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Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Devlet Bakanlığından çekilen Avni
Doğan'm istifasının kafbulü ile Devlet Ba
kanlığına Cumhuriyet Senatosu Ankara
üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın tâyini (8/299) 379
— Malatya Milletvekili ismet inönü'
nün Başbakanlıktan çekildiği ve Yeni
Hükümet kuruluncaya kadar, Bakanlar Ku
rulunun vazifeye devamı (3/309)
474
— Vazife ile yurt dışına (gitmiş olan Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Kâmran Evliyoğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, imar
ve iskân Bakanı Muhiddin Güven'in vekil
lik etmesi (3/293)
320
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Devlet Bakanı Turnan Feyzioğlu'nun dö-

Soyfa
nüsüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fet
hi Çeliklbaş'ın, Vekillik etmesi (3/294)
374
— Vazife ile yurt dışına 'gitmiş olan Dış
işleri Bakanı Feridun Ceımal Erkin'in dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanıı Turhan
Feyzioğlu'nun vekâlet edeceği (3/272)
47
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Millî
Savunma Bakanı Ilhami Sancar'ın dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakanı Avni Doğan'ın vekillik etmesi (3/877)
136
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'in dönüşüne kadar kendisine, Güm
rük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu'nun Vekillik etmesi (3/298)
378:379

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve
Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'm, Ba
kanlar Kurulu çekilmiş, yenisi de 'henüz
kurulmamış bulunduğundan gündemdeki
sözlü sorularla kanun tasarısı ve teklifleri
nin, geçmiş tatbikat ve içtüzük hükümle
ri gereğince, görüşülmelerinin geri bırakıl
ması hususundaki önergesi
475:476
— Erzurum Milletvekili Guyasettin Ka
raca'nın, gündemdeki işlerin çokluğu dolayı-

siyle, Pazar günleri hariç, her gün toplanıilimaisına dair önergesi
325:326
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
son Mardin olayları hakkında Meclise açık
lamada 'bulunulmasını istiyen önergesinin
okutulmasının gelecek Birleşime bırakılma
sı
217,304:308
— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmesi ve müzakerelerin'
yapılması hakkındaki önergeler
'576679

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, Cumhurbaşkanının basına vâki de
meci hakkında
319:320
— Cenup'ta birkaç vilâyeti istilâ eden
çekirge âfetine karşı tedbir alınıp alınmadı

ğına dair Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, gündem dışı demeci ve Tarım Ba
kanı Cavit Oral'ın cevabı
435:436
— Hubulbat fiyatlarına yapılan zamma
dair Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

-

4

Sayfa
Sayfa '
—• Konya Milletvekili İhsan Kaibadayı'er'in, gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı/
nın, Uzatmalı jandarma çavuşlarının maaşı
'Turhan Feyzioğlu'nun cevabı
533 .•'539
asliye geçirilmesi için Büyük Millet Mecli
— istanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un,
sine kanun çıkarması yolunda etki yapaca
'bir milletvekilinin C. K. M. P. den çekildi
ğını bir broşür neşretmek suretiyle ileri sü
ğine dair olan yazlısının Başkanlıkça kür
ren ve böylece yasama organlarımı zan altın
süden okutulmasının İçtüzük ve teamüle
da bırakan şahıs nakkındaki demeci
1.62:164
aykırı bulunduğuna dair demeci ve Baş
kanlığın cevabı
135:136
— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, Ege bölgesinde ve Samsun Mil
— istanbul Milletvekili Suphi Baytkam'letvekili Ilyas Kılıç, hu, Samsun civarın
m; geçen 'birleşimde söz istediği halde kenda tütünlere arız olan mavi Icü'f hastalı
' dişine söz vermiyen Başkan vekili Refet Akğını önlerne'k üzere ilâç. ve malzeme sağ
soy'un Başkanlık mevkiindeki tutumuna
lanmasını temenni «den demeçleri
2115:216
dair demeci ile Eefet Altsoy'un cevabı 162:164
— Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, Ankara yapı işçilerinin, iş saha
— izmir Milletvekili Mellıimet AU Aysındaki durgunluğu protesto maksadiyle
taş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ada
yaptıkları gösteri yürüyüşüne ve bu ko
let Partisi üyelerine ve dolayısiyle Meclise
nuda işçi temsilcileriyle yapılan temaslara
yöneltildiğini ifade ettiği tehdit mektubu
dair demeci
134:135
ile ilgili demeci
328:329

GENEL GÖRÜŞME
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, işçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü lıâd

bir seviyeye ulaşan - işsizlik - problemi
hakkında (8/1) 138,2185218,260y2!60,l32i6,329:369,
402:424,437

MECLÎS ARAŞTIRMASI
Ke!ban Barajı ve Aşağı Fırat hav-

| zası kalkınması hakkında (3/308), (10/3)

454

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
47 — Yatırımlar Finansman Fonu
teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı
hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli vo
'223 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun ] 1.17
2 384
3 755,
759,764:767
4 1(6,
69,92:9'5,446,!596

49 ._ n .ıo

5 10:
11,20,35:38
1960 tarihli ve 97 savdı

No.

Cilt Sayfa
Kanunun geçici ikinci m;; ddesi
son bendin in değ iştirilnıe vinç dair
4 117
Kanun
5
10
— Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şubat 1962 (Haykırı d di ay isiyle ve
ya daha evvel bu olaylara esas teş
kil •edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturulıması yapılmaması hakkında
Kanun
4 562
5 46,
48:79,80:83

—5
No.

