfanlı Barajı gölünden elek
trik enerjisi ile yükseltilerek alınacak su
dan istifade edilerek Kulu ve Cihanbeyli
bölgelerinde ve Şereflikoçhisar ile Akın
ovalarında sulama yapılmasının mümkün
olup olmadığın'a dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/183)
128,174
— istanbul Milletvekili Naci öktem'
in, Türkiye'deki kiremit
fabrikalarının
sayışma ve kiremit yerine kullanılan saç
lara dair sorusuna Ticaret. Bakanı îhsan
Gürsan ve Bayındırlık Bakanı Emin Pak
süt'ün sözlü cevapları (6/167)
113:115
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, şimdiye kadar nerelerde kaç trafik
muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik
muayenesinin nasıl yapıldığına dair soru
suna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü
cevapları (6/158)
64:68
•— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Er
gene nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç
dönüm arazinin sular altında kaldığına ve
zarar gören mahsullerin cins, miktarı ve
değeri ile her iki nehrin sularının kontrol
altına alınması hususunda yapılan anlaşma
nın ana hatlarına dair sorusuna, Bayındır
lık Bakanı Emin Paksüt ve Tarım Bakanı
Cavit Oral'm, sözlü cevabı (6/125)
15:18
—- Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, Güney, Doğu ve Kuzey illerini bir
birine
bağlıyacak
olan
karayolunun
noksan kısımlarının düşünülüp
düşü
nülmediğine ve Dicle nehri üzerindeki
Hasankeyf köprüsünün ikmal edilip edil
mediğine dair sorusuna Bayındırlık Baka
nı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/177)
145,
163:166
— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in, Siirt iline bağlı ilçe yolları ile Tillo
nahiyesi ve Halenze köyünün su işinin bu
yıl ikmal edilip edilmiyeceğine dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün
sözlü cevabı (6/193)
157,198,221:224
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— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Zile - Amasya şosesinin bozulmuş kısım
larının ne zaman yapılacağına dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/173)
115:116
Çalışma Bakanından
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş
bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü ce
vabı (6/186)
128,173:174,177:178,215:216
Devlet Bakanından
— Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'
ün, Doğudaki açlık ve hayvan yemi sı
kıntısına karşı ne gibi tedbirler alındığına
dair Devlet ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/197)
171,225,254,296
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, iktisadi gelişmemiz için F. A.
O. Teşkilâtı tarafından yapılan yardımdan
faydalanılıp faydalanılmıyacağma ve Doğu
illerindeki gıda azlığının doğuracağı neti
celer üzerinde ilmî cepheden tetkik yoluna
gidilip gidilmediğine dair Devlet Sağlık
ve Sosyal ve Tarım Bakanlarından sözlü
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Suat Seren ve Tarım Bakanı Cavit Oral'ın
cevapları (6/200)
207,296,317:321
— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 84
sayılı Kanunun tatbikatına dair sorusuna
Devlet Bakanı Nihat Su'nun sözlü cevabı
(6/141)
27:29
Dışişleri Bakanından
— Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderi
len memur ve hizmetlilerle bunların dönüş
lerinde getirdikleri otomobillerin sayısına
dair sorusuna Dışişleri Bakanı Selim Sar
per'in sözlü cevabı (6/176) 144:145,162:163,174,
211:214
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Lozan Andlaşması ile millî hudutlarımız
dışında kallan iarazüye dailr, siorusuna

Dışişleri Bakanı
(6/195)

Sayfa
Selim Sarper'in cevabı
171,224,254,292:296

İçişleri Bakanından
— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin,
Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldınlmıyacağına dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik
İnan ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevapları (6/185)
128,176:177
— Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, Aşkale'de oturan Turan Köseyi
dövdüklerinden dolayı haklarında âmme
dâvası açılan emniyet memurları hakkında
her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına
dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/190) 157,197,216:22i
— G&resun Milletvekilli Eltem Kılıçoğlu'nun, Giresun'un Keşap ilçesi tah
rirat kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip
edilmediğine dair sorusuna İçişleri Bakanı
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/165) 73 -.
74
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp toplanan ruhsatnameli silâhların iade
si veya bedellerinin ödenmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü ceva
bı (6/171)
115,143:144
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'da asayişi bozan olayların ön
lenmesi bakımından ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/199)
181,255,
296,316:317
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, şimdiye kadar nerelerde kaç trafik
muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik
muayenesinin nasıl yapıldığına dair sorusu
na İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü
cevapları (6/158)
64:68
— 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)

29
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— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyelerinin
6830 sayılı îstijnlâk Kanunu gereğince olan
borçlarının 1962 malî yılı bütçesinden
ödenmesi için bir ödenek konulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Maliye
Bakanı Şefik İnan'ın sözlü cevapları
(6/184)
128,174:176
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı eski Baş
kanı ile Başsavcısının muhafazası için polis
tahsis edilip edilmediğine dair Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü soru önergesi
(6/172)
115,144,161
İmar ve İskân Bakanından
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş
bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na İmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'in sözlü cevabı (6/186)
128,173:174,177,178,
191:194
— Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'nın, 1959 yılında Hınıs ilçesinde vukubulan zelzelenin sebeb olduğu hasar mik
tarına ve vadedilen yardımın yapılıp yapıl
madığına dair İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/209)
329
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in
Hınıs ilçesinde 1959 yılında vukubulan dep
remden zarar görenlere yapılan yardım
lar hakklfıda İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/210)
329
— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in^
Şebin Karahisar ilçesinde vukubulan yan
gının sebebolduğu hasar miktarına ve yapı
lan yardım tutarına dair sorusuna İmar ve
İskân Bakanı Muhiddin Güven'in «sözlü ce
vabı (0/152)
31:33
Maliye Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu
Karan ile sıhhi, sebeplerle yapılan döviz
satışlarından alınan istikrar fonuna ka
tılma payının kaldırılıp kaldırılmıyacağı
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliye
"Bakanından söilü sorusu (6/154)
33:34 |

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, şahıslara ait arazi içine girmiş olan
Hazine arazisinin tercihan tapu sahipleri
ne satılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/179)
145,166
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Beden Eğitimi ve İzcilik Müdür
lüğünün Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü
halinde birleştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Başbakan ve
kendi adına Millî Eğitim Bakanı Hilmi
Incesulu'nun cevabı (6/192)
157,197,198,252,
290:292
— Çankırı Milletvekili Rahmi İncele
rin, Arazi ve Bina vergilerinin (matrah
larına uygulanacak misiller hakkındaki
206 sayılı Kanuna göre tahsil edilen Arazi
ve Bina vergileri farklarının sahiplerine
ne zaman iade edileceğine dair sözlü soru
suna Maliye Bakanı Şefik İnan'ın cevabı
(6/198)
171,226,254:255
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
kabul edilen Servet Beyannamelerinin
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Maliye Balkanından
sözlü sorusu. (6/169)
115,142
— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin„ Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırılmıyacağma dair sorusuna Maliye Bakanı
Şefik İnan ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (6/185)
128,176:177
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderi
len memur ve hizmetlilerle bunların dö
nüşlerinde getirdikleri otomobillerin sayı
sına dair Millî Savunma, Tarım, Dışişleri,
Maliye Bakanlarından sorusuna Maliye
Bakanı Şefik İnan'ın sözlü cevabı (6/176) 144:
145,162: 163,174,188:191,21i- :212
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, çocuk felcinden halen dış memleketler
de tedavide bulunanlarla, bunun dışında
tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat et
miş ne kadar felçli çocuk olduğuna, bun1ar hakkmda ne düşünüldüğüne ve 6 . 6 ,
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1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararının sıhhi sebeplerle yapılan
dış seyahatlerden istisna edilmesi için te
şebbüse gfçilip seçilmediğine dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren ve
Maliye Bakanı Şefik İnan'in sözlü cevap
lan (6/162)
71:73

Millî Eğitim Bakanından
— Bingöl Milletvekili M.. Sıddak-Aydar'ın, Beden Eğitimi ve İzcilik Müdür
lüğünün Beden. Eğitim Genel' Müdürlüğü
halinde birleştirilmesi hususunda• ne diişjinüldüğüne dair Başbakan ve Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusuna Başbakan ve
kendi adına Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun cevabı (6/192)
157,197.498

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi
gereğince vergi mevzuuna giren, küçük
esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan, 18
yaşından aşağı çıraklardan bu verginin
alınmasına devam edilip edikniyeceğine
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik lııan'ın sözlü cevabı (6/161)
69:71
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyelerinin
6830 sayılı istimlâk Kanunu gereğince
olan borçlarının 1962 malî yılı bütçesin
den ödenmesi için bir ödenek konulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna Maliye Bakanı, Şefik İnan ve İçişleri
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevapları
(6/184)
128,174:176

— Bingöl Milletvekili M. Sıddık- Aydar'ın, Bingöl'de bir lise binasmm 1962
yılında yapılması hususunda alınmış bir
karar olup olmadığına ve Bingöl Belediye
si tarafından lise binası inşaası için kaç
metrekare arsa verildiğine dair sorusuna
Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun
sözlü cevabı (6/134)
2Q>61;62.
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha
nın köy enstitülerinden mezun olanların
sayısı ile bugünkü durumlarına ve bu eği
tim müesseselerinin yeniden açılmasınuı
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/181) 5,146,166

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Motorlu kara taşıtı sahipleri ile
yanlarında çalışan şoförlere ait Gelir Ver
gisinin akar yakıt yoliyle alınması husu
sunda bir tetkik yapılıp yapılmadığına
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/189)
'
157,197

— Diyarbakır Milletvekili Recai fo«kenderoğlu'nun, Ankara ve İstanbul İlleri
haricinde hangi illerde yüksek okul ve üni
versite bulunduğuna ve mevcut üniversite
lerin hangi fakültelerinin eğitime açılmış
olduğuna dair sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı (6/196) 171,
224:225
— Giresun Milletvekili Etem *Kilıçoğlu'nun, Giresun ili Görele ilçesinin
Gülef köyü ilkokulu binasının 1960 - 1961
yıllarında yapılan tamiratiyle ilgili hu
suslara dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/163)
73,112,245,290'

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kooamemi'nin yabancı memleketlerde tedavi
edilmekte olan Türk vatandaşı sayısı ile 6
Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka
rarnamenin. neşrinden itibaren, bu gibi vatandaşljkcdan. istikrar fonuna -katılıma payı
olarak kaç lira alındığına ve adı., geçen
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi
hususunda. Maliye Bakanı:: Şe&k Inan'ın
s M L i * w a M 6/144)
29*31

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, İzmit Akşam Tekniker Okulu
Müdür muavinlerinden biri hakkında, usul
süz diploma tanziminden dolayı tahkikat
açıldığının doğru olup olmadığına dair so
rusuna Millî Eğitim Bakam Hümi İncesu^
lu'nun sözlü cevabı (6/170)
115$4»®IS'
— Konya Milletvekili trfan Hiran1m, Konya'da bir Yüksek İslam En rtJröfiÜL
açılmamamı kajarlattanlmıa. olup oimsât-

— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyele
rinin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gere
ğince olan borçlarına dair İçişleri ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu (6/143)

29
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gına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı 06/164)
73,
112:113
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, ilhalesi yapılan Midyat Ortaokul binası
nın inşaatının durdurulması sebebine, başka
yerlerde inşaatı durdurulan ortaokul bi
nası bulunup bulunmadığına ve bu yıl ve
ya 1962 yılında Midyat Ortaokul binasının
inşasına başlanıp başlanmiyacağı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî
Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü
cevabı (6/132)
19$0,6Ö;61
— Sivas Milletvekili Tahsin
Türkay'm, Sivas'ın Kangal İlçesi Ortaokulu
nun halen ne müdürü ve ne de bir öğret
meni bulunmadığına göre okulun açık bu
lundurulmasında ne gibi bir fayda umuldu
ğuna dair Millî Eğitim Balkanından sözlü
«sorusu (6/160)
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu bi
nasının durumuna ve yeni bir okul binası
yapılmasının zaruri görülüp görülmedi
ğine dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı
Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı (6/14)6)

69

31,
02ı04

Millî Savunma Bakanından
— 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, Dışişleri,
Malice 'Bakanlarından; sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Ilhami Sancar'ın sözlü
cevabı (6/176)
144:145,
162:163,174,188:191,21i £14
— .İzmir Milletvekili Mehmet Ali
Aytaş'm, askerlik daire ve şubelerinde ça
lışan ücretli personelin memur kadrosuna
alınmaları için bir tasarı bulunup bulun
madığına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205)
279,375
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-

Sayfa
dar'ın, Bingöl Devlet Hastanesinin doktor
mevcuduna, yatak adedine ve mevcut bina
nın hastane olarak yapılıp yapılmadığına
dair sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Suat Seren'in sözlü cevabı
(6/135)
20:21
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerjim Gökay'un, âktüsadi gelişmemiz içlin
F. A. O. Teşkilâtı tarafından yapılan yar
dımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağma
ve Doğu illerindeki gıda azlığının doğura
cağı neticeler üzerinde ilmî cepheden tet
kik yoluna gidilip gidilmediğine dair soru
suna Tarım Bakanı Cavit Oral ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'in
sözlü cevapları (6/200)
207,296,317:321
— izmir 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 hak
kında ne düşünüldüğüne ve 6 . 6 . 1 9 6 1 ta
rihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarının sıhhi sebeplerle yapılan dış seya
hatlerden istisna edilmesi için teşebbüse
geçilip geçilmediğine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Suat Seren ve Maliye
Bakanı Şefik tnan'm sözlü cevapları
(6/162)
71:73
Sanayi Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının kar
şılanması hususunda ne düşünüldüğüne
dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı (6/175)
144,161:162
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, Sümerbank perakende satış ma
ğazalarının ilçelerden kaldırılması sebebi
ne dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı (6/155)
34,44,106:112
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, Seylân pamuğu ekmeye mecbur edilen
Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan pamuk
ların satmalmması veya ihracı hususunda
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Sanayi
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı
(6/187)
128,178,216,250:251

Sayfa
— Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ıri,
makina ve malzemeleri getirilmiş bulunan
çimento fabrikasının Batman'da kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın
sözlü cevabı (6/194)
157,198,224,252:254
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, karşılığı ertesi yılın ürününden aynî
olarak geri alınmak suretiyle çiftçiye suni
gübre temin edilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım ve Sanayi Bakanla
rından sözlü sorusu (6/113)
15,60
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kömür havzasındaki ölümle netice
lenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm
nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisinde
mesullerinden kaçı hakkında kanuni taki
bata geçildiğine ve kazaların önlenmesi ve
ya asgari hadde tutulması hususunda ge
rekli tedbirler ittihazı için bir çalışma ya
pılıp yapılimaldığma dair soruşumla Sanayi
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı
(6/138)
23,62,101:106
Tarım Bakanından
— 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 sorusuna Tarım
Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Bakanı ihsan
Gürsan'm sözlü cevapları (6/103)
8:11
— Gaziantep Milletvekili Osman Orhan
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin
geliştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü
sorusu (6/212)
382
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, orman tahribini önlemek maksadiyle
orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri ih
tiyacı olan hartama yerine kullanılmak
üzere, ucuz çinko temin ve tevzii hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna, Ta
rım Bakanı Cavit Oral'm cevabı (6/130) 18:19