Cilt Sayfa
— 3005 sayılı Meşhut Suçlar Ka
nununun 14 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına mütaallik Kanun
4 304,
505 :5Ö(>
5
M

No.
Cilt Sa#a
53 — Devlet İstatistik Enstitüsünün
görev, yetki ve kuruluşu hakkın
da Kanun
4 191,
193,493,536:538,565:588,613 ,-633,644:646
5 214,
286,597:600

KARARLAR
9 — Ankara ''Milletvekili Osman Bölükbavşı'nın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ma'hal 'olma
dığına dair
1
5
10 — Kırşehir Milletvekili Ahmet
Bilgin'in, yasama dokunul mazlığının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair

11 — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldı rılımasına malhal ol1
ımadı'ğına dair
5
12 — Adıyaman Milletvekili Mehmet
'özıbay'm, yasama dokunuimazlığının 'kaldırılmasına mahal olmadı-1
gına dair

112
42,
139

112
42,
139

112
42,
139

.117
42,
139

1.3 — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
1 117
ğına dair
5 42:
43,140
14 — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaa'm, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 357:
358
5 43,
140
15 — İstanbul Milletvekili Malik Yol-

aç/m, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 358
5 43,
140
16 — İstanbul Milletvekili Malik Yolae'm, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına da
ir
1 358
5 43,
140
17 — İzmir Milletvekili Mehmet Ali
Aytaş'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
1 358
43,
140
—
Çorum
Milletvekili
îhsan
Tomıs
bııç'ım, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 407
5 43,
140
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran
Numanoğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
1 408
43,
140
20 — Sinop Milletvekili Mustafa Kap
tandın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığın^
dair

21 — İstanbul Milletvekili Malik Yol-;
aç.'m, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına

408
43,
İ41

Cilt Sayfa
458
dair
43,
141
22 —- izmir Milletvekili Mehmet Ali
Ay taş'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
1 458
5 43,
141
23 - - izmir Milletvekili Saim Kay
han'ın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 458
5 43,
141

No.

24 — Kayseri Milletvekili Abdülhalim
Aras'ın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
.
1 458
5 43,
141
25 — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 458:
459
5 43,
141
26 — Sakarya Milletvekili Hami Tez
kan'in, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
1 459
5 43,
141
27 — Sakarya' Milletvekili Hami Tezkan'ın, yasama dokunulmaızlığmın
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair

28 — İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair

29 — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan
Göğüş'ün, yasama dokunulmazlı-

459
43,
141

583
43,
142

No.

Cilt
ğımn kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair

Sayfa
659
44,
142

30 — Gümüşane Milletvekili Sabahat

tin Savacı'nm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair
1
5
31 — Konya Milletvekili ihsan Kaba
dayı'nm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
1

-— Nevşehir Milletvekili Ali Baran
Numanoğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair

659
44,
142

659
44,
142

659
44,
142

33 — Kocaeli Milletvekili Süreyya So-

t'uoğlu/'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair

Ferhat Nu
ri Yıldırım'm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
2
5

6
44,
143

34 — Ankara Milletvekili

35 — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına dair 2

47
44,
143

47.
48
44,
143

36 — Balıkesir Milletvekili Gökhan Bv-

liyaoğlu ve Sakarya Milletvekili
Hami Tezkan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
2

37 — Konya Milletvekili

maz'm, yasama

Cahit Yıl
dokunulmazlığının

İS
44,
143

7 —
No.

38

39

40

41

42

Cüt Sayfa
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
2 48
44,
143
--- Ankara Milletvekili Burhan
Apaydın'm, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olma
89
dığına dair
44,
143
— Erzurum Milletvekili Turhan
Bilgin'in, Yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasınla mahal olmadı
ğına dair
2 89
5 44,
143
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, yasama doğunulmazlığınm
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
2 89:
90
5 44,
143 :144
—İçel Milletvekili İhsan önai 'rn,
yasama dokunulmazlığının kaldırıl
2 90
masına mahal olmadığına dair
5 44,
144
—- İstanbul Milletvekili Oğuz
Oran'in, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
2
90
5 44,
144

43 — İzmir Milletvekili Mehmet Ali
Aytag'ın, yasama dokunulmazlığı
nın 'kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
2

44 •— İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair

45 — Konya Milletvekili İrfan Ba
ran'm, yasama dokunulmazlığının

90
44,
144

90
44,
144

Cüt Sayfa
olmadığına
2 90
5 44:
45,144
4b — Sürt Milletvekili Hayrettin öz
gen'in, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mailıal olmadığına
dair
90
45,
144
47 — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair
2 158
5 45,
144:145

No.

kaldırılmasına
dair

mıahal

48 — Giresun Milletvekili N'aim Tirali'nin, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
2

158
45,
145

49 — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, yasama, dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
2 158
5 45,
145
50 — İstanbul Milletvekili Sahabettin
Orhon'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
2
5

158
45,
145

51 —- İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair
2 158
5 45,
145
52 — Ankara Milletvekili İsmail Gence'nün, yasama dokunulmazlığının
ka'ldınlmıasına mıahal olmadığına
dair
2 280
5 45,
145
53 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığının

8
No,
kaldırılmasına
dair
.

Cilt
mahal olmadığına

2 280
5 45,
145:140

54 — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair

55 — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan ve Balıkesir Milletvekili Gök
han Evliyaoğlu'nun yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ma
hal olmadığına dair
2

56 — Bolu Milletvekili Turgut Çıılha'nm yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
2

57

Sayfa

—tzmir Milletvekili Mehmet Ali
Aytaş'm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
2

58 — Adana Milletvekili Cavid Oral
ve îsparta Milletvekili Mustafa
Gülcügil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair

59 — Bingöl Milletvekili Halit Rıza
Ünal'ın yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair

60 — Erzincan Milletvekili Zeynel
Gündoğdu'nım yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
2

280
45,
146

280
45,
146

280
45,
146

384
45,
146

490
45,
146

490
45,
146

490
45,
146

No.
Cilt ' Sayfa
61 — Erzurum Milletvekili Turhan
Bilgin'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
2 490
5 45 :
46,146
62 — Manisa Milletvekili Süleyman
Çağlar'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
490
46,
147
63 — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
490
46,
147
64 — Samsun Milletvekili Hüseyin
Özalp'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair

65 — Adana Milletvekili Kasım Gülek'ih yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
3

490
46,
147

636
46,
147

66 — istanbul Milletvekili Mallik
Yolaç'm, yasama dokunulmazlığı
nın -kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
3 636
5 46,
147 :148
67 — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, yasama dokunulmazlığı
nın ikaldırılmasma mahal olmadı
ğına dair

68 — 'Kütahya' Milletvekili Mehmet
Kesen'in, yasama dokunulmazlığı
nın 'kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair

636
46,
148

636
46,
148

9
No.
CÜLt Sayfa
69 — Ovdu Milletvekili Refet Aksoy'un,
yasama
dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair*
1 583
5 43,
142,165
70 — Keban Barajı ve Aşağı Fırat
Havzası kalkınma projesi hakkın
da Meclis araştırması yapmak
üzere kurulan komisyonun görev
süresinin uzatılmasına dair
5 454
71 — Anayasa Mahkemesi asıl üyelik
lerine ismail Hakkı Ket en oğlu
ilıe Celâlettin Korelman'm, seçil
dikleri hakkında
5

459

72 —- Anayasa
Mahkemesi
yedek
üyeliğine Fazıl Uluoeak'ın, seçil
diği hakkında.
5

475

73 — Anayasa Mahkemesi asıl üye
liğine Yekta Aytan'm, seçildiği
hakkında
5 540 :
541
74 —. Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, yasama dokunuilma.zlığmın kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 118
520,
610
75 — Adana Milletvekili Cavit Oral
ve İsparta Milletvekili Mustafa
Güleügiıl'in, yasama 'dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasına mahal
olmadığına dair
4 118
5 520,
610
76 — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'mn, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
4 118
5 520,
611
77 — İsparta Milletvekili Mustafa
Gülcügil'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 118
5 520,
611

No.
Ciılt Saıyfa
78 — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'mn, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal
olmadığına dair
4 118
5 520,
611
79 -- İzmir Milletvekili Mehmet Ali
Aytaş'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
4 118
5 520,
611
80 — İsparta Milletvekili Mustafa
GülcügiFin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 118
5 520,
611
81 — Kars Milletvekili Kemal Ka
ya 'mn, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
4 118
5 520,
611 :612
82 — Kütahya Milletvekili Mehmet
Kesen'in, yasama, dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
4 118
madığına dair
5 520:
521,612
83 — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'nin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 119
5 521,
612
84 — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
4 119
5 521,
612
85 — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan'm, yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ma
hal olmadığına dair
4 119
521,
612

ıû
No.
Ciflt Sarrfa
86 — Bursa Milletvekili İsmail Yıl
maz'm, yasama dokunulmazllığınırı kaldırılmasına mahal olmadı
ğına mir
4 119
5 521,
612
87

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un,
yasama dokunulmazlığı
uuş un, ya»ttiu.n
uunuııuıuıuaııgı-nııı

I r n l r l ı Y>I1TYI O Ü I T I n

malini

nlmA/Hh_

ıım kaldırılmasına mahal olmadı
4 192
ğına dair
5 521,
612
88 — Erzurum. Milletvekili Tahsin
Telli'nin, yasama
dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 192
5 521,
613
89 - - Erzurum Milletvekili Turhan
Bilgin'in, yasama dokunüDmazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 192
5 521,
613
90

istanbul Milletvekili Fahret
tin Kerim (rö'kay, Sakarya Mil
letvekili Nuri Bayar ve Zongul
dak Milletvekili Nuri Beşer'in, ya
sama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair
4 286
5 521,
013
91
İzmir
Milletvekili Arif Ertunga'nın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına, mahal ol
madığına dair
4 236
5 521,
613:616
92 - • İstanbul Milletvekili Ziya Altınoğlu'nun, yasama dokunulmazItığınm kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 268
5 521,
616
98
Hatay Milletvekili Saki Zor
lu'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına , mahal olma-

No.