Sayfa
— Giresun Milletvekili Btem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderilen
memur ve hizmetlilerle bunların dönüşle
rinde getirdikleri otomobillerin sayısına
dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'm
sözlü cevabı (6/176)
144,145,162:163,174,
188:191,211:214
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz için
F. A. O. Teşkilâtı tarafından yapılan yar
dımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağma
ve Doğu illerindeki gıda azlığının doğura
cağı neticeler üzerinde ilmî cepheden tet
kik yoluna gidilip gidilmediğine dair sözlü
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Suat Seren ve Tarım Bakanı Cavit Oral'm
cevapları (6/200)
207,296,317:321
,— Kayseri Milletvekilli Mehmet Yüeeler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Er
gene nehirlerimin taşması dolayısiyle kaç
dönüm arazinin sular altında kaldığıma ve
zarar gören mahsullerin cinsi, miktarı ve
değeri ile her iki nehrin sularının kontrol
altına alınması hususunda yapılan anlaş
manın iania hatlarına dair sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı Emin Baksüt ve Tarım
Bakanı Cavit Oral'm, sözlü cevabı (6/125) 15:18
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, Seylân pamuğu ekmeye mecbur edi
len Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan
pamukların satmalmması veya ihracı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü cevabı
(6/187)
128,178,194:197
— Sürt Milletvekili Süreyya öner'in,
Siirt ili dâhilinde çok .geniş mikyasta bu
lunan ve 3/4 ü.Devlet orman sahasına gi
ren yabani fıstık ağaçlarının müstakil bir
teşkilât ile ele alınarak aşılattırılmam hu
susunda bir tedbir ve tasavvurum mevcudolup olmadığıma dair soruşuma Tarım
Bakanı Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/137) 21:23
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, karşılığı ertesi yıhn ürününden aynî
olarak geri alınmak suretiyle çiftçiye suni
gübre temin edilmesi hususunda ne düşü-
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müldüğun© dair Tâmm ve'SanıagKi babanla
rından »özlü »onum; (6/113)
15,60
Ticaret Bakanından
— Ağrı Milletvekili Nevzat. Güngör'
ün, Doğu'daki açlık ve hayvan yemi sı
kıntısına karşı ne gibi tedbirler alındığı
na dair Devlet ve Ticaret Bakanlarından
sözlü sorusu (6/197)
171,225,254,296
— Çanakkale M&letvetkali 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 alındığıma
ve ihraç; maddesi olarak yabani domuz»
larrn etinden, derisinden ve kılından isti
fade hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna, Tarım Bakanı Cavit Oral ve
Ticaret Bakanı ihsan Gürsan'ın sözlü ce
vapları (6/103)
8:11
— Gaziantep MiUetvetMli Mithat San'm, Gaziantep Fıstık Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğine Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası tara&ndaır tahsis edilmiş
bulunan krediye dair- Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu- (6/182) 1281174,191,215,280*
290,316,331
— Gaziantep Milletvekili OsımanOrhan
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin
geliştirilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından
sözlü sorusu (6/212)'"
382
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun,, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960
tarihinden önce ve bugün kaç ekmeklik
buğday tevzi ambarı bulunduğuna, tevzi
olunan buğdayın fiyatiyie nakli işine ve
«mutemetlik mevzuunda ihtilâf olup olma*
dığına dair sorusuna Ticaret Bakanı İh
san Gürsan^n sözlü cevabı (6/156)
34 i37
— Giresun Milletvekili Ethem Kılıç*
oğlu'nun, Giresun'un^ Keşap İlçesi Balık*
çılık Kooperatifimin' kuruluş tarihihjey bu-
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güne kaâftr Hükümetçe n© mdktâr yaı«dia
yapıldığına; VÖ lftöl yılında' T, ö- Zkaok
Bankasınca kredi açılıp agılntadiğina?
açılmışsa miktaMBöt ve* a$*lan ta<stS»1a
Kooperatifep verflfflemsesi se&efcine dair so-'
rusuna Ticaret Bakanı thsa» GÜr*«ifcto
sözlü cevapları (6/159)
68:69
— İstanbul Milletvekili Naci oktanı'in, Türkiye'deki kiremit fabrikalarının «sa
yısına ve kiremit yerine kullanılan sac
lara dair sorusuna Ticaret Bakanı. İhsan
Gürsan ve Bayındırlık Bakanı Emin Baksüt'ün sözlü cevapları (6/167)
113:115
— İzmir Milletvekili Mehmet AK Aytaş'm, hayvan besioiliğini teşvik için J. C.
A. Fonundan verilen 15 milyon liradan
Konya ve diğer illere ne miktar aynldığıma ve bu paranın besicilere verilip ve
rilmediğime dair Ticaret Bakanından söz*
İÜ sorusu (6/204)
279,374
— Ottikk Mmimmî
ŞBM'
mmvm
oğlu'nun; Petrol Ofisi Genel Müdtrfüğüfc
nün, resntî ve hususi teşekkül ve şahıslar*
dan alacağı olup olmadığına dair sorusu
na Ticaret Bakanr İhsan* GUrsan'ın sözlü
cevabı (0/20!)
207>29$321,323
Ulaştırma Bakanmdan
— An$alya«Mfâlet*e!&H I h t e Ata#H
ün, İzmi»' Telefte MHiâftMtt#D: Mim««u
Ayten A(İturanJte*mtt!l!a«ebfeî*eı»vMne3'aabtf
ledilmesi sebebine dair* Ulaftmam Baka*
nmdan sftalü" sonföff.* (6/2Î&)
383
— Gâtiantöp' Mîîlett«Mli MitMt Şaftl
ın, DevletöBdm1ı»yt>îlarr Geftel Müdürlüğüm
nün bilûmum i§yer!erin^ f mtrvakît^ kay-*
diyle çalıştırılan işçilere dair Ulaştırma
Bakanından sözlü sorusu (6/203)
279,331,374
— İzasir Milletvekili Mustafa Uyrau'üı^
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru- Ayten1
Akturan'm, muhasebe servisine naklinin»
sebebinenlair rUlaffcınttaBal^ından-isMü
sorusu (6|ai4)>
382

-li
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Sayfa
Adalet Bakanından
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 'in, Kırşehir'de yeni bir adalet bina
sı yapılması ve inşaata 1962 yılında başlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
soruşuma Adalet Bakanı S'ahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevfcbı (7/39)
43,232:233
Başbakandan
— Aydın Milletvekili Mehmet Tavas'
ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye
ler ve benzeri müesseselerde barem dışı
kadrolarda çalışan hizmetlilerin hastalık
ve emeklilik durumlarına dair sorusuna
Başbakan adına Maliye Bakanı Şef'k
înan'm yazılı cevabı (7/44) (
43,350:351
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Çankırı ili merkezi ile Eskipazar, Çerkeş
ve Kurşunlu ilçelerine Çatatoğzı Termik
Elektrik Santralinden elektrik verilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna Başbakan adına San'ayi Bakanı Fet
hi Çelikbaş'm yazılı eevalbı (7/46) 43,351:352
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Çankırılj^Kİ içme suyu tesisatı İnşaatının
projesine uygun bir şekilde tamamlanıp
tamamlanmadığına dair Başbakandan ya
zılı sorusu (7/45)
43
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Temmuz - Ağustos 1961
ayları içinde İstanbul Radyosundan yayın
lanan gayrimeşru iktisaplarl'a ilgili konuş
maları hazırlıyan heyet içinde bulunan
larla, bunlara, hizmetlerine karşılık her
hangi bir ücret ödenip ödenmediğine dair
Başbakandan yazılı sorusu (7/63)
382
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Ankara Numune Hastanesi ek inşaatın
da yolsuzluk yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair sorusuna
Başbakan "admâ Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Akif Eyidoğan'ın yazjlı
cevabıv (7/41)
43,483:484
— Niğde Milletvekili Asım. Eren'in,
Doğu'ya yapılan yardımların yerinde ve
asıl ihtiyâcı karşılıyacak şekilde dağıtıl-

Sayfa
ma» ile iîgülî 'olarak ne gibi tedbirler tthn{feğına dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/59)
208
— SrVad Milletvekili ibrahim Göker'in,
üç senedir devam eden kuraklık dolayısiyle Sivas iline bir yardım yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/51)
128
Bayındırlık Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Tavas'
ın, Aydın - Muğla yolu inşaatının ne za
man bitirileceğine ve Çine çayının bağlan
ması işinin ne durumda olduğuna dair
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu
(7/64)
382
-.,— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Bitlis - Diyarbakır şosesi üzerin
deki 30 kilometrelik Duhan - Bitlis ara
sının yapılmasına' bu yıl başlanıp başlanmıyacağına dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Emin Paksüt'im yazılı cevabı (7/32) 232
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu 'nun, Meriç* nehri sahillerinde Yunanlı
lar tarafından yapılan sedlerîn su bas
masına sebefrohtp ölmıyaeağıria dair Ba
yındırlık'Bakanından yazılı sorusu (7/61) 382
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün*
doğdu'nun, Erzincan'ın, arazi ve içme su
ları ihtiyaçlarının temini için bir tedbir
alınıp alınmadığına dair Bayiridirlık Ba
kanından yazılı sorusu. (7/62)
382
— Niğde' Milletvekili Asim Eren'in,
Niğde ilindeki 32 sondaj kuyusuna he
men motoprftîfcffi takılmasının, Bor Ba
rajı ile Gökbes köyü havuzunun ikmal
lerinin ve Niğde'nin küçük sulama işle
rinin etüt ve tatbikat programının ne
gibi tedbîrlerle ne zaman tahakkuk etti
rilmesinin düşünüldüğüne dair sorusuna'
Tarım Bakimi Cavit Oral ve Bayın
dırlık Bakanı Emin Pâk'süt'ün yazılı ce
vaplan (1/$İ)
226:231
— Ordu Milletvekili Ata Bodurdun,
il programı içinefe* buluttan Ordu' - Me-
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Sayfa
I
yapılan
sarfiyata
ve
1961
yılında
konulan
sudiye dere yolunun Karayolları prog
I tahsisat miktarına dair sorusuna içişleri
ramına alınmasının düşünülüp düşünül
I Bakam Ahmet. Topaloğlu'nun yazılı cevabı
mediğine dair sorusuna Bayındırlık Ba
(7/13)
198:199
kanı Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/20) 200:
—
Ordu
Milletvekili
İzzettin
Ağaoğlu'201
I nun, Ankara Belediyesine bağlı Elek
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğtrik - Havagazı ye Otobüs İşletmesi âmir
lu'nun, Ordu - Mesudiye dere yolunun
I vo memurlarından kaçı hakkında idari
Karayolları programına alınmasının dü
tahkikat yapıldığına ve otobüs servisinin
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
.1957 - 1961 yılları kâr ve zarar hesabına
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı
İçişleri Bakanından yazılı sorusu.
cevabı (7/19)
199:200 I dair
(7/58) '
181
Dışişleri Bakanından
imar ve Iskan Bakanından
— Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin,
—- Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un
Uluslararası teşekküllerden 'Türkiye'nin
Çankırı'da daha önce tanzim edilen plân
iktisadi durumunu tetkik sahasına alan
gereğince kurulması kabul edilen 150 ev
larla bu teşekküllerden bize fiilen yar
lik bir mahallenin tamamlanıp tamamlandımda bulunanlara ve yaptıkları yardım
ımyacağma ve yapılan evlerin fiyatlarına
ların mahiyetiyle miktarına dair soru
.dair İmar ve İskân Bakanından yazılı sosuna Dışişleri Bakanı Selim Sarper ve
p r u s u . (7/65)
382:383
Maliye Bakanı Şefik î n a n ' m yazılı cevap
lan (7/17)
76:84

Maliye Bakanından

Gümrük ve Tekel Bakanından

— Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin,
Uluslararası teşekküllerden
Türkiye'nin
iktisadi durumunu tetkik sahasına alanlar
la bu teşekküllerden bize fiilen yardımda
bulunanlara ve yaptıkları yardımların ma
hiyetiyle miktarına dair sorusuna Dışişleri
Bakanı Selim Sarper ve Maliye Bakanı Şe
fik İnan'in yazılı cevaplan (7/17)
76:84

—- Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Çankırı'daki geniş kaya tuzu yatakları
nın daha büyük bir işletme haline ge
tirilerek geniş çapta tuz istihsalinin dü
şünülüp düşünülmediğine ve elde edilecek
tuzun yabancı piyasalara ihracı konusun
da bir tetkik yapılıp yapılmadığına dair
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Şev
I
— Çanakkale Milletvekili Ref et Sezgin 'ket Buladoğlu'nun yazılı cevabı (7/47)
43, i in, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet
297:299 j dairesi için yeni bir bina yapımının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Maİçişleri Bakanından
I
liye Bakanı Şefik Înan'm yazılı cevabı
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün(7/50)
.
88,167
doğdu'nun, Şafaklı aşireti tarafından Ke
maliye, Kemah ve Erzincan'ın tfmrdıı meI
ı ralarma yapılmakta olan tecavüzün ön
I
lenmesi için bir tedbir alınmasının düşü
J
nülüp düsünülmeiğine dair, içişleri Baka
nından yazılı sorusu (7/55)
157
— Muş Milletvekili Sait Mutlu 'mm,
Arazi ve Bina vergilerinin 1833, 1837, 206
ve 309 sayılı kanunlara göre tahakkuk
eden miktarlarına; 1962 yılında kaldırıl
ması kanunlaşan sabit tesislerin 1961 yılı
vergi miktarına, vali konaklan ile hiz
I
met arabaları için 1959, 1960 yıllarında

— İzmir Milletvekili Mtistafa Uyar'm,
İzmir'in Eşref paşa civarında Karafatma
dağı yamaçlarında yapılan gecekonduların
bulunduğu arsaların ]?ina sahiplerine veya
köy muhtarlığına sembolik bir fiyatla satıl
masının mümkün olup olmadığına dair so
rusuna Maliye Bakanı Şefik Înan'm yazüı
cevabı(7/52)
. «108,484486
•-— Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, Tütüncüler Bankasında yapılan teftiş
esnasında, bâzı yolsuz muamelelerin tesbit
edilip edilmediğine dair sorusuna Maliye
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Bakanı Şefik İnan'm yazüı cevabı (7/30) 348:
349
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, çocuk felcine duçar olan hasta ço
cukların dış ülkelerde tedavilerini sağlıyabümek maksadiyle 6 . 6 , 1961 tarihli ve
5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu kararının
üçüncü maddesinde değişiklik yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Maliye Bakanı Şefik înan'm yazüı cevabı
(7/27)
201:202
— Samsun Mületvekili llyas Kılıç'm,
Ankara'da Bakanlık ve bunlara bağlı ku
rumların kira ile işgal ettiği binaların sa
yısına dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik
înan'm yazılı cevabı (7/56)
157,486:487
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm,
köy öğretmenleri ile diğer öğretmenlerin
durumuna dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/40)
— içel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın, orta öğretmen kadrolarının tamamlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/48)