Oiflt Sfvyt.fi

dığma dair

4 529
5 521,
616

94 — Kars Milletvekili
Lâtif Aküzüm'ün, yasama dokunudmazlığının kaldırılmasına raahul olmadı
ğına dair
4 529
5 521,
616:617
95 •—• Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına dair 4 529
521,
617
96 - Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
4 529
5 521,
617

97 - İstanbul Milletvekili Fahrettin
Kerim Gökay'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
4 652
5 521,
617
98 - - Kütahya Milletvekili Sadrettin
Tosbi'nin, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
4 652
5 521:
522,617
99 — Bursa Milletvekilli Baha Cemal
Zağra ve Yusuf Ziya Uğur'un, ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair
5
6,
522,617
100 -— Kayseri Milletvekili Abdülhalim
Aras'ın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
5
6,
522,617:618
101 ----- Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun,
yasama
dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal
olmadığına dair
5 42,
522,618
102 — İstanıbul Milletvekili Fahrettin
Kerim Oökay'ın, yasama dokunul-

- 1İ "No.

CÜt Sajyfa
matlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
5 42,
522,618
103 —- İstanbul milletvekilleri
Nu
rettin Bulak, Ziya Altınoğlu, Naci
Oktem, Abdurrahman Yazgun ve
İbrahim Abak ile Bursa Milletve
kili Cevdet Perin, Trabzon Millet
vekili Nazmi ö'kten ve Rize Milletv ekil i Arif Hikmet Güner'in, ya
sama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair 5 42,
522,618
104 —- Sakarya Milletvekili Nuri Ba
ya r'ın, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal
olmadığına
dair
5 42,
522,618
105 — Konya Milletvekili Cahit Yıl
maz'm, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
5 215,
522,618
106 — Niğde Milletvekili Mehmet A3tınsoy'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına mahal olmadığı
na dair
5 215,
522,618
107 — Adana Milletvekili Cavit Oral
ve İsparta Milletvekili Mustafa
Gülcügü'in, yasama dokunulmazlık
larının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair
5 318,
532,618:619
108 — İstanbul Milletvekili Fahrettin
Kerim Gökay'm, yasama dokunul -

No.

Cilt Sayfa
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
5 318,
532,619
109 — İstanbul milletvekilleri Muhiddin Güven ve Naci öktem'in, yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair
5 318,
532,619
110 — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahail olmadığına dair 5 318,
532,619
111 — Kütahya
Milletvekili
Sezai
Sarpaşar'm, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olmadı
ğına dair
5 318:
319,533,619
112 — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair
5 319,
533,619
1.13 — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
yasama' dokunulmazlığının kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair
5 319,
533,619
114 — İstanbul Milletvekili Fahrettin
Kerim Gökay'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
5 319,
533,619:620
115 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına mahal olmadığına
dair
5 395,
533,620

ÖNERGELER
Amasya (Mustafa Kemal Karan)
— İşsizlik mevzuunun 22 . 5 . 1962 Salı
günü saat 15 te görüşülmesi hakkında
326
— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmesi ve müzakerelerin
yapılması hakkında
576:579
Aydın (Mehmet Yavaş)
-— Ortaokul ve liselerin paralı olması

lıakkındaki kanun teklifini geri aldığına
dair (2/47), (4/80)
453454
Aydın (Reşat özarda)
— Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 5618
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti-

12 Sayfa
rilmesinc ve bu kanuna geçici bir maldde
eklenmesine dair kanun teklifini geri iste
diğine dair (2/123) (4/72)
Bursa (Sadrettin Vayığa) ile Balıkesir
(Mehmet Tirit oğlu)
— 211 sayılı Ordu İç Hizmet Kanunu
nun 43 neü maddesinin değiş ti rilmes-i 'hak
kındaki kanun tekliflerini geri aldıkları
na dair (2/15) (4/77)

9

218

Çankırı (Nurettin Ok) ve Giresun (Ali
Cüce oğlu)
— İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Mecli
se kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü
had bir seviyeye ulaşan - İşsizlik - prob
lemi hakkında Genel görüşme açılmasına
dair (8/1)
138,218,323 .-369,402:424,437
Çankırı (Şaban Keskin)
— Tarım Bakanlığı tarafından yazılı
olarak cevaplandırıl masını istediği, Orman
Genel Müdürlüğü emrinde çalışan teknik
memurlara cTair soru önergesini geri iste
diğine dair (4/76) (7/102)
6,137
Çorum (Faruk Küreli)
— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmesi ve müzakerelerin
yapılması hakkında
576:579
Denizli (Tlüdai Oval) ve Çanakkale
(Burhan Arat)
— Bakanlar Kurulu çekilmiş, yenisi de
kentiz kurulmamış bulunduğundan gün
demdeki sözlü sorularla kanun tasarısı ve
tekliflerinin, geçmiş tatıbikat ve İçtüzük
hükümleri
gereğince,
g-örüşülmelerinin
geri hırakılınası hususunda
475:476
Dışişleri Bakanı (Feridun Cemal Erkin)
—•• Devlet •memurlarının aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 4665 sayılı
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına, bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının, Dışişleri ve Bütçe
komisyonlarından kurulacak Geçici Ko
misyonda ivedilikle görüşülmesi hususun
da (4/79)
214,436.437
Diyarbakır (Recai iskender oğlu)
—• Geniş çapta yapılmakta olan ve
suç teşkil eden sağcı ve ırkçı neşriyat
karşısında ne gilbi tedbirler alınması dü-

Sayfa
şünüldüğüne dair Baş'bajkanlıktan olan
«özlü sorusunu geri aldığına dair (ı6/302)
(4/78)
262,320
Diyarbakır (Yusuf
Azizoğlu)
— Yeni Hükümet 'kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmesi ve müzakerele
rin yapılması hakkında
576:579
Erzurum. (Gıyasettin Karaca)
Gündemdeki işlerin çokluğu dolayısiyle, Pazar günleri hariç, her gün toplanıl
masına dair
325:326
Eskişehir (Seyfi Öztürk)
— İşsizliğin gerçek sebepleri ile alın
ması zaruri kısa ve uzun vadeli tedbirlerin
nelerden ibaret olduğuna dair bir rapor
hazırlamak üzere (10) kişilik bir Araştır
ma
Komisyonu
kurulması hususunda
(4/83)
454:458
Giresun (Ali Cüceoğlu)
— Bakanlık teşkilâtında çalışan bir
müdürün yakını olan bir firma tarafın
dan yolsuzluk yapıldığı hakkındaki neş
riyat ile Devlet kasasından yüzbin liralık
bir suiistimal yapıldığı yolundaki neşriya
tın doğru olup olmadığına ve Gümrük
ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve vazifeleri
hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 4607 sa
yılı Kanunla, eklenen 1 nci maddeye ay
kırı olarak memur tâyini yapılıp yapılma
dığına, dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorularının geri verilmesine dair
(6/277,6/278,6/279) (4/86) : .
524
— İşsizlik ınevzuunun 22 . 5 . 1962
Salı günü saat 15 te görüşülmesi hakkında 326
Giimüşane (Sabahattin Savacı)
— Öğretmenlere % 50 tenzilâtla, kitap
verilmesine dair kanun, teklifinin geri veril
mesi hakkında (2/74), (4/84)
474
İstanbul .(Coşkun Kırca ve, 3 arkadaşı)
—• Uzun vadeli 'plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunmsı hakkın
da kanun teklifinin geçici bir komisyonda
görüşülmesine dair (2/259), (4/85)
474:475
İstanbul (Mahmut Rıza Bertan)
— imar ve İskân Bakanından cevap
landırılmasını istediği sözlü sorusundan
vazgeçtiği hakkında (4/75) (6/285)
88:89
İstanbul (Nurettin Bulak)

L3 —
Sayfa

Sayfa

— Rahatsızlığı sebebiyle Bütçe Komis
yonu üyeliğinden affedilmesi hususunda
(4/73)
47:48

gündeme devam edilmesi ve müzakerele
rin yapılması hakkında
567:579
Marâş (Adnan Karaküaik)
ve Balıke
sir (Cihat Bügehan)
— Yeni Hükümet Kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmesi ve müzakerelerin
yapılması hakkında
576:579
Ordu (Ata T opal oğlu)
— Ankara Belediyesince Ucnçlik Parkı
giriş ücretine yapılan zammın tasdik edi
lip edilmediğine ve zammın indirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, İçişleri Bakanından olan sözlü
sorusunu geri istediğine dair (6/330),
(4/81)
452,454

Kastamonu (Fethi Doğançay)
— Cumhuriyet Köylü Millet Partisin
den çekildiğine dair (4/74)
88
Kastamonu (İsmail Hakkı YıUmhooğlu)
— 6273 sayılı İlkokul öğretmenleri İn
tibak Kanununun bütün öğretmenlere tat
bik edilip edilmediğine dair Millî Eğitim
Bakanından olan sorusunu geri istediğine
dair (6/296), (4/82)
22:23,133,454
Konya (Fakih Özfakih ve 2 arkadaşı)
— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar

RLAR
RAPORLAR
Adalet Komisyonu

raporları

— Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şuba't olayları dölayışiyle veya da'ha ev
vel bu olaylara esas teşkil edebilecek
mahiyette işlenen fiil ve hareketler için
ceza kovuşturulması yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/188)
46,48:
79,80:83
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen'in 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü
maddesinin (m) bendinin kaldırılmasına
dair kanun teklifi hakkında (2/28)
466
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılma*
sına mütaallik kanım teklifi hakkında
(2/81)

11

—• Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat
verilmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/45)
11:20,
148:153,165 :166

maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Anaya
sa Mahkemesi üyeleği için yapılacak se
çim hususunda Millet Meclisi kararı, An
kara Üniversitesi Rektörlüğü yazısı ve
Anayasaı Komisyonu mütalâası (5/9)
379:392
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen ve 9 arkadaşının, (Eski sahibi Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet
Ünaldı), 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/77)
575,
608:609
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Sivas Milletvekili Cevad Odyaknıaz,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve
Erzincan Milletvekili
Sadık
Perinçek.'in, Türk vatandaşlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvur
maları ve dilekçelerin incelenmesi ile ka
rar,!, bağlanmasının düzenlemesine dair
kanun teklifi hakkında (2/253)
395,
533

Anayasa Komisyonu raporlan
—• Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri hakkında 22 Nisan
1962 tarihli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu
—• Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nunu İnsansı hakkında (1/180)

ka
286

- U
Sayfa
Bayındırlık Komisyonu raporları
— Ankara Şap Enstitüsü ve müştemi
lâtı inşası için gelecek yıllara geçici
taahhütlere girişilmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/147)
494
— 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961
tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen
geçici 5 nci maddesinin tadili hakkında
kanun tasarısına rlair (1/176)
319,
595:596
Bütçe Komisyonu raporları
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten
muaf tutulması hakkındaki. 26 Eylül.
1957 tarihli Sözleşmenin uygun bulunma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/128)
--- Ankara Şap Enstitüsü ve müştemi
lâtı inşası için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/147)

494

-•- Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in,
1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna bir madde ilâvesi hakkında kanun
teklifine dair (2/39)