43

43

Millî Savunma Bakanından
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
Kara Kuvvetlerine mensup subaylardan
Hukuk Fakültesini ikmal edenlerin de as
kerî yargıç sınıfına geçmelerine müsaade
edilmemesi sebebine dair. Millî Savunma
Bakanından yazılı sorusu (7/57)
181
Sanayi Bakanından
— Çankırı Mületvekili- Kâzım Arar.'ın,
Çankırı'da bir halıcılık kursu açılmasının
uygun olup olmadığına dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/60)
329
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in,
Çatalağzı - Ankara elektrik hattından isti
fade edilerek Çankırı'ya yapılmakta olan
indirme istasyonunun ne zaman tamamla
nacağına dair Başbakandan sorusuna Sana
yi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı
(7/38)
202:2Ö3

Sayfa
— Konya Milletvekili irfan Baran'm,
Konya'nın Sille bucağına bağlı bâzı köy
lerde 1960 yılından sonra pancar ekiminin
vilâyetçe menedilmesi sebebine dair soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazı
lı cevabı (7/29)
347:348
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, subay, assubay, memur, müstahdem
ve işçilere Sümerbank mamullerinin tak
sitle satılmasının mümkün olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu
(7/53)
128,35235ö
Tarım Bakanından
— Niğde Mületveküi Asım Eren'in,
Niğde ilinde 32 sondaj kuyusuna hemen
motopompun takılmasının, Bor Barajı üe
Gökbes köyü havuzunun ikmallerinin ve
Niğde'nin küçük sulama işlerinin etüt ve
tatbikat programının ne gibi tedbirlerle ne
zaman tahakkuk ettirilmesinin düşünüldü
ğüne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit
Oral ve Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevapları (7/21)
226:231
Ticaret Bakanından
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
Çankırı'da bir Halıcılık kursu açılmasının
uygun olup olmadığına dair sorusuna Ti
caret Bakanı ihsan Gürsan'ın yazılı cevabı
(7/37)
84
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesi fındık müstahsıllarının istihsali artırmak maksadiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından al
dıkları kredinin miktarına ve artırılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/43)
43
— Muğla Mületveküi Hilmi Baydur'un,
narenciye ihracatına biraz daha fazla ehem
miyet vcrümesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu
(7/54)
128
Ulaştırma Bakanından
— ÇajiaiKkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga iilçesi PTT binası ve lojman
inşaatına ne zaman başlanacağına dair
sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/49)
88,299

20Sayfa
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'm, Diyarbakır'da, zaman zaman
ölümle neticelenen tren kazalarını1 önle
mek bakımından, şehir içerisinde bulunan
demiryollarında emniyet tedbirleri ile (bir
likte geçişi de sağlıyacak bir yeraltı pero
nu veya yerüstü asma köprünün inşası
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'm ya-

zıh cevabı (7/23)

Sayfa
297

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra Sivas Dev
let Demiryolları Fabrikası ile 4 ncü İş
letmeye bağlı tesislerden kaç memur ve
işçinin ne sebeple nakledildiğine dair so
rusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'm
yazılı cevabı (7/42)
43,349:350

TASARILAR
— Ad ve soyatüarmm değişikliğine
ilişkin 4 Eylül 1958 tartihli Sözleşmenin
onaylanmasının uygun (bulunmasına dair
(1/125)
426
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten
muaf tutulması Ihakkindaki 26 Eylül 1957
tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunmasına dair (1/128)
490
— 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sil usulü hakkında Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair (1/93)
—• Ambalajların muvakkat ithaline
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunmasına dair (1/95)
—Anayasa Mahkemesi kanunu tasamsı
(1/99)
— Anlkara Üniversitesi 1956 malî yılı
Kesinhesabı hakkında (1/51)
— Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı
Kesinhesabı hakkında (1/60)
— Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı
Kesinhesabı hakkında (1/74)

45

45
88
44
44
44

— Ankara Üniversitesi 1959 Bütçe yılı
hesabı katisi hakkında (1/41)
5
— Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe yılı.
Kesinhesabı hakkında (1/129)
490
— Ankara Üniversitesi 1961 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/86)
C. Senatosu 1/5)
45,208,238:240,256:259
— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma, Bütçe Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/6, C. Se
natosu 1/10)
361
— Ankara Üniversitesi Rektörlük kad
roları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik
Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu
tasarısı (1/102)
157,330,368:374,583:584
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulü
ne mütaallik Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair (1/97)
45
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1956 malî yılı Kesinhesabı hakkında- (1/53) 44
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1957 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/61)
'
44
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün 1958 malî yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/76)
44
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1959 bütçe yılı Kesinhesabı (1/118)
383
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanunu hakkında (M. Mec
lisi 1/7, C. Senatosu 1/22)
362
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair (1/100)
88
— 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek
6794 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da (1/23)
237,289:290,367
— 1955 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/47)
43
— 1956 Bütge yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/52)
44
— 1957 malî yılı Kesinbesabı hakkın
da (1/62)
44
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— 1958 malî yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/75)
44
— 1959 bütçe yılı Hesabı Katî Kanu
nu hakkında (1/33)
5
— 1960 bütçe yılı Kesinhesabı hakkın
da (1/114)
361
— 106İ Mâlî yılı Mtçe Kânununa bağ
lı (A/İ) i|âretli öetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/46)
5,208,243:244,268:271
—• 1İ6İ malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) Ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanuiı tasarı
ları (1/27, 1/28)
129,130:139,146,151:154
— İ9Ö1 mâlî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/İ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/87)
45
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/101) .
88,208,
243:244,268:271
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (İ/113)
361
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/119)
383
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962
yılı Bütçe Kanunu hakkında (M. Meclisi
1/5, O. Senatosu 1/9)
361,384403,
404 423,423,427:449,450 :
483,491:514,514:552,554682:584:638
a) Başbakanlık bütçesi
554:582
b) Cumhurbaşkanlığı bütçesi
543:544
c) Danıştay bütçesi
594:606
d) Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe
si
584:594
e) Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe
si
610:638
f) îstatistük Genel Müdürlüğü büt
çesi
606:610
g) Sayıştay Başkanlığı bütçesi
544:552
h) Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi
514;543
— 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
(1/103)
157

Sayfa
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğünün 1956 Bütçe yılı Kesinıhesabı hakkında (1/54)
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğünün 1957 mâlî yılı Ke
sinhesabı hakkında- (1/63)
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğünün 1958 malî yılı Ke
sinhesabı hakkında (1/77)
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1959 Bütçe yılı he
sabı katîsi hakkında (1/36)

44

44

44
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— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/İ20)
383
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nu hakkında (M. Meclisi 1/8, C. Senatosu
1/20)
3fc2
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 Bütçe yılı Kesinhesabı haıkkmda (1/48)
43
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/55)
44
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1957 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/64)
44
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1958. malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/78)
44
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- ^
nün 1959 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu
hakkında (1/42)
5
—
1961
(Â/l)
şiklik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
yapılması hakkında (1/88)
, 45,208,
240:241,260:263
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanunu hakkında (M.
Meclisi 1/9, C. Senatosu 1/14)
361
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1957 malî yılı Kesinhesabı hak
kında (1/65)
44
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1958 malî yılı Kesinhesabı hak
kında (1/79)
44

22Sayfa
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1959 Bütçe yılı Hesabı Katî
Kanunu hakkında (1/39)
5
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesabı
hakkında (1/130)
490
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu hak
kında (M. Meclisi 1/10, C. Senatosu 1/18) 362
— Ege Üniversitesinin 1958 malî yılı
Hesabı Katî Kanunu hakkında (1/31)
5
— Ege Üniversitesi 1958 Bütçe yılı He
sabı Katî Kanunu hakkında (1/43)
5
— Ege Üniversitesi 1960 Bütçe yılı Ke
sin Hesabı hakkında (1/121)
— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
Kanunu hakkında (M. Meclisi 1/11, C. Se
natosu 1/11)
— Gayrimenkul kiraları hakkındaki
6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir
bent ve hu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair (1/122)
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
31.02 - 31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Vergisinden muafiyetine dair
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanma
sı hakkında (1/123)
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması hakkında (1/106)

383

361

383

383

307

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın
Gümrük Vergisinden muafiyetine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması
hakkında (1/107)
307
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki münase
betlerle ilgili Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair (1/98)
45
— Halit Kızı Nermin Akmansü'ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair-(1/89)
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesabı
hakkında (1/66)

45

44

Sayfa
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1958 malî yılı Kesinhesabı hak
kında (1/80)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1959 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanu
nu hakkında (1/38)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında (1/115)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu hakkın
da (M. Meclisi 1/12, C. Senatosu 1/6)
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırılması
na dair (1/108)
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955
malî yılı Kesinhesabı hakkında (1/49)
— inhisarlar Umum Müdürlüğünün
1956 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında
(1/56)
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün
1957 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/67)
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünün
1958 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(1/82)
— İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade
mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken
parasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye
iadesi hakkında (1/126)
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957
malî yılı Kesinhesabı hakkında (1/68)
— istanbul Teknik Üniversitesi 1958
malî yılı Kesinhesabı hakkında (1/81)
— istanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe Kanunu hakkında (M. Meclisi
1/14, C. Senatosu 1/13)
— istanbul Teknik Üniversitesine bağlı
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da (1/104)
— istanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında (1/109)

44

&

361

362

307
43

44

44

44

426
44
44

361

279

307
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Sayfa
— îstaribul Üniversitesi 1956 bütçe yılı
Kesinhesabı hakkında (1/57)
44
— istanbul Üniversitesi 1957 malî yılı
Kesinhesabı hakkında (1/69)
44
— istanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/110)
307
— istanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
(Kanunu hakkında (M. Meclisi 1/13, 0. Se
natosu 1/12)
'
361
— Karayolları Umum Müdürlüğünün
1957 malî yılı Kesinhesabı hakkında (1/70) 44
— Karayolları Umum Müdürlüğümün
1958 malî yılı Kesinhesabı hakkında (1/83) 44
— Karayolları Umum Müdürlüğümün
1959 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu hak
kında (1/32)
5
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1960
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/116)
361
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1961
malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/45)
5,244:245,272,275,282,288,290,
296,300:303
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe kanunu hakkında j(?M. Meclisi
1/15, C. Senatosu 1/15)
362
— Konya Milletvekili ihsan Kabadayı
nın, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi
nin tâdili hakkındaki kanun teklifinin de
bu konudaki kanun tasamı (2/117, 4/44) 330:
331
— Maliye Bakanı Şefik înan'ın, zirai
kazançlarla ilgili olarak 1962 yılında ya
pılacak beyanların ve tarhiyetm ertelen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa
bâzı hükümler ve geçici »maddeler ilâvesi ve
1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurum
lar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi hakkın
da (1/112)
339:342
— Muvazzaf subay ve askerî memurlara
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608
sayılı Kanuna ek kanun hakkında (1/94)
45
—-15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Da
nimarka ödeme Anlaşmasının feshi hak
kındaki 2? Haziran 1961 tarihli muhtıra
nın onaylanmasının uygun bulunmasına
dair (1/105)
279:280

— Orman Umum Müdürlüğünün 1955
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/50)
— Orman Umum Müdürlüğünün 1956
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu hakkında
(1/58)
— Orman Umum Müdürlüğünün 1957
malî yılı Kesinhesaibı hakkında (1/71)
— Orman Umum Müdürlüğü 1958 malî
yılı Kesinhesıabı hakkında (1/84)
— Orman Genel Müdürlüğü 1959 bütçe
yılı Hesabı Katî kanunu hakkında (1/35)
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu hakkında (M. Meclisi 1/16,
C. Senatosu 1/19)
—^ Petrol Dairesi Reisliği 1967 malî yılı
Kesinhesabı hakkında (1/72)
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 malî
yılı Kesinhesabı hakkında (1/85)
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 Bütçe
yılı Hesabı Katî kamunu hakkında (1/37)
— Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe
yılı Kesinhesabı hakkımda (1/127)
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı
Bütçe kanunu hakkında (M. Meclisi (1/17,
C. Senatosu 1/21)
— Silâhlı Kuvvetler Yakacak kanunu
halikında (1/90)
— Tekel Genel Müdürlüğü 1959 Bütçe
yılı Hesabı Katî kanunu (1/40)
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu hakkında (M. Meclisi 1/18,
C. Senatosu 1/17)
— Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yeti hakkında (1/91)
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne
mütaallik Beyannamesinin onaylanmasının
uygun bulunmasına dair (1/96)
— 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49
ncu maddesinin değiştirilmesine, ve 117 nci
maddesinin kaldırılmasına dair (1/30)
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956
Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu hakknda
(1/59)
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/73)
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1958
Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu hakkında
(V34)
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44
44
44
5

362
44
44
5
426

362
45
5

362
45

45

491

44
44

5

Sayfa
— Vakıflar Qfnü MMürlüğünün 1959
Pütçe yılı Hesabı l£$tı kaııuım nafckmda
(1/44)
5
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişikli^ yapılması hak
kında (1/92)
'.; 45,208,241:242,264*267
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1062 yılı
Bütçe kanunu hakkında (M. Meclisi (1/19,
C. Senatosu 1/23)
262
— Vazife mâlûljeriyle u«u§ malûlleri
nin de harb malûlleri gibi terfileri hak
kında (1/100), (2/67,79)
183
— 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile
emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
masına dair olan 279 sayılı Kanuna ek ka
nun hakkında (1/20)
6,11,15,50:59
— 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin
tadiline dair (1/111)
307
— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor-

I

I
I
1
I
I

Sayfa
veç Ödeme Anlaşmasının feslıi hakkındaki
23 Ağustos 1961 tarihli Nota'nm onaylan
masının uygun bulunmasına dair (1/117)
361
— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye- in
giltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fe
deral Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Tür
kiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Ka
sım 1958 tarihli Türkiye - Holânda ve Tür
kiye - italya, 17 Aralık 1958 tarihli Tür
kiye - isveç ve Türkiye - Danimarka, 18
Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19
Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22
Aralık 1958 ' tarihli Türkiye - isviçre ve
29 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya
Kredi Andlaşmalarmm onaylanmasının
uygun bulunması hakkında (1/124)
383
— Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962
yılında yapılacak beyanların ve tarhiyatın
ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hükümler ve geçici maddeler ilâ
vesi ve 1962 yılında Gelir vergilerinin 3,
Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi
hakkında (1/112)
330