494

533

— Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısına dair (1/193)
214,
575
— 5 . 1 . 196.1. tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 .
1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiş
tirilen geçici 5 nci maddesinin tadili hak
kında kanun tasarısına dair (1/176)
319,
595 :596
— 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/103)
11,
148,166
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim.
Bakanlığına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hakkında 4323 sayılı Kanu-

Sayfa
ııun üçüncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/42)
22,
184,621
— • Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve
i) arkadaşının, yatırımlar finansman fonu
teşkil ve tasarruf bonoları Miracı hakkında
ki Kanunun değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/9)
10:U1,20<35:3S
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 365)6 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/151)
161
— Ereğli Şirketinden alınan liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli de
miryollarının işletilmesi ve Havza'daki de
niz işlerinin inhisar altına alınması hakkın
daki 31241 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/136)
575
—- Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı
Mecburi İskân Kanununun kaldırılması
'hakkında, Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı İs
kân Kanununa ek 19 . 10. 1960 tarih ve 105
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve
26 arkadaşının, 105 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair 'kanun teklifleri
hakkında (2/29, 2/30 ve 2/58)
133,165
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
31.02-31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Vergisinden muafiyetine dair
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onan
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/123)
494
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
87.01 pozisyonuna dâhil traktörlerin Güm
rük vergilerinin % 15 nisbetine indirilme
sine dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/143)
• 404
—- Gümrük II ir iş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın
Gümrük Vergisinden muafiyetine dair' Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması
'hakkında kanun tasarısına dair (1/107)
494

Sayfa
— tstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlıvnun,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, bâzı
maddelerinin kaldırılması hakkında, Bit
lis Milletvekili Müştak Okumuzun, Ü9'3 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 114, llö, 116
ve geçici 9 ncu maddelerinin yürürlükten
kaldırılmasına dair ve Trabzon Milletvekili
Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul Milletvekili
Oğuz Oran'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 114 ve 116 ncı ve muvakkat 9 ucu
maddelerindeki servet beyannamesinin mü
kelleflere iadesi hakkında kanun teklifleri
ne dair (2/109, 2/113 ve 2/121)
133,184:185
--• İstanbul milletvekilleri Vahyi öza-.
rar ve Sabri Vardarirnm, 2490 sayılı Ar
tırma, eksiltme ve ihale Kanununun 17 nei
maddesinin (e) fıkrasının tadili hakkında
kan un teklifine dair (2/43)
319,6Î0,627:631
— istanbul Teknik Üniversitesine bağlı
•bir teknik okul açılmasına dair 6374 sayılı
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/104)
553
— Mersin limanı inşaat sahası dâhilin
de silo tesisleri için ayrılan sahanın Toprak
Mahsulleri Ofisine satışı hakkında kanun
tasarısına dair (1/139)
494
— Millî Eğitim Bakanlığına, 7475 sa
yılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilâ
veten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul
açılması hakkında kanun tasarısına dair
(1/26)
494
— Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısına dair (1/179)
319
— Sinop Milletvekili Mahmut AlicanoğUrnun, Adalet Başkâtip, icra memuru, za
bıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat veril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/45)
11:
20,148-3153,105:166
— Turnam ve Tanıtma Bakanlığı kanu
nu tasarısı hakkında (1/180)
286
— 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife
ve teşkilât Kanununun 23 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/146)
161
— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İn
giltere, 27 Kasını 1958 tarihli Türkiye Federal Almanya, 28 Kasım 1958 tarihi i

Sayfa
Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29
Ka>sım 1958 tarihli Türkiye - Holânda ve
Türkiye - italya, 17 Aralık 1958 tarihli
Türkiye - İsveç ve Türkiye - Danimarka,
18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz,
19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22
Aralık 1958 tarihli Türkiye - tsviere ve
20 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya
Kredi anlaşmalarının onay 1 anmasının uygun
bulunması hakkında kanun tasarısına dair
(1/124)
134,185:186
Dışişleri Komisyonu raporları
— Ad ve soyadlannın değişikliğine iliş
kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onay- N
lanmasınm uygun.'bulunmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/125)
20,166,620
— Ahvali şahsiye ile ilgili 'belge örnek
lerinin parasız verikııesi ve tasdikten mu
af tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 ta
rihli Sözleşmenin uvgun bulunmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/128)
533
— Ahvali şahsiye konusunda Millet
lerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Ey-'
lül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kapını tasa
rısı hakkında (1/135)
21,168.620
— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil-iletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak O en el
Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzü
gün onaylanması haklkında kanun tasarı
sına. dair (1/21)
20:2.1,166:167,620
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır eya
leti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokol»
Me eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair (1/145) 21,
147,620

— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - tnıgiltere, 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 - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türki-
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ye - isveç ve Türkiye - Danimarka, 18 Ara
lık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Ara
lık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık
1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 20 Ocak
.1959 tarihli Türkiye - Avusturya .Kredi
andlaşnıalarmm onaylanmasının uygun bu
lunması hakkında kanun tasarısına dair
(2/124)
134,185:186
Geçici Komisyon raporları
— 1/100 sayılı ve Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair olan kanun tasarısının,
mahiyeti itibariyle», Başkanlıkça havale edil
diği normal komisyonlarda görüşülmesi ge
rektiğine dair (1/JOO)
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— Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev,
Yetki ve Kuru/usu hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/169)
214,286,597:600
—• Millet Meclisi îdareci Üyelerinin Ser
mayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin
teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkında
17 Haziran 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi hakkında (2/99)
452,610,