TEKLİFLER
Adana (Ahmet Karamüftüoğlu)
— Zirai Gelir Vergisi Kanunu hakkın
da (2/90)
45
Adana (Kemal Sarıibrahirnoğlu ve 4
arkadaşı)
— 3499 sayılı Avukatlık Kanununun
49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair
(2/14)
491

Adıyaman (Arif Atalay ve 31 arka
daşı)
— 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu
maddesinin 5 numaralı bendinin değiştiril
mesi hakkında (2/131)
361

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 66
arkadaşı)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbiki
nin tehirine dair (2/112) 171,172:173,330,342:
347,354 £57,367,374,376:379

Amasya (Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz)
— Memurların tahsil müesseselerinde
talebe olamıyacaklarına dair 4007 sayılı
Kanun ile bu kanunun birinci maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
183 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/93)

Adana (Mehmet Ünaldt Ç. S, Üyesi)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/77) 182,
209,211,314:315
— 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
ek kanun teklifi (2/97)
88,91

Artvin (Saffet Eminağaoğlu) ile Yozgat
(Celâl Sungur)
—; Devlet hizmetinde iken lise veya lise
muadili meslekî bir okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olanlar ile
yine memuriyetleri sırasında akademik de
dece alanlara yahut ikinci bir yüksek tahsili

45

25 —
Sayfa

Sayfa
ikmal edenlere bir derece kıdem verilmesi
hakkında (2/104)
Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 2 ar
kadaşı)
— T. C. Emekli Sandığı Kanununda
bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair 5951 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi
hakkındaki 6980 sayılı Kanunun geçici
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/138)
Aydın (Mustafa Şükrü Koç)
— 1950 den 15 Ekim 1961 tarihine ka
dar çeşitli sebeplerle meslekten ayrılmış
bulunan öğretmenlerin Millî Eğitim Bakan
lığında görev almaları halinde tâbi olacak
ları statü hakkında (2/139)
Aydın (Reşat özarda)
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair
(2/122)
— Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
ve geçici maddeler eklenmesine dair olan
5618 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair (2/123)

128

383

383

237

237

Bitlis (Müştak Okumuş)
—193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
114, 115, 116 ve geçici 9 ncu maddelerinin
yürürlükten kaldırılmasına dair (2/113)
171
Bolu (Fuat Ümit ve dört arkadaşı)
— Devlet hizmetinde iken lise veya lise
muadili meslekî bir okuldan sonra bir yük
sek okul veya fakülteden mezun olanlar ile
yine memuriyetleri sırasında akademik de
rece alanlara yahut ikinci bir yüksek tahsil
ikmal edenlere bir derece kıdem verilmesi
hakkında (2/91)
45
Bursa (Sadrettin Çanga) ve Balıkesir
(Mehmet Tiritoğlu)
— 4.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/15)
96:101,130
Bursa (Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşı)
— Gümrük Kanusunun 17 nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanun-

la eklenen (C) &krasınm değiştirilmesi hak
kında {2/140)
Çanakkale (Âli Aksoy C. S. Üyesi)
— 1706 neyılı Jandarnm Kanununun
6459 myıU Kanunla muaddel 12 nci maddesinia (b) fıkraımuı tadiİi hakkında
(2/142)
Çanakkale (Süreyya Endik)
— Sıtma Savaş Sağlık Koruyucuları
hakkında (2/130)
Çanakkale (Şefik înan ve 9 arkadaşı)
— Yatırımlar Finansman Fonu teşkil
ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun d^iftirümesine dair (2/9)

383

383

330

384

Erzincan (Zeynel Gündoğdu)
— Erzincan'da yeniden yaptırılacak
meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanuna
bir geçici madde eklenmesine dair (2/135) 361
v
Giresun (Ali Cüceöğlu)
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna
muvakkat madde eklenmesi hakkında
(2/124)
237
Gümüşane (Nureddin Özdemir ve 10
arkadaşı)
— 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417
sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu madde
sine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair (2/115)
171
îçd (Cavit Tevfik Okyayu* ve 51 arka
daşı)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler
ihdasına dair (2/86)
5
İdareci Üyeler (Cumhuriyet Senatosu
ve MiUet Meclisi İdareci Üyeleri)
— 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/6)
48,95:96,117:120
— T.B.M.M. iyeleri, Senato re- Millet
Meclisi Başkanlariyle, Başfc*nvekilleri,
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Di
vanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin istihkakları hakkında (M. Meclisi
2/7, C. Senatosu 2A)
02:95
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-— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil
ödenekleri hakkında (2/101)
89
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil
ödenekleri hakkında (2/102)
238,283:288,
310:314
— Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni üyesinden Denetçi olan zata ödene
cek Denetçi ücreti hakkında (2/103)
89,
238,288:289
İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare
Âmirlerinden Şevki Güler ile Cumhuriyet
Senatosu İdare Âmirlerinden Mehmet Ünaldt)
— Başbakan ve hakanların temsil öde
nekleri hakkında (2/108)
129,238,289
İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdareci
Üyeleri)
-.— 1961 yılı. Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değaşiklik yapıl
ması hakkında (2/21)
48,96,121:124,129:130,
139,147:150,158:159
— Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan İktisa
di Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mu
rakabeleri hakkındaki 17 Haziran 1938
tarih ve 3460 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi (2/98)
88,91:92
İstanbul (Ahmet Oğuz) ile Elâzığ
(Nurettin Ardıçoğlu)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında
(2/109)
157:158
İstanbul (Reşit Ülker)
— 31.12... 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/94)

45

— Umuru Belediyeye mütaallik ahkâ
mı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih
ve 486 numaralı Kanunun bâzı maddele
rini muaddîl 1608 sayılı Kanuna madde
ler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3
ncü maddesinin kaldırılmasına dair olan
151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında (2/136)
361

Sayfa
İstanbul C. S. Üyesi (Rıfat öztürkçine)
— Beden eğitimi ve spor kanunu tek
lifi (2/114)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa, bir madde dle
32 ve 47 nci maddelerine (birer fıkra ilâ
vesine dair (2/126)
— Gümrük memurlarından bâzılarına
verilecek yem bedeli ve yemlik hakkın
daki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair (2/132)
— Röntgen, radyum ve diğer nükleer
enerji cihaz ve maddeleri ile bunların
tıpta kullanılması ve kullananlar hakkın
da (2/127)

171

280

361

280

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D)
fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklen
mesi hakkında (2/133)
361
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesinin (A)
fıkrasının değiştirilmesine dair (2/134)
361
İstanbul C. S. Üyesi (Rıfat Öztürkçine)
ile Aydın C. S. Üyesi (İskender Cenap Ege)
— 7238 sayılı Ordu mensupları ile
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük
Muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında
çalışanlara verilen tayın istihkaklarının
artırılması hakkındaki Kanunun 2 nci
maddesinin değiştirilmesine dair (2/100)

88

İstanbul (Saadet Evren ve 3 arkadaşı)
— Anayasa Mahkemesi kanunu teklifi
(2/125)
237
İzmir C. S. Üyesi (Hilmi Onat) ile Ay
dın (Mehmet Yavaş)
— 1111 sayılı Kanuna ek tahsil duru
muna göre hizmet süresi ve hizmet süresi
nin memuriyet kıdemine sayılması hakkın
da (2/48) (4/22)

91

— 1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ek tahsil durumuna göre hizmet süresi
hakkında (2/141)
383
—• Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5584 ve 67 sa
yılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kında (2/145)
383
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İzmir (Mustafa Uyar)
— Medeni Kanunun 6333 sayılı Kanun
la değişik 639 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü
fıkralarının değiştirilmesine dair (2/116)
171
İzmir C. S. Üyesi (Ömer Lûtfi Bozcalı
ve 124 arkadaşı)
— Diyanet Reisliği teşkilât ve vazife
leri kanun teklifi (2/101)
88:89
Kastamonu C. S. Üyesi (Ahmet Nusret
Tuna)
— 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559
sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin
değiştirilmesi hakkında (2/95)
48

Konya (Selçuk Aytan ve 11 arkadaşı)
—5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanunuma geçici bir madde eklenmesine
dair (2/98)
88
Kütahya (Ali Erbek ve 18 arkadaşı)
— 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile ge
çici bir madde eklenmesnine dair (2/143) 383
Kütahya (Rauf Kıray ve 4 arkadaşı)
— 1580 sayılı Belediye Kanununun
15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan
belediyelerce kurulan toptancı hallerinin
sureti idaresi hakkındaki kanunun 7 nci
maddesinin tadili hakkında (2/119)
172
Manisa (Emin Açar C. S. Üyesi ve 53
arkadaşı)
— 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkın
daki (2/40), (3/184)
281382
Manisa (Süleyman Çağlar ve iki arka
daşı)
— Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının
tehiri hakkında (2/106)
128,161,172:173,330,
342:347,354:357,367,374,376:379
Maraş (Hasan Fehmi Evliya) ve Ada
na (Kemal Sartibrahimoğlu)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler
ihdasına dair (2/12, 3/80, 4/18) 48:50,172,173
Mardin (Mehmet Ali Arıkan)
— Hekimlere aylık hizmet karşılığı
ödenek verilmesine dair (2/89)
6
Mardin (Mehmet Ali Arıkan) ile İs
tanbul (Mahmut Rıza Bertan)
— İnhisar beyiyelerinin üçte birleri
nin harb malûllerine ve şehit dul ve ye
timlerine tahsis ve tevziine dair olan 1485
sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanlnla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında
(2/79)
183

Kırklareli (Alâeddin Eriş ve 5 arka.
daşı)
— 1700 sayılı Dahiliye memurları Ka
nununa ek kanun teklifi (2/110) (içişleri
ve Bütçe komisyonlarına)
158
Kocaeli (Nihat Erim)
— 4 Kasım 1950 tarihli Roma Sözleş
mesinin 25 ve 46 ncı maddelerinin uygu
lanması hakkında (2/17), (3/185)
282
Konya (Faruk Sükan ve 2 arkadaşı)
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları
ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/111)
158
Konya (İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşı)
— Kaçakçılığın meni ve takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı
Kanunla muaddel 60 ncı maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında (2/118)
171:172
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d)
fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklen
mesine dair (2/117)
171,330:331
Konya (İhsan Kabadayı ve 8 arkadaşı)
— Jandarma Genel Kumandanlığı kad
rolarında vazifeli Subay, assubay, mecburî
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli per
sonele fazla mesaileri karşılığı fazla mesai
ücreti verilmesi hakkında (2/137)
361
Konya (İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşı)
— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş
ve görevleri hakkında (2/146)
490

Mardin (Mehmet Ali Arıkan ve 9 ar
kadaşı)
— Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nei
maddesiyle eklenen birinci maddesine bâzı
fıkralar ilâvesi hakkında (2/55) 237:238,282:
283,309

28
Sayfa

Sayfa
Mardin (Mehmet Ali Arıkan) ve Kars
(Kemal Güven)
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
5457 sayılı Kanunla muaddel 29 neu mad
desinin değiştirilmesine dair (2/92)

6306 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair (2/67)
1S3
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Mardin (Talât Oğuz)
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
5457 sayılı Kanunla değişik 29 ncu madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesine
dair (2/129)
280
—• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 118 nci maddesinin , değiştirilmesine
dair (2/144)
383
— Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 226 neı maddesinin ilk fıkrasının
değiştirilmesi hakkında (2/128)
280
Muş (Sait Mutlu)
r— 5434 sayılı Kanunun 41 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (2/107)
128:129
Niğde (Asım Eren)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 7350 sayılı Kanunla muaddel
100 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine
dair (2/120)
172
Niğde (Asım Eren ve yirmi arkadaşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve

Sinop (Mahmut Alicanoğlu Ve üğ arka
daşı)
— 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değişiklik veya
ekler yapılmış bulunan 'birinci maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında (2/88)
5:6
— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (2/87)
5
Tabiî Üye (Ahmet Yddız ve 24 arkadaşı)
— Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş
ve görevleri hakkında (2/1Ö5)
128
Trabzon (Ali Şakir Ağanoğlu) ile İs
tanbul (Oğuz Oran)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
114 ve 116 nci ve muvakkat 9 n<m madde
lerindeki servet beyannamesinin mükellef
lere iadesi hakkında teklifi (2/121)
172
Tunceli (Mehmet AU Demir C. S. Üye
si)
— 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı
maddelerini değiştiren kanun teklifi (2/96)
46
Yozgat (Sadık Aftukmaç ve 3 arkadaşı)
— 6434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422
ve 7242 sayılı kanuntlarıft kaldınlntâsı hak
kında (2/147)
490

TEZKERELER
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Emin Açar ve 53 arkadaşının, 5 Ocak 1961
tarih ve 221 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin
görüşülmesi için bir ay mehil verilmesine
dair (2/40), (3/184)
.
281.-282
— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
4 Kasım 1950 tarihli Roma Sözleşmesinin
25 ve 46 nci maddelerinin uygulanması hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesi için
bir ay mehil verilmesine dair (2/17),
,(3/185)
282

Başbakanlık tezkereleri
Geriverme isiliği
Ermenek ilçesi Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, İhikıyö'deti
doğma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki
dosyanın geriverilmesine dair (3/60)
(3/157)
129

Karışık
— Millî Piyango İdaresinin î§&3 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/89)
— Millî Piyango İdaresinin- 1954 yılı
bilançosunun gönderildiğine d*air (3/94)

46

46
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Sayfa
— Millî Piyango idaresinin 1955 yılı.
bilançosunun gönderildiğine dair (3/100)
46
— Millî Korunma 1956 yılı bilançosu
nun gönderildiğine dair (3/114)
47
— Millî Piyango İdaresinin 1956 yılı
bilançosunun gönderildiğine dair (3/115)
47
— üjlillî Korunma 19&7 yılı bilançosu
nun gönderildiğine dair ('3/136)
89
— Millî Piyango İdaresinin 1957 yılı
bilançosunun gönderildiğine 'dair (3/137)
89
—• inhisarlar- Umum Müdürlüğünün
195'5 yılı, mşütedaHl sçpm,aye hesaplarına
mütaallife bilipjço $& murakıp raporları
nın gönderildiğine dadjr ('3/98)
46
— M'ülî Piyango İdaresinin 1958 yılı
bilançosunun sunulduğuna dair (3/145)
89
— Türk; ^ü-tü-n Limited Şirketinin 1953
ve 1954 yılları bilânçolariyle Murakıp ra
porlarının gönderildiğine dair (3/90)
46
— Türk Tütün. Ijjjmjtte4 Şirketinin
1955 yılı bilançosu il'e murakıp raporunun
gönderildiğine dsâp. (IJ/lOft)

46

Ölüm cezaları
— Ermenek ilçesinin. Kargara. köyü 4
hanesinde kayıtlı Oşmanoğlu, Rukıye'den
doğma 133? doğumlu Mustafa Dilek'in
ölüm cezasına çarptırılması Ihakkmda
(3/197)
490:491
— Ermenek ilçesi Kargara köyü 4 ha
nesinde kayitlı Oşmanoğlu, Rukıye'den
doğma 1332 doğumlu Mustafa Dilek'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki
dosyanın geriverilmesine dair
(3/60)
(3/157)

129

— Kozluk ilçesinin Reşik köyü; 'hane
8, Cilt '9, Sayfa 54 de kayıtlı, Gencoğlu,
Fedile'den doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu
Reşit Siya'h'm ölüm cezasına çarptırıl
ması 'hakkında (3/182)

280

Yasama dokunulmazlıkları
— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/158)

158

— Adana Milletvekili Cavit Oral ve İs
parta Milletvekili Mustafa Gülcügirin
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı hakkında (3/190)
490

Sayfa
— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması'hakkında (3/147)
89
— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri
Yıldırım'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/125)
47
— Ankara Milletvekili İsmail Gence'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/177)
280
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/178)
280
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
Ihakkmda (3/126)
47:48
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli'yaoğlu ve Sakarya Milletveki Hami
Tezkan'm yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında (3/127)
48
(3/180)
280
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/179)
280
— Bingöl Milletvekili Halit Rıza
Ünal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/191)
490
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/181)
280
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'ııun yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/192)
490
— Erzurum Milletvekili Turhan Bil
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/148)
89
(3/193)
490
— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/15a) "
158
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/149)
-89:90
(3/160)
158
— İçel Milletvekili İhsan Ünal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/150)
90
— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılmaıs
hakkında (3/151)
' 90
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Sayfa
— İstanbul Milletvekili Şalha'bettin
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/161)
— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın yastataa dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/152)
(3/189)
— İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/153)
(3/162)
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/79)
— Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
'hakkında (3/128)
— Konya Milletvekili İrfan Baran'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/154)
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in yasama dokunufllmazliğittuın kaldı
rılması hakkında (3/194)
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan
ve Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun yasama
dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında (3/180)
(3/195)

158

90
384

90
158

48

90

490

280
490

— Samsun Milletvekili .Hüseyin Öz
alp'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/196)
490
— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/155)
90
— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/175)
208,307,331:339
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
<— Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hâjükmda kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/86, C. Senatosu 1/5) 208,238:240,
256 £59
— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (M. Meclisi 1/6, C. Sena
tosu 1/10)
S61

Sayfa
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu ile 1962 yılı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair (M. Mec
lisi 1/7, C. Senatosu 1/22)
362
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarıları
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/27, 1/28)
129,130,139,142,151:154
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik-.
lik yapılması hakkında kanun tasarıları ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/46, 1/101, C. Senatosu 1/8) 5,88,
208,243:244,268:271
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair (M. Meclisi 1/5, C. Senatosu
1/9)
361,384 403,404:423,423,427.449,450 483,
491:514,514:552,554:582,584:638
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdare Amirlerinin 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifine
dair (2/6)
48,95:96,117:120
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/8, C. Senatosu
1/20)
362
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/88, C. Senatosu 1/4)
45,208,240:241,
260:263
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/9, C. Senatosu 1/14)
361
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/10, C. Senatosu 1/18)
, 362

— 31 Sayfa
— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. Meclisi 1/11, C. Senato
su 1/11)
361
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/12, C. Senatosu 1/6)
362
— istanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi
1/14, C. Senatosu 1/13)
361
— istanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (M. Meclisi 1/13, C. Se
natosu 1/12)
361
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1961
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. Meclisi 1/45, C. Sena
tosu 1/6)
308,244 245,272 075,282,288,290,
296,300:303
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/5,
C. Senatosu 1/15)
362
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1961
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/21)
48,96,121*124,129:
130,139,147:150,158:159
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile 1962 yılı Orman Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair (M. Meclisi 1/16, C.
Senatosu 1/19)
362
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/17.
C. Senatosu 1/21)
362
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/18, C.
Senatosu 1/17)
362
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak-

Sayfa
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/92,
C. Senatosu 1/7)
45,208,241:242,264:267
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile 1962 yılı Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında
yapılan değişikliğe dair (M. Meclisi 1/19,
C. Senatosu 1/23)
362
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/86, C. Senatosu 1/5) 208,238:240,
256:259
— Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi 1/6, C. Se
natosu (1/10)
361
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu ile 1962 yılı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair (M. Mec
lisi 1/7, C. Senatosu 1/22)
362
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarıları
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/27, 1/28)
129,130,139,146,151:154
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarıları ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/46, 1/101, C. Senatosu 1/8) 5,88,
208,243:244,268:271
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (M. Meclisi 1/5, C. Senatosu
1/9)
361,384:403,404,423,423;449,450:
483,491:514,514:552,554:582,584:638
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında (2/6) 48,75:96,117:120

-
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Sayfa
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (M. Meclisi 1/8, C: Senatosu
1/20)
362
— Devlet Su işleri Grene! Müdürlüğü
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/88, C. Senatosu 1/4)
45,208,240:
241,260:263
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 1/9, C. Senatosu 1/14)
361
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/10, C. Senatosu 1/18)
362
— Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. Meclisi 1/11, C. Senato
su 1/11)
361
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe, kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi 1/12, C. Senatosu 1/6)
362
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/14,
C. Senatosu 1/13)
361
— İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M, Meclisi 1/13,
C. Senatosu 1/12)
361
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1961
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. Meclisi 1/45, C. Sena
tosu 1/6)
208,244:245,272:275,282,288,290,296,
300:303
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (M. Meclisi
1/15, C. Senatosu 1/15)
362
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Karına Bütçe Komis
yonu raporuna dair (2/21) (S. Sayısı : 6)
48,
96,121:124,129:130,139,147:150,158:159
— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile 1962 yılı Orman Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair (M. Meclisi 1/16, C.
Senatosu 1/19)
362
—• Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/17,
C. Senatosu 1/21)
362
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/18,
C. Senatosu 1/17)
362
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (M. Meclisi 1/92,
C. Senatosu 1/7)
45,208,241:243,244,251,252,
264:267
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporu ile 1962 yılı Vakıflar
Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair (M. Meclisi
1/19, C. Senatosu 1/23)
362
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Ağrı Milletvekili Kerim özcan'm,
15 gün süre ile izinli sayılması hakkında
(3/156)
. 9 0
— Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlıı'na iki ay izin verilmesi hakkında (3/81)
8
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na 15 gün süre ile izin verilmesi hak
kında (3/163)
172
— Aydın Milletvekili Nedim Müren'in,
10 gün izinli sayılmasına dair (3/188)
330
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlü'na
izin verilmesi hakkında (3/176)
.209
— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi
hakkında (3/174)
' 182.:183
(3/183)
281
(3/187)
308
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Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Ankara Üniversitesinin 1956 bütçe
yılı Hesabı Katisine ait mu^bakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/106)
47
— Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair (3/121)
47
— Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı
Keşinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/143)
89
— Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı
keşinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/69)
6
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1956 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/107)
47
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1957 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/122)
47
— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün 1958 bütçe yılı Keşinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/144)
89
— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazır
lanan raporun sunulduğuna dair (3/74)
6
— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazır
lanan raporun sunulduğuna dair (3/142)
89
— 1050 sayılı Muhasebei Umûmiye Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazır
lanan raporun -sunulduğuna dair (3/164) 181
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı hesabı
katisine ait mutabakat
(beyannamesinin
sunulduğuna dair (3/108)
47
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı hesabı
katisine ait mutabakat
beyannamesinin
sunulduğuna dair (3/123)
47
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Ke
şinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/165)
181
— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1953 yılı muameleleri

hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/88)
46
— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1955 yılı muamtleleri
'hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla 'birlikte sunulduğuna dair (3/97)
46
— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1956 yılı bilançolarının
sunulduğuna dair (3/110)
47
— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1957 yılı muameleleri
hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/124)
47
— Devlet Orman İşletmeleriyle keres
te fabrikalarının 1958 yılı muameleleri
hakkında tanzim edilen raporun bilanço
larla birlikte sunulduğuna dair (3/166)
181
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğünün 1955 malî yılı hesabı katisine ait
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair (3/95)
46
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğünün 1955 malî yılı hesabı katisine ait
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/96)
'•
46
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1956 malî yılı hesabı katisine ait ek
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair (3/109)
47
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğünün 1956 bütçe yılı hesabı katisine ait
mu'^a'bakat beyannemsinin sunulduğuna
dair (3/118)
47
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1957 malî yılı keşinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/129)
89
—• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1958 bütçe yılı keşinhesabma ait uyıgunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/167)
181
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1959 bütçe yılı keşinhesabma ait uygun
luk (bildiriminin sunulduğuna dair (3/186) 307
— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum
Müdürlüğü 1957 malî yılı keşinhesabma
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/130)
89
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— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesabma,
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/168)
181:182
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesabma
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/76)
6
— Ege Üniversitesinin 1958 bütçe yılı
Kesinhesabma. ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/169)
182
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958
bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/68)
6
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/131)
89
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesabma
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/170)
182
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesabma
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/73)
6
— İnhisarlar Umum Müdürlüğünü»
1955 bütçe yılı Hesabı 'Katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/99)
46
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1956
malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/111)
— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957
malî yılı Kesinhesabma «it uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/132)
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1957
malî yılı Kesinhesabma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/134)
— İstanbul Teknik
Üniversitesinin
.1958 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin
sunulduğuna
dair
(3/77)
•— İstanbul Üniversitesinin 1956 malî
yılı Hesabı Katisine ait.mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/113)
— İstanbul Üniversitesi 1956 malî yılı

Hesabı Katisine ait ek mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/113)
42
-— istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/133)
89
—. İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/171)
182
— İstanbul Üniversitesinin 1959 yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/78)
6
— Karayolları Umum Müdürlüğünün
1957 bütçe yılı Kesinhesabmm uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair < 3/135)
89
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1958 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/71)
6
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/76)
6
-T- Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele
rin 1955 malî yılı Hesabı Katilerine ait
umumi mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/101)
46
— Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele
rin 1956 malî yılı Hesabı Katisine ait
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/116)
4f
— Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele
rin 1957 malî yılı Kesinhesabma ait umu
mi uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair (3/138) .

89

— Devlet Orman İşletmeleriyle Ke
reste fabrikalarının 1954 yılı muameleleri
hakkında tanzim edilen raporun bilan
çolarla birlikte sunulduğuna dair (3/93)

46

.— Orman Umum Müdürlüğü 1955 büt
çe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/102)

46

6

— Orman Umum Müdürlüğünün 1956
malî yık Hesabı Katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/117)

47

47

— Orman Umum Müdürlüğünün 1957
Bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/139)

89

47

89

89
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— Orman Genel Müdürlüğünün 1958
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/172)
182
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/140)
89
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 yılı
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/146)
' 8 9
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 Bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/70)
6
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1958
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/72)
6
— Umumi Muvazeneye dâhil dairelerin
1955 malî yılı Katî Hesaplarına ait ek mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
(3/104)
46:47
— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/120)
47
— Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair (3/141)
89
— Vakıflar Gtenel Müdürlüğü 1958 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/173)
182
— Yalova Kaplıcaları işletme îdaresi-

nin 1947 mali yııı nesabma ait rapor ile bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/82)
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1948 malî yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/83)
— Yalova Kaplıcaları işletme Idiaresinin 1949 malî yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/84)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1950 malî yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/85)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1951 malî yılı bilançosunun sunulduğu
na dair (3/86)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1952 malî yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/87)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1953 malî yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/92)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1954 Bütçe yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/91)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1955 bütçe yılı hesabına ait raporla bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/105)
— Yalova Kaplıcaları işletme idaresi
nin 1956 Bütçe yılı hesabına ait rapor ile bi
lançosunun sunulduğuna dair (3/119)

46

46

46

46

46

46

46

46

47

47

TUTANAK ÖZETLEEt
15 .1.1962 tarihli 33 ncü Birleşime
ait

36
17 . 1 . 1962 tarihli 34 ncü Birleşime

ait

41:43
19 . 1 , 1962 tarihli 35 nci Birleşime

ait.

87:88

'22 . 1 . 1962 tarihli 36 nci Birleşime
ait
127 ;128
24 . 1 . 1962 tarihli 37 nci Birleşime
ait
156:157
26 . 1 . 1962 tarihli 38 nci Birleşime
ait
170:171
, 29 . 1 . 1962 tarihli 39 ncu Birleşime
ait
181

31 . 1 . 1962 tarihli
ait2 . 2 . 1962 tarihli
ait
» 5 . 2 . 1962 tarihlâ
ait
'7 . 2 . 1962 tarihli
ait
9 . 2 . 1962 tarihli
ait
12 . 2 . 1962 tarihli
ait
14 . 2 . 1962 tarihli
ait

40 nci Birleşime
207
41 nci Birleşime
237
42 nci Birleşime
279
43 ncü Birleşime
306:307
44 ncü Birleşime
329
45 nci Birleşime
360
46 nci Birleşime
382:383
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16 . 2 . 1962 tarihli 47 nci Birleşime
ait

18 . 2 . 1962 tarihli 49 ncu Birleşime
426

ait

17 . 2 . 1962 tarihli 48 nci Birleşime
ait

554
19 . 2 . 1962 tarihli 50 nci Birleşime

490 : ait

YOKLAMALAR
Sayfa
7,48,90,129,158,172,182,209,238,281,
308,330,363,1384,404,427,450,491,554,583

DÜZELTÎŞLER
32 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 3 S. Sayılı basmayazının 1, 2 ve 3 neü sayfalarında
anılan 211 sayılı Kanunun tarihi 4.1.1961 olarak düzeltilecektir. 37
26.1.1962 tarihli
38 noi Birleşim Tutanak Dergisinin 158. nci sayfasındaki «Tezkereler» kısmına aşağıdaki dört
tezkere eklenecektir.
•A„;V

'
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7. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/159) (Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyona)
8. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun Ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/160) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
Sayfa
60

Sütun

Satır
22-23

9. — Istanlbul Milletvekili Sahabettin Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldınlması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/161) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
10. — İzmir Milletvekili Eagıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
ihakkında Başbakanlık tezkeresi (3/162) (AnayaJsa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)

Yanlış

Doğru

BAŞKAN — Soru sahibi ar- BAŞKAN — Soru sahibi bukadaşımız
burada mı? Yok.rada mı? Yok. ikinci defa hazır
Soru gelecek Birleşime bırakıl-bulunmadıklarından soru düşmıştır.
müştür.