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları
— Gümrük (İ iriş Tarife Cetvelinin
31.02-31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Yergisinden
muafiyetine
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/123)
494
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
87.01 pozisyonuna dâhil traktörlerin Güm
rük vergilerinin c/c 15 nisbetine indirilme
sine dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/143)
494
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısmı eşyanın
Gümrük Vergisinden muafiyetine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması
hakkında kanun tasarısına dair (1/107)

494

Sayfa
İçişleri Komisyonu raporları
-— Ad ve soyadlarının değişikliğine iliş
kin 4 föylül 1958 tarihli Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/125)
20,466,620
• — Ahvali şahsiyi; ile ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf
tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli
iSözleşmenin uygun ''bulunmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/128)
.
533
— Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül
1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/135)
21,168,620
— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/65) .•
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— Ulâzığ Milletvekili Naci Güray ve iki
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi liii'at Öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929
tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci mad
desine biı- fıkra eklenmesine dair kanun
teklifleri hakkında (2/159, 2/173)
21,177:1S3
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna, ek 105 sayılı
M'echuri 'İskân Kanununun kaldırılması
hakkında, Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı
İskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 tarih ve
105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması n;ı dair ve Mardin Milletvekili Talât
Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasınla dair ka
nun 'teklifleri •hakkında (2/29, 2/30 ve
2/58)
133,165
-- 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 ne i.
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
nin değiştirilmesi hakkında 'kanun tasarısı
na dair (1/152)
286
— İstanbul Mle'ktrik. Tramvay ve Tü
nel idareleri 1e.sk.ilât ve tesisatının İstan
bul Belediyesine devrine dair- 3645 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısına dair (1/144)
21,
169:177

Sayfa
— Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve
4 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinin 58 nci bendine
tevfikan belediyelerce kurulan toptancı
hallerin sureti idaresi hakkındaki Kanu
nun 7 nci maddesinin tadili hakkında ka
nun teklifine dair (2/119)
286,610,627
tmar ve İskân Komisyon raporları
— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi ıhakkmda kanun teklifine dair (2/65)
184
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı
Mecburi İskân Kanununun kaldırılması
hakkında, Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar ve 51 arkadaşının 2510 sayılı
Isıkân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 tarih ve
105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldın 1ımıasma dair ve Mardin Milletvekili Talât
Oğuz ve '26 arkadaşının, 105 sayılı Kanu, nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun
teklifleri hakkında (2/29, 2/30 ve 2/58)
133,
165
Karma Bütçe Komisyonu raporları
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (M. Meclisi : 1/189,
C. Senatosu : 1/47)
6,575,620,634:635,636,
645 :648
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
hakkında (M. Meclisi : 2/230; C. Senato
su : 2/20) '
214,575,576
Karma Komisyon raporları
[Anayasa - Adalet]
— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 'kaldı
rılması hakkında (3/158)
45,144:145
(3/209)
520,610
— Adana Milletvekili Cavit Oral ve İs
parta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in ya-
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sama dokunulmazlıklarının kaldırılması
hakkında (3/190)
45,146
(3/210)
520,610
(3/285)
318,532,618:619
— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/199)
46,147
— Adıyaman Milletvelkili Mehmet özbay'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/27)
42,139
— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'in yabama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/147)
44,143
— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'in yaşama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/125)
44,143
—Ankara Milletvekili İsmail Gence'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/177)
45,145
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/12)
42,139
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/178)
45,145:146
(3/300)
395,533,620
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
'hakkında (3/126)
44,143
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/39)
43,140
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu ve Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkında (3/127)
44,143
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/179)
45,146
— Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'
ın yasıama dokunulmazlığnm kaldırılması
hakkında (3/191)
45,146
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (4/181)
45,146
(13/212)
520,611
— Bursa Milletvekilleri Balha Cemal
Zağra ve Yusuf Ziya Uğur'un yasama do-
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kunulmazlıklarınm kaldırılmaisı hakkında
(3/202)
6,1522,617
— Bıı usa Milletvekili İsmail Yılmaz'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/228)
521,612
— Çorum Milletvekili İhsan Tomlbuış'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/45)
43,140
(3/229)
521,612
—Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmam hakkında (3/192)
45,146
— Erzurum Milletvekili Ghyasettin
Karaca'nın
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/213)
520,611
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin yasama dokunulmazlığı 'hakkında
(3/230)
,521,613
— Erzurum Milletvekili Tu un an Bilgin'iıı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/148)
44,143
(3/193)
45:46,146
(3/230)
521,613
03/233)
521,613
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gıöğüş'ün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/62)
44,142
— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/159)
45,145
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/63)
44,142
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/149)
44,143:145
(13/160)
45,145
(3/253)
521,616
— İçel Milletvekili İhsan önal'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/150)
44,144
— İsparta Milletvekili Mustafa GülcügiPin, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/215)
5,20,611
(13/216)
520,611
— İstanbul Milletvekili Abdurraihman
Yazıgan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/222)
521,612