Söz alanlar

Sayfa
Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) - 1962
yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebe
tiyle
2,430
Neriman Ağaoğlu (Manisa) - Dünya
gazetesinde çıkan bir yazı dolay isiyle gün
dem dışı demeci
2,7
Y. İzzettin Ağaoğlu (Ordu) - Ankara
ve İstanbul belediyelerinin 6830 sayılı İs
timlâk Kanunu gereğince olan borçları
nın 1962 malî yılı bütçesinden ödenmesi
için bir ödenek konulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusu münasebe
tiyle '
2,175
Nuri Ahıskalıoğlu (Çorum) - Diyanet
işleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
2,627
Burhan Akdağ (Sakarya) - Ankara
Üniversitesi rektörlük kadroları ile Sağlık
Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ku
ruluş kadroları kanunu tasarısı münasebe
tiyle
2,370
î . Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Diyanet
tşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
2,635
Refet Aksoy (Ordu) - 7244 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263
sayılı Kanun ile emekli, dul ve yetim
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279
sayılı Kanuna ek Kanun münasebetiyle
2,57
Lâtif Aküzüm (Kars) - 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 84 sayılı Kanunun
tatbikaitma dair sorusu münasebetiyle
2,28
Ekrem Alican (Sakarya) - 1962 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
2,404,
499,507
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Türki
ye Büyük Milleti Meclisi bütçesi münase
betiyle
- • '
51g
Mehmet Altınsoy (Niğde) ^ D i y a n e t i ş 
leri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
: 623

Sayfa
Adnan Aral . (Diyarbakır) - Diyarba
kır'ın elektrik ihtiyacının karşılanması
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
su münasebetiyle
162
Kazım Arar (Çankırı) - Bâzı heyetle
rin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile yayı
nın doğru olup almadığına dair sorusu
münasebetiyle
248,250
— Gündemlerdeki sözlü soruların cevaplandırılabilmesi için seyahata çıkan
Bakanlara diğer bir Bakanın vekâlet et
mesi zaruretine dadr beyanı
174
— Kifayeti müzakere aleyhinde
631
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
531
Burhan Arat (Çanakkale) - Cumhuri
yet (Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları
ve Divan üyelerinin temsil ödenekleri hak
kında Kanun münasebetiyle
287
— 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 domuzların
etinden derisinden ve kılından istifade
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
'münasebetiyle
10
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Usul
hakkında
55
İhsan Ataöv (Antalya) - Bir sözlü so
rusuna vaktinde cevap verilmeyişi hak
kında
315
— Gumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi idare Âmirlerimin, T. B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi
Başkanlariyle
Başkanvekilleni, idare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu Üyelerinin istihkakları hak
kında Millet Meclisince kabul edilen ka-

- 3 8 Sayfa
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu
Bütçe Komisyonu raporu ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metin münase
betiyle
94
— Devlet daireleri, iktisadi Devlet Te
şekkülleri belediyeler ve Devlet denetimin
deki müesseselerde maaşlı, ücretli ve yevimiyeli olarak çalışan emekli memurlara
dair sorusu münasebetiyle
374
Raif Aybar (Ankara) - Zonguldak
Milletvekili Nuri Beşer'dn yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu münasebetiyle
333
M. Sıddık Aydar (Bingöl) - Beden Eği
timi ve İzcilik Müdürlüğünün Beden Eği
timi Genel Müdürlüğü halinde birleştiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair

Sayfa
sorusu münasebetiyle
198,291
— Bingöl Devlet Hastanesinin doktor
mevcuduna, yatak adedine ve mevcut bi
nanın hastane olarak yapılıp yapılmadığı
na dair sorusu münasebetiyle
20
— Bingöl il hududu içinde üç köprü
nün proje ve ihalesinin ne zaman yapıla
cağına dair sorusu münasebetiyle
24
— Bingöl'de bir lise binasının 1962 yı
lında yapılması hususunda /alınmış bir ka
rar olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi
tarafından lise binası inşası için kaç met
rekare arsa verildiğine dair sorusu müna
sebetiyle
61
Cevdet Aydın (Siirt) - Makina ve mal
zemeleri getirilmiş bulunan çimento fabri
kasının Batman'da kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu münase
betiyle
253
/

B
Cemal Babaç (Kocaeli) - Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi ida
re Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle
Başkanvekillerii, idare Âmirleri, Denetcjiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu Üyelerinin istihkakları hak
kında Millet Meclisince kabul edilen ka^
nun teklifline dair Cumhuriyet Senatosu
(Bütçe Komisyonu raporu ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metin münase
betiyle
93
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - T244 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında
ki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul ye
tim aylıklarına zam yapılmasına dair olan
279 sayılı Kanuna ek ikamın münasebetiy
le
56
ZeM Baltacıoğlu (Bolu) - 1962 yılı
bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
439
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları
ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek
Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı
münasebetiyle
369

— Beynelmilel komünizmin memleketi
mizde yapmayı arzul^yacağı yıkıcı faali
yetlere karşı ne gibi tedbirler alındığına
dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
140
— 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
441
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve
takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 6829 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle eklenen birinci mad
desine bâzı fıkralar ilâvesi hakkında kanun
teklifi münasebetiyle
309
— Sözlü sorular görüşülürken ekseriye
tin muhafazasını Başkanlıktan talebi
60
îrfan Baran (Konya) - Konya'da bir
Yüksek islâm Enstitüsü açılmasının karar
laştırılmış olup olmadığına dair sorusu mü
nasebetiyle
112
Veli Başaran (Afyon Karahisar) - Di
yanet iğleri Başkanlığı bütçesi münasebe
tiyle
627
Hilmi Baydur (Muğla) -1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı münasebetiyle
456
< * * • • * *
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Sayfa
— Seylân Pamuğu ekmeye mecbur edi
len Köyceğiz çiftçilerinin elinde kalan pa
mukların satmalmması veya ihracı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusu müna
sebetiyle
196,251
— Zelzele sebebiyle elîm duruma düş
müş bulunan Fethiye'nin bir an evvel iman
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
münasebetiyle
193,216

İSayfa

Nuri Beşer (Zonguldak) - Yasama do
kunulmazlığının kaldınlması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

let komisyonlanndan mürekkep Karma
Komisyon raporu münasebetiyle
335
O. Orhan Bilen (Gaziantep) - Devlet
Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle 585
Ahmet Bİilgin (Kırşehir) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve
Divan üyelerinin temsil ödenekleri hakkın
da Kanun münasebetiyle
285,287
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
530
Perruh Bozbeyli (İstanbul) - 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
427
Burhan Bozdoğan (îçel) - Usul hak
kında
*
58
Fuat Börekçi (Ankara) - Diyanet işleri
Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
618
Ratip Tahir Burak (İstanbul) - Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lan ve Divan üyelerinin temsil ödenekleri
hakkında Kanun münasebetiyle
285

Ali Öüceoğlu (Giresun) - Danıştay büt
çesi münasebetiyle
602,605
— Orman tahribini önlemek maksadiy1© orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri

ihtiyacı olan hartama yerine kullanılmak
üzere, ucuz çinko temin ve tevzi hususunda
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
»orusu münasebetiyle

Ahmet Çakmak (Bolu) - Sayıştay Baş
kanlığı bütçesi münasebetiyle
546

*— Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın,
makina ve malzemeleri getirilmiş bulunan
çimento fabrikasının Batman'da kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı
252
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm To
kat ve havalisine iktisadi bir hareket kazan
dırmak, işsizliğe mâni olmak ve hususiyle
yerüstü servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'ta sınai tesisler kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sorusuna cevabı.
159
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Kömür havzasındaki ölümle netice
lenen iş kazalarının artış miktanna, ölüm
nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisinde
mesullerinden kaçı hakkında kanuni takiba-

Mahmut Rıza Bertan (istanbul) - 7244
»ayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul ve ye
tim aylıklanna zam yapılmasına dair olan
379 »yık Kanuna ek Kanun münasebe
tiyle
12,13,52,55,58

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - Di
yarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın Diyar
bakır'ın elektrik ihtiyacının karşılanması
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
162
— Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'nun Sümerbank perakende satış mağazalarının ilçelerinden kaldırılması sebebine
dair sorusuna cevabı
106,109,111
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un,
Seylan pamuğu ekmeye mecbur edilen Köy
ceğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların
«atınalmması veya ihracı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna cevabı
250

19
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Sayfa
satnameli silâhların iadesi veya bedelleri
nin ödenmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusu münasebetiyle
144

Sayfa
ta geçildiğine ve kazaların Önlenmesi veya
asgari hatde tutulması- hususunda gerekli
tedbirler ittihazı için bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair sorusuna cevabı
101,104,105
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - 27
Mayıs devrimini mütaakıp toplanan ruh-

Turgut Çulha (Bolu) - Diyanet İşleri
Başkanlığı bütçesi münasebetiyle

624

O
Tahsin Demiray (İstanbul) - Ankara
Üniversitesi Rektörlük kadroları ile Sağ
lık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu
kuruluş kadroları kanunu tasarısı münase
betiyle'
369,372
— Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
559
— Danıştay bütçesi münasebetiyle
598
Yahya Dermancı (îçel) - 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı münasebetiyle
454
Nihat Diler (Erzurum) - Diyanet işleri
Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
614
Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bütçesi münasebetiyle
536
H. Ali Dizman (Tokat) - 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
472

— Tokat ve havalisine iktisadi bir ha
reket kazandırmak, işsizliğe mâni olmak
' ve hususiyle yerüstü servetlerini kıymet
lendirmek maksadiyle Tokat'ta sınai tesis
I ler kurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sorusu münasebetiy
le
160
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
523
\
— Zile - Amasya şosesinin bozulmuş kı
sımlarının ne zaman yapılacağına dair so
rusu münasebetiyle
116
j
Avni Doğan (Devlet Bakanı) - Diya
i
! net İşleri Başkanlığı bütçesi münasebe
tiyle
632,635,636

E
Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı) - Muğ
la Milletvekili Hilmi Baydur'un zelzele
sebebiyle elim duruma düşmüş bulunan
Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda
ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı

215

Asım Eren (Niğde) - Başbakanlık büt
çesi münasebetiyle
564,577
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
'
507
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları ve. Divan üyelerinin temsil
ödenekleri hakkında kanun münasebe
tiyle
283,284,286,287,310,311,312
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
524,529
— 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile

emekli, dul ve yetim aylıklarına zum ya
pılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle
53,55
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çangft
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı- Kuvvetleri Içhizmet Kanununun
43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle
97,98,100
Kadri Eroğan (Urfa) - Başbakanlık
bütçesi münasebetiyle
— 1962 yıh BüUçe Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
Hhami Ertem (Edirne) - Hudut ıgiriş
ve çıkış kapısı olan şehir ve kasabaların
imarı ve medeni tesislere kavuşturulması
hakkında özel bir görüş ve programın
bulunup bulunmadığına ve Edirne'nin
imarı ve kalkınması hususunda n&s düşü-

578
465
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Sayfa
nüldüğüne dair 'Başbakandan sorusu mü
nasebetiyle

26

Muammer Erten (Manisa) - Maliye
Bakanı Şefik İnan'm, zirai kazançlarla il
gili olarak 1962 yılında yapılacak beyan
larının ve tarhryatm ertelenmesi, 19İ3 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı (hüküm
ler ve geçici maddeler ilâvesi ve 1902 yı
lında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Ver
gisinin 2 taksitte ödenmesi 'hakkında ka
nun 'tasarısının da aynı konuyu incelemek
üzere kurulmuş olan Geçici Komisyona
havalesine dair 'önergesi münasebetiyle

340

— Manisa 'Milletvekili 'Süleyman"'Çağ
lar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Ver
gisi tatbikatırim tehiri hakkındaki kanun
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sa-'
rıi'branim'oğlu'nun ve 66 arkadaşının, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ge
lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin te
hirine dair kanun teklifi münasebetiyle
345

Sayfa
Kâmran Evliyaoğılu (Basın - Yayın ve
Turizm Bakanı) - Çankırı Milletvekili Kâ
zım Arar'in, bâzı heyetlerin yaptıkları
ziyaretlerin radyo ile yayınının doğru
' olup olmadığına dair sorusuna cevabı 248,249
— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif
konuşma ve eserlerin beher dakikası için
ne kadar ücret ödendiğine ve Ağustos Eylül 1961 ayları içinde, ıgayrimeşru ikti
saplar ile ilgili olarak, İstanbul Radyo
sundan yapılan yayınlara dair sorusuna
cevabı
246,247
Saadet Evren (İstanbul) - Basşbakanlık
bütçesi münasebetiyle
578
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
514
Akif Eyidoğan (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı) - 'Başbakanlık bütçesi
münasebetiy 1 e
5 69
—• Devlet Plânlama Teşkilâtı 'bütçesi
münasebetiyle
592

Turan Feyzioğlu (Devlet Bakanı) Başbakanlık bütçesi münasebetiyle '571,576,577,
578

— İstatistik Genel 'Müdürlüğü bütçesi
v
münasebetiyle

Mehmet öeçioğlu (Adana) - Diyanet
tşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
621
Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Başbakan
lık bütçesi münasebetiyle
5!62,'578
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
458
— Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
münasebetiyle
629
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
522
— Zonguldak 'Milletvekili Nuri Be
şer'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında [Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma. Komisyon raporu münase<betiyle
'.;,
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Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
— Devlet Plânlama 'Teşkilâtı bütçesi
münasebetiyle
— İktisadi gelişmemiz için F. A. O.
Teşkilâtı tarafından yapılan yardımdan
faydalanılıp faydalanılmıyacağına ve Do
ğu illerindeki gıda azlığının doğuracağı
neticeler üzerinde ilmî cepheden tetkik
yoluna gidilip gidilmediğine dair soru
su münasebetiyle
Kasım Gülek (Adana) - Avrupa (Kon
seyi Istişari Asamblesine katılan 'Türk
Heyeti adına açıklaması
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun Avrupa Konseyine seçilen Kurulun

607

567
592

319

3*03

~4a —
Sayfa
' 'bu Konseyin çalışmaları 'hakkında açıkla
ma yapılmasına dair 'önergesi münasebe
tiyle
183
— 'Türkiye Büyük Millet 'Meclisi büt
çesi münasebetiyle
530'
Şevki Güler (îdare Âmiri) - Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi [Başkanla
rı ve Divan üyelerinin temsil ödenekleri
(hakkında kanun münasebetiyle
313
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi îdare Âmirlerinin, .T. B. M. M.
üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekilleri, idare Âmirleri,
Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları
hakkında Millet Meclisince kabul edilen
kanun teklifine dair Cuhuriyet Senatosu
Bütçe Komisyonu raporu ve Cumhuriyet
Senatosunca kabul olunan metin müna
sebetiyle
92
— Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi münasebetiyle
933,5!36
Ferda Güley (Ordu) - Türkiye Büyük
Millet Meclisi bütçesi münasebetiyle
536
Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Erzin
can'ın buigünkü haliyle, iskân bakımından
bir tehlike tevlidedip etmediğine, üç par
çaya 'bölünmüş, olan şehrin birleştirilme'sinin ve Devlet bütçesinden bir yardım ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
75
Seyfi Güneştan (Mardin) - Güney Doğu ve Kuzey illerini birbirine bağlıya
cak olan karayolunun noksan kısımlarının
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
ve Dicle nehri üzerindeki Hasankeyf köp
rüsünün ikmal edilip edilmediğine dair
sorusu münasebetiyle
'105
Muslinittin Gürer (Sakarya) - Gençlik Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı ıkurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
324
— Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
münasebetiyle
616
îhsan Gürsan (Ticaret Bakanı) - Ça
nakkale Milletvekili Burhan Arat'm, yur
dumuzun birçok yerlerinde ve bu arada
Çanakkale'de sayıları pek çok artan ve

Sayfa
zeytin dâhil her türlü mahsule zarar ve
ren yabani domuzlarla esaslı müoadele
için ne gibi tedbirler (alındığına ve ihraç
maddesi olarak yabani domuzların etin
den derisinden ve kılından istifade husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
•
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960
tarihinden önce ve bugün kaç ekmeklik
buğday tevzi ambarı bulunduğuna, tevzi
olunan buğdayın fiyatiyle nakli i§ine
ve mutemetlik mevzuunda İhtilâf olup ol
madığına dair sorusuna cevabı
34,36,$7
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'non, Giresun'un Keşap ilçesi Balıkçılık
Kooperatifinin kuruluş tarihine, bugüne
kadar Hükümetçe ne miktar yardım yapıl
dığına ve 1961 yılında T. C. Ziraat Banka
sınca kredi açılıp açılmadığına, açılmışsa
miktarına ve açılan kredinin Kooperatife
verilmemesi sebebine dair sorusuna cevabı
68
— İstanbul Milletvekili Naci öktem'in,
Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayı
sına ve kiremit yerine kullanılan saçlara
dair sorusuna cevabı
118
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün,
resmî ve hususi teşekkül ve şahıslardan
alacağı olup olmadığına dair sorusuna ce
vabı
321,328
Muhittin Gürün (Sayıştay Başkanı) Sayış/tay Başkanlığı bütçesi münasebe
tiyle
546
Muhiddin Güven (İmar ve İskân Ba
kanı) - Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan gehir
ve kasabaların imarı ve medeni te
sislere kavuşturulması hakkınca özel
bir görüş ve programın bulunup bulun
madığına ve Edirne'nin imarı ve kalkın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sorusuna cevabı
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün
doğdu'nun , Erzincan 'm bugünkü haliyle,
iskân bakımından bir tehlike tevlidedip
etmediğine, üç parçaya bölünmüş olan şeh
rin birleştirilmesinin ve Devlet bütçesin-

34

43
Sayfa
lan yardum tutarına dair sorusuna cevabı 32,33
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, zelzele sebebiyle elîm duruma düşmüş
bulunan Fethiye'nin bir an evvel imarı
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna cevabı
192,194

Sayfa
den bir yardım yapılmasının _ düşünülüp
düşünülmediğine dair Başbakandan soru
suna cevabı
— Giresun Milletvekili Ali Köytaem'in,
Şebin Karahisar dizesinde vukubulan yan
gının sebebolduğu hasar miktarına ve yapı-

74

H
dul ve yetim aylıklarına zaım yapılmasına
dair olan 279 sayılı Kanuna ek Kanun
münasebetiyle
56
— Danıştay bütçesi münasebetiyle
600

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
ye bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi
hakkındaki 263 sayılı Kanun ile emekli,

t
Kâmil İnal (Bolu) - Devlet Plânlama
teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
584
Şefik İnan (Maliye Bakanı) - Antalya
Milletvekili ihsan AtaöVün, Devlet dai :
releri İktisadi Devlet Teşekkülleri1, bele
diyeler ve Devlet denetimindeki müesse
selerde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli
olarak çalışan emekli memurlara dair
Başbakandan sorusuna cevabı
.374
— 1062 yılı Bütçe kanunu tasarısı
münasebetiyle
384,483,491,504
— 'Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, arazi ve bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak . misiller hakkındaki
206 sayılı Kanuna göre tahsil edilen arazi
ve bina vergileri farklarının sahiplerine
ne zaman iade edileceğine dair sorusuna
cevabı
251
— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırıl
madığına dair sorusuna cevabı
176,177
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri
muhtelif sebeplerle dış memleketlere gön
derilen memur ve hizmetlilerle bunların
dönüşlerinde getirdikleri otomobillerin
sayısına dair sorusuna cevabı
162
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
çocuk felcinden halen dış memleketlerde
tedavide bulunanlarla, bunun dışında
tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat

etmiş ne kadar felçli çocuk 'olduğuna, bun
lar (hakkında ne düşünüldüğüne ve
6 . 6 . 1961 tarihli ye 5/1280 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının sıhhi sebeplerle yapı
lan dış seyahatlerden istisna edilmesi
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair
sorusuna cevabı
72
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesi
gereğince vergi mevzuuna giren küçük
esnaf ve sanâatkârlar yanında çalışan,
18 yaşından aşağı çıraklardan bu verginin
alınmasına devam edilip edilmiyeceğine
dair sorusuna cevabı
69
— Manisa Milletvekili iSüleyman Çağ
lar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Ver
gisi tatbikatının tehiri hakkındaki kanun
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, ve 66 arkadaşının, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai
gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin te
hirine dair kanun teklifi münasebetiyle 344,346
— Manisa Milletvekili iSüleyman Çağ
lar ve üç arkadaşı ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 9 arkadaşının,
193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun
zirai gelirlerle ilgili uygulamalarının geri
bırakılmasına ve yeni hükümler ihtasına
dair kanun tekliflerinin bir geçici komis
yonda görüşülmesi hakkındaki önergeleri
münasebettiyle
173
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— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun Ankara ve İstanbul belediyelerinin
6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan
borçlarının 1962 malî yılı bütçesinden öden
mesi için bir ödenek konulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
176
— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yabancı memleketlerde tedavi edilmek
te olan Türk vatandaşı sayısı ile '6 Haziran
1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Kararnamenin
neşrinden itibaren bu gibi vatandaşlardan
istikrar fonuna katılma payı olarak kaç li
ra alındığına ve adı geçen Kararnamenin
hastalara tatbik edilmemesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
29
— 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu Kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile Emek
li, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması
na dair olan 279 sayılı Kanuna ek Kanun
münasebetiyle
.
13
— Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962
yılında yapılacak beyanlarının ve tarhiyatın
ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna 'bâzı hükümler ve geçici maddeler ilâ
vesi ve 19-62 yılında Gelir Vergilerinin 3,
Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi
hakkında kanun tasarısının da aynı konuyu
incelemek üzere kurulmuş olan Geçici Ko
misyona havalesine dair önergesi münasebe
tiyle
339,341
Rahmi İnceler (Çanlara) - Arazi ve Bi
na Vergilerinin matrahlarına uygulanacak
misiller hakkındaki 206 sayılı Kanuna göre
tahsil edilen Arazi ve Bina Vergileri fark
larının sahiplerine ne zaman iade edilece
ğine dair sorusu münasebetiyle
225
Hilmi İncesulu (Millî Eğitim Bakanı) Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları
ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek
Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı
münasebetiyle
371
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlü
ğünün Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü ha
linde birleştirilmesi hususunda ne, düşünül
düğüne dair Başbakandan sorusuna ce
vabı
197,290,291

Sayfa
— Böngöl Milletvekili M. ıSıddık Aydar'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yı
lında yapılması hususunda alınmış bir ka
rar olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi
tarafından lise binası inşası için kaç metre
kare arsa verildiğine dair sorusuna cevabı
61
— Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu'mm, Ankara ve Istanlbul illeri hari
cinde hangi illerde yüksek okul ve üniver
site bulunduğuna ve mevcut üniversitele
rin hangi fakültelerinin eğitime açılmış ol
duğuna dair sorusuna, .cevabı
224
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun Giresun ili Göreli ilçesinin Oülef kö
yü ilkokul binasının 1960 - 1961 yıllarında
yapılan tamiratiyle ilgili hususlara, dair so
rusu hakkında mehil talebi
,
112
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun İzmit Akşam Tekniker Okulu Mü
dür Muavinlerinden biri hakkında ,usulsüz
diploma tanziminden dolayı tahkikat açıl
dığının doğru olup olmadığına dair sorusu-,
na cevabı
142
— Konya Milletvekili İrfan Baran'm
Konya'da bir yüksek İslâm Enstitüsü açıl
masının kararlaştırılmış olup olmadığına da
ir sorusuna cevabı
112
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
ihalesi yapılan Midyat Ortaokul 'binasının
inşaatının durdurulması sebebine, başka
yerlerde inşaatı durdurulan ortaokul binası
'bulunup bulunmadığına ve bu yıl veya 1962
yılında Midyat Ortaokul binasının inşasına
'başlanıp başlanmıyacağı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna cevabı

60

— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'in Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu binasının
durumuna ve yeni foir okul binası yapılma
sının zaruri görülüp görülmediğine dair so
rusuna cevabı

63

Recai îskenderoğlu (Diyarbakır) - An
kara ve İstanbul illeri haricinde hangi il
lerde yüksek okul ve üniversite bulunduğu
na ve mevcut üniversitelerin hangi fakül
telerinin eğitime açılmış olduğuna dair so
rusu münasebetiyle
225
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îhsan Kabadayı (Konya) - Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
625
— Zonguldak Milletvekili Nuri Be
şer'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu müna
sebetiyle.
333
Kadircan Kafh (Konya) - Diyanet iş
leri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
611
Mustafa Kaptan (Sinop) - 1962 yılı
bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
463
Giyasettin Karaca (Erzurum) - Aşka
le'de oturan Turan Köse'yi dövdüklerin
den dolayı haklarında âmme dâvası açı
lan emniyet memurları hakkında her
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair
sorusu münasebetiyle.
218,220

— Giresun'un, Keşap ilçesi tahrirat
kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip
edilmediğine dair sorusu münasebtiyle.
73
— Sümerbank perakende satış mağa
zalarının ilçelerden kaldırılması sebebine
dair sorusu münasebetiyle.
108,110,111
,— 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile
emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle.
14
— 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderi
len memur ve hizmetlilerle bunların dö
nüşlerinde getirdikleri otomobillerin sa
yısına dair sorusu münasebetiyle.
145,162,
189,190,213,214
Coşkun Kırca (İstanbul) - Usul hak
kında.
539
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni üyesinden
denetçi olan zata ödenecek denetçi üc
reti hakkında kanun münasebetiyle.
289
— Soru müessesesine ve tutanaklara
gerekli önemin verilmesine dair demeci.
308
— Yabancı memleketlerde tedavi edil
mekte olan Türk vatandaşı sayısı ile 6
Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka
rarnamenin neşrinden itibaren bu gibi
vatandaşlardan distilkraz fonuna 'katıüıma
payı olarak kaç lira alındığına ve adı
geçen Kararnamenin hastalara tatbik edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusu münasebetiyle.
30
Süreyya Koç (Balıkesir) - 1962 yılı
bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
450
Suphi Konak (Zonguldak) - Karadeniz
Ereğli'si Ortaokulu binasının durumuna
ve yeni bir okul binası yapılmasının za
ruri görülüp görülmediğine dair sorusu
münasebetiyle.
63
— Kömür havzasındaki ölümle neti
celenen iş kazalarının artış miktarına,
ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene

Mustafa Kepir (Yozgat) - Zonguldak
Milletvekili Nuri Beşer'in, yasama do
kunulmazlığının
kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let. komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu münasebetiyle.
332
îlyas Kılıç (Samsun) - Zonguldak Mil
letvekili Nuri Beşer'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Karmisyon raporu münasebetiyle.
331
t. Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Giresun
ilçelerinde 27 Mayıs 1960 tarihinden önce
ve bugün kaç ekmeklik buğday tevzi
ambarı bulunduğuna, tevzi olunan buğda
yın fiyatlariyle nakli işine ve mute
metlik mevzuunda ihtilâf olup olmadığına
dair sorusu münasebetiyle.
35,37
— Giresun'un Keşap İlçesi Balıkçılık
KJooperıatfifindn kuruluş tarihinden, (bugüne
kadar Hükümetçe ne miktar yardım ya
pıldığına ve 1961 yılında T. C Ziraat
Bankasınca kerdi açılıp açılmadığına,
açılmışsa miktarına ve açılan kredinin
Kooperatife verilmemesi sebebine dair
sorusu münasebetiyle.
68
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duğu hasar miktarına ve yapılan yardim
tutarına dair sorusu münasebetiyle

içerisinde mesullerinden kaçı hakkında
kanuni takibata geçildiğine ve kazaların
önlenmesi veya asgari hatde tutulması
hususunda gerekli tedbirler ittihazı için
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair
sorusu münasebetiyle.
102,105
Ali Köymen (Giresun) - Şeibin Karalık
sar ilçesinde vukübulan yangının sebebol-

Faruk Küreli (Çorum) - Arazi Vergisi
nin kaldırılıp kaldırılmadığına dair sorusu
münasebetiyle
177

Oevad Odyakmaz (Sivas) - Bursa Mil
letvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9 . 1 .
1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
97,100
— Danıştay bütçesi münasebetiyle
594
— Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi
münasebetiyle
635
— Usul hakkında
540
— Sayıştay Başkanlığı bütçesi münase
betiyle
545
Ahmet Oğuz (İstanbul) - 1962 yılı Büt
çe kanunu (tasarısı münasebetiyle
391
Talât Oğuz (Mardin) - İhalesi yapılan
Midyat Ortaokul binasının inşaatının dur
durulması sebebine, başka yerlerde inşaatı
durdurulan ortaokul binası bulunup bulun
madığına ve bu yıl veya 1962 yılında Mid
yat ortaokul binalının inşasına başlanıp
başlanmıyacağı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusu münasebetiyle
60
— Lozan Andlaşması ile millî hudutları
mız dışında kalan araziye dair sorusu mü
nasebetiyle
295,096
Nurettin Ok (Çankırı) - Diyanet İşleri
Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
621
Osman Zeki Oktay (Kastamonu) - İsta
tistik Genel Müdürlüğü bütçesi münasebe
tiyle
606
Oavit Oral (Tarım Bakanı) - Çanakka
le Milletvekili Burhan Arat'm, yurdumu
zun birçok yerlerinde ve bu arada Çanak
kale'de sayıları pek çok artan ve zeytin dâ
hil her türlü mahsule zarar veren yabani

domuzlarla esaslı mücadele için ne gibi ted
birler alındığına ve ihraç maddesi olarak ya
bani domuzların etinden, derisinden ve kı
lından istifade hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna cevabı
9
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, orman tahribini önlemek maksadiyle
orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri ih
tiyacı olan hartama yerine kullanılmak üze
re, ucuz çinko temin ve tevzii hususunda
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
sorusuna cevabı
18,19
— Giresun Milletvekili 1. Ebem Kılıçoğlu'nun 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderilen
memur ve hizmetlilerle bunların dönüşle
rinde getirdikleri otomobillerin sayısına da
ir sorusuna cevabı
188,190
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın iktisadi gelişmemiz için
F. A. O. Teşkilâtı tarafından yapılan yar
dımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağma
ve Doğu illerindeki gıda azlığının doğura
cağı neticeler üzerinde ilmî cepheden tet
kik yoluna gidilip gidilmediğine dair soru
suna cevabı
318,320
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler'in, 1J961 ziraat yılında Meriç ve Ergene
nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç dönüm
arazinin sular altında kaldığına ve zarar gö
ren mahsullerin cinsi, miktarı ve değeri ile
her iki nehrin sularının kontrol altına alın
ması hususunda yapılan anlaşmanın ana
hatlarına dair sorusuna cevabı
16
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un,
Seylan pamuğu ekmeye mecbur edilen Köy-

33

Turhan Kut (Tekirdağ) -1962 yılı Büt
çe kanunu, tasarısı münasebetiyle
473
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eeğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların
satın alınması veya ihracı hususunda ne dü
şünüldüğüne . dair soruluna cevabı'
195,107
— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in,
Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta bulu-

nam 3/4 ü Devlet orman sahasına giren ya
bani fıstık ağaçlarının müstakil bir teşkilât
ile ele alınarak aşılattırılması hususunda.
bir tedbir ve tasavvurun mevcudolup olma
dığına dair sorusuna cevabı
22,23

ö
Naci öktem (İstanbul) - Türkiye'deki
kiremit fabrikalarının sayısına ve kiremit
yerine kullanılan saclara dair sorusu müna
sebetiyle
114
Sırrı öktem (Kars) - Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu adlına Doğu - Anadolu'
daki kıtlık durumunu incelemek üzere gön
derilen kurulun verdiği rapor münasebe
tiyle
184
Necmi ökten (Devlet Bakanı) - Sakar
ya Milletvekili Muslihittiri Gürer'in, Genç
lik - Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
324
Süreyya öner (Siirt) - Sürt ili dâhilin
de çok geniş mikyasta bulunan ve 3/4 ü

Devlet ormanı sahasına giren yabani fıstık
ağaçlarının müstakil bir teşkilât ile ele alı
narak aşılattırılması hususunda bir tedbir
ve tasavvurun mevcudolup olmadığına dair
sorusu münasebetiyle
22
Rüştü Özal (Konya) - 1962 yılı Bütçe
kanunu tasarısı münasebetiyle
445
Hayrettin özgen (Siirt) - Siirt..- iline
bağlı ilçe yolları ile Tillo nahiyesi ve Haienze köyünün su işinin bu yıl ikmal edilip
edilmiycoeğine dair sorusu münasebetiyle 222,

Emin Paksüt (Bayındırlık Bakanı) Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm,
Bingöl il hududu içindeki üç köprünün
proje ve ihalesinin ne zaman yapılacağına.
dair sorusuna cevabı

nüm arazinin sular altında kaldığına ve
zarar 'gören mahsullerin cinsi, miktarı ve
değeri ile her iki nehrin sularının kontrol
altına alınması hususunda yapılan anlaş
manın ana 'hatlarına dair sorusuna ce
vabı
15,17

23

— İstanbul Milletvekili Naci ÖktemUn,
Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayı
sına ve kiremit yerine kullanılan saclara
dair sorusuna cevaibı
114
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
şimdiye kadar nerelerde kaç. trafik mua
yene istasyonu kurulduğuna, kaç. aded tra
fik tüzüğü yayımlandığına ve trafik mua
yenesinin nasıîl yapıldığına dair sorusuna
cevabı
65,67
— Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
lerin, 1961 ziraat yılında Meriç ve Erge
ne nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç dö-

228

Halil özmen (Kırşehir) - Danıştay büt
çesi münasebetiyle
602
Nazmi özoğul (Edirne) - Gündem dışı
söz talebi hakkında
209

— Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, Güney - Doğu ve Kuzey illerini bir
birine bağlıyacak olan karayolunun nok
san kısımlarının yapılmasının düşünülüp
düşünülmediğine ve Dicle nehri üzerinde
ki Hasankeyf köprüsünün ikmal edilip
edilmediğine dair sorusuna cevabı
164,165
— Siirt Milletvekili Hayrettin Özgen'in, Siirt iline bağlı ilçe yollan ile Tillo na
hiyesi ve HaJİenze köyünün su işinin bu
yıl İkmal edilip edilmiyeceğine dair soru
suna cevabı
221,223

k
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— Tokat Milletvekili Alî Dizman'm,
Zile - Amasya şosesinin bozulmuş kısımla
rının ne zaman yapılacağına dair sorusu
na cevabı
115
Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Ankara
Üniversitesi Rektörlük kadroları ile Sağ
lık Bilmleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu

kuruluş kadroları kanunu tasalısı müna
sebetiyle
371

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Usul hak
kında
286
tlhami Sancar (Millî Savunma Baka
nı) - Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 9.1.1962 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri îçhizmdt Kanununun 43
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
130
— Giresun Milletvekili t. Btem Kılıçoğlu'nun 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muh
telif sebeplerle dış memleketlere gönderi
len memur ve hizmetlilerle bunların dönüş
lerinde getirdikleri otomobillerin sayısına
dair sıorusuna cevabı
145
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - Ma
nisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve iki
arkadaşnıın, Zirai Kazanç Vergisi 'tatbika
tının tehiri hakkındaki kanun teklifi ile
Adana Milletvekili Kemal. Sanibrahimoğlu'nun ve 66 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili
hükümlerinin tatbikatının tehirine dair
kanun teklifi münasebetiyle
342
— Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Ev
liya ile birlikte verdikleri 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin il
gası ve yeni hükümler ihdasına duir ka
nun teklifinin gündeme alınması hakkında
önergeleri ve,
— Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evli
ya ve Adana Milletvekili Kemal Sanibra
himoğlu'nun, 193 suyılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni
hükümler ihdasına dair kanun teklifi hak
kında Maliye Komisyonu raporu münase
betiyle

49

—- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün,
resmî ve hususi teşekkül ve şahıslardan
alacağı olup olmadığına dair sorusu mü
nasebetiyle
322

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
520,530
Güner Sansözen (Sivas) - Başbakanlık
Bütçesi münasebetiyle
557
Selim Sarper (Dışişleri Bakanı) - Gi
resun Milletvekili I. Etem Kılıroğlu'nun, 27
Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif se
beplerle dış memleketlere gönderilen me
mur ve hizmetlilerle bunların dönüşlerin
de getirdikleri otomobillerin sayısına dair
sorusuna cevabı
212,214
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Lozan Andlaşması ile millî hudutlarımız
dışında kalun araziye dair sorusuna ceva
bı
295,296
îlyas Seçkin (Ankara) - Usul hakkın
da

539
— Ankara Üniversitesi Eektörlük kad
roları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik
Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu
tasarısı münasebetiyle
371,372
— Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle 568
— 1962 yılı Bütçe kanunun tasarısı
münasebetiyle
475
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil
ödenekleri hakkında Kanun münasebetiy
le
283,284,285,286,311,312
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi îdare Âmirlerinin, T.B.M.M. üyeleri,
Senato ve Millet Meclisi Başkanlariyle,
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçi
ler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakan
lar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkın
da Millet Meclisince kabul edilen kanun
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Büt
çe Komisyonu raporu ve Cumhuriyet Se-
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Suat Seren (Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı) - Bingöl Milletvekili M. Sıddık
Aydar'ın, Bingöl Devlet Hastanesinin dok
tor mevcuduna, yatak adedine ve mevcut
'binanın hastane olarak yapılıp yapılmadı
ğına dair sorusuna cevabı
20,21
— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rîm Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz üçin
F.A.O Teşkilâtı tarafından yapılan yar
dımdan faydalanılıp faydalanılmıyacağına ve Doğu illerindeki gıda azlığının do
ğuracağı neticeler üzerinde ilmî cepheden
tetkik yoluna gidilip gidilmediğine dair
sorusuna cevabı
319
— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
çocuk felcinden halen dış memleketlerde
'tedavide bulunanlarla, bunun dışında tesIbit edilmiş ve tedavisi için müracaat etmiş

Sayfa
ne kadar felçli çocuk olduğuna, bunlar
nakkmda ne düşünüldüğüne ve 6.6.1961
tarihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu
kararının sıhhi sebeplerle yapılan dış seya
hatlerden istisna edilmesi için teşebbüse
geçilip geçilmediğine dair sorusuna ceva
bı
71
tsmet Sezgin (Aydın) - Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm
5434 sayılı Türkiye Cumhurîyetî Emekli
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
münasefbetiyle
210
Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli) - îzmit Ak
şam Tekniker Okulu Müdür muavinlerin
den biri hakkında, usulsüz diploma tanzi
minden dolayı tahkikat açıldığının doğru
olup olmadığına dair sorusu münasebetiy
le
'
143
Nihat Su (Devlet Bakanı) - Danıştay
Bütçesi münasebetiyle
603
— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün,
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 84
sayılı Kanunun tatbikatına dair sorusuna
cevabı
27,29
Celâl Sungur (Yozgat) - Ankara Üni
versitesi Rektörlük kadroları ile Sağlık Bi
limleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kururuluş kadroları kanunu tasarısı münasebe
tiyle "
369,370

Ahmet Şener (Trabzon) - Manisa Mil
letvekili Süleyman Çağlar ve iki arkada
şının, Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının
tehiri hakkındaki kanun teklifi ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun
ve 66 arkadaşının, 193 sayılı G-elir Vergisi
Kanununun zirai gelirlerle ilgili hüküm
lerinin tatbikinin tehirine dair kanun tek

lifi münasebetiyle
342
Nevzat Şener (Amasya) - Cumhuriyet
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi münasebetiyle
210

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Başbakan
lık bütçesi münasebetiyle
565,579

Tahsin Telli (Erzurum) - Başbakanlık
bütçesi münasebetiyle
554

Bay fa
natosunca kabul olunan metin münasebe
tiyle
93,94
— Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesi
münasebetiyle
631
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe
si münasebetiyle
527,533
— 7244 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile
emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek
Kanun münasebetiyle
52,54,57
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Ahmet Topaloğlu (İçişleri Bakanı) Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur
Bâki'nin beynelmilel komünizmin memle
ketimizde yapmayı arzulıyacağı yıkıcı fa
aliyetlere karşı ne gibi tedbirler alındığı
na dair Başbakandan sorusuna cevabı
140
—• Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Arazi Vergisinin kaldırılıp kaldırıl
madığına dair sorusuna cevabı
176
— Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca'mn, Aşkale'de oturan Turan Köse'yi
dövdüklerinden dolayı haklarında âmme
dâvası açılan emniyet memurları hakkın
da her hangi bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair sorusuna cevabı
217,220
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun hangi illerde kaç vatandaşın servet
beyanına tâbi tutulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu için mehil talebi hak
kında
144
— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun Giresun'un Keşap ilçesi Tahrirat
Kâtibinin Dereli ilçesine tâyin edilip edil
mediğine dair sorusuna cevabı
73
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp toplanan ruhsatnameli silâhların ia-

desi veya bedellerinin ödenmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı 143
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'da asayişi bozan olayların ön
lenmesi bakımından ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna cevabı
316
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
şimdiye kadar nerelerde kaç trafik mua
yene istasyonu kurulduğuna, kaç aded
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik
muayenesinin nasıl yapıldığına dair soru
suna cevabı
64
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun Ankara ve İstanbul Belediyeleri
nin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğin
ce olan borçlarının 1962 malî yılı bütçe
sinden ödenmesi için bir ödenek konulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı
175
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Başba
kanlık bütçesi münasebetiyle
576,577
— 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
447
Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebe
tiyle
461

u
Mustafa Uyar (izmir) - Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve
Divan üyelerinin temsil ödenekleri hak
kında Kanun münasebetiyle
284
— Çocuk felcinden halen dış memle
ketlerde tedavide bulunanlarla, bunun
dışında tesbit edilmiş ve tedavisi için
müracaat etmiş ne kadar felçli çocuk ol
duğuna, bunlar hakkında ne düşünüldü
ğüne ve 6 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararının sıhhi se
beplerle yapılan dış seyahatlerden istisna
edilmesi için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair sorusu münasebetiyle

72

— Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
münasebetiyle
Veli Uyar (İzmir) - Sayıştay Başkan
lığı bütçesi münasebetiyle
— Şimdiye kadar nerelerde kaç trafik
muayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik
muayenesinin nasıl yapıldığına dair soru
su münasebetiyle
— Vergi Usul Kanununun 40 ncı mad
desi gereğince vergi mevzuuna giren kü
çük esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan,
18 yaşından aşağı çıraklardan bu verginin
alınmasına devam edilip edilmiyeceğine
dair sorusu münasebetiyle

629
547

66

70
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Reşit Ülker (İstanbul) - istanbul'da
asayişi bozan olayların önlenmesi bakımın
dan ne gibi tedbirler alındığına dair soru
su münasebetiyle

— Usul hakkında

316

Mahmut Vural (Sivas) - Türkiye Bü

Adil Yaşa (Siirt) - Danıştay bütçesi
münasebetiyle
t. Hakkı Tılanlıoğlu (Kastamonu) Bir sözlü sorusuna Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı tarafından uzun müddet ce
vap verilmeyişinin sebebine dair
— Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
münasebetiyle
— Radyolarımızda telif konuşma ve
eserlerin beher dakikası için ne kadar üc
ret ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961

Zeki Zeren (İstanbul) - Ankara Üni
versitesi Rektörlük kadroları ile Sağlık
Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu

596

214
622

58

Fethi Ülkü (Tunceli) - Diyanet İşleri
Başkanlığı bütçesi münasebetiyle

626

yük Millet Meclisi bütçesi münasebetiyle

532

ayları içinde, gayrimeşru iktisaplar ile
ilgili olarak, İstanbul Radyosundan yapı
lan yayınlara dair sorusu münasebetiyle
Mehmet Yüceler (Kayseri) - 1961 zi
raat yılında Meriç ve Ergene nehirlerinin
taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin
sular altında kaldığına ve zarar gören
mahsullerin cinsi, miktarı ve değeri ile
her iki nehrin sularının kontrol altına
alınması hususunda yapılan anlaşmanın
ana hatlarına dair sorusu münasebetiyle

kuruluş kadroları kanunu tasarısı münase
betiyle

246

16

368