Sayfa
— Istanlbul Milletvekili Faihrettin Ke
rim Gökay'ın yasama dokunmazlığı hak
kında (3/359)
521,617
(3/268)
42,522,618
(3/286)
318,533,619
(3/292)
319,533,619:620
— îstaıılbul Milletvekili Fahrettin Ke
rimi Gökay, Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ve Zonguldak Milletvekili Nuri Be
şerin yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmaısı hakkında (3/236)
521,613
— İstanbul Milletvekili Malik Yolac'ın yasama dokunulmazlığının kaldunlmasıı
hakkında (3/40)
43,140
(3/41)
43,140
(3/49)
43,1141
(3/200)
46,147:148
— İstanbul milletvekilleri Muhiddin
Güven ve Naci öktem'in yasama dokunulimazlıklaırıniırı kaldırılması hakkında (3/287) 318,
532,619
— 'İstanbul rnillet!vekilleri Nurettin Bu
lak, Ziya Altınoğlu, Naci öktem, Abdurralı'man Yazgan ve İbrahim A'ba'k ile Bur
sa Milletvekili Cevdet Perin, Trabzon
Milletvekili Nazmi Ökten ve Rize Milletveıkili Arif Hikmet: Güner'im yasama dokunul
an a/Jlıkl arımın kaldurıılması hakkımda (3/269) 42,
1522,618
— İstanbul Milletivekili Oğuz Oran'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/151)
44/144
— İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'm yasama dofcunulmaziliğinin kaldırıılması hakkında (3/58)
43,142
— İstanbul Mi'llet'Veki'H Sahabettin Orhon'un yasama dokunulmazlığının, kaldırılimaisı. hakkımda (3/161)
45,145
— İstanbul Milletivekili Ziya Altınoğ
lu 'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hattında (3/241)
521,616
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nım;
yasama dokunulmazlığınıjn
kaldırılması!
hakkında (3/237)
52)1,613:616
— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın yasama dokunulmazlığınıın kaldırılması
hakkında (3/42)
43,140
43,1411
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(3/152)
44,144
03/189)
415,146
(3/214)
520,611
— İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmaz,lı$ıını,n kaldırıl
ması hakkımda (3/153)44/144
(3/162)
45,145
— İzmir Milletvekili Saitm Kaygan'ın
yasama dökunulmazlığıının kaldırılması hak
kında (8/51)1
43,141
— Kaırs Milldüvekili Kemal Kaya'nın;
yasama dokunulmazlığının kaldımlmaşı hak
kında (3/217V
520,611*612
— Kars Milletvekilli Lâtif Aküzüm'ün
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/201)'
46,148
(3/254)1
5i21,6H6r617
— Kayreri Milletvekili Abdülhalim
Arais'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda (3/52)
43,141
(3/263)
6,522,617
— Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin in yasama dakunultmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/13)
42,139
— Kocaeli Milletvekili ISüreyya Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda (3/28)i
42:43,140
(5/79)1
44,143
— Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'in
yasama
dokunulmazliığının
kaldırılması
hakkında (3/128)
44,143
03/281)
215,522,618
— Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı 'nın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/64)
44,142
— Konya Milletvekili irfan Baran'm
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/154)
44:45,144
—• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/288)
318,533,619
— Kütahya Milletvekili Mehmet Ke
sen'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında- (3/202)
46,148
(3/219)
520:521,612
— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'nin yasama dokunulmazlığının kaldı-
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rılması hakkında (3/220)
521,612
(3/260)
521:522,617
— Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/289)
318:319,533,619
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/194)
46,147
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran
Numanoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/47)
43,140
(3/65)
44,142
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/282)
215,522,618
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/290)
319,533,619
(3/291)
319,533,619
— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/59)
43,142,165
(3/255)
521,617
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın yasama
dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (5/53)
43,141
(3/54)
43,141,
(3/55)
43,141
(3/195)
46,147
(3/313)
532
(3/319)
626
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan
ve Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlıkları*
nın kaldırılması hakkında (3/180)
45,146
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/270)
42,522,618
— Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'
in yasama dokunulmazlığının
kaldırıl
ması hakkında (3/196)
. 46,147
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/256)
521,617
—• Siirt Milletvekili Hayrettin öz
gen'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/155)
45,144
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Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/48)
43,140
(3/330)
434
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm
yasama d okunul m az I ı ğımn kaldırıl ması
hakkında (3/221)
521,612
(3/315)
575
—• Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/264)
6,522,617,618
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/15)
'
42,139
Maliye Komisyonu raporları
— Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısına dair (1/193)
214,575
— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Em'ekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesine bir (E) fıkrası 'eklen
mesine dair (2/163) ısayılı kanun teklifi
nin, harb malûlle riyl e vazife malûllerine
ait yeni hükümler vaz'ınai mütaallifc ka
nun teklifleriyle birilikte nazara alınmak
üzere, Geçici Komisyona verilmesine dair
217:218
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Ertik okulları mütedavi'l
sermayesi hakkında 4323 sayılı Kanunun
üçüneü maddesinin değiştirilmesine dair
Kanun teklifi hakkında (2/42)
22,184,6,21
— Ereğli Şirketinden alman liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli
demiryollarının işletilmesi ve Havza'daki
deniz işlerinin inhisar altına alınması hak
kındaki 3241 sayılı Ka nunun 3 ncü mad
desinin '1' nci fıkrasının değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/136)
— Erzurum Milletvekili
Gıyasettiu
Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sa
yılı Mecburi iskân Kanununun kaldırıl
ması (hakkında, Mardin Milletvekili Esat.
Kemal Aybar ve 51 arkadaşının, 2İ510 »a-
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yılı İskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 ta
rih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten
•kaldırılmasına dair ve Mardin Milletvekili
Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun tetkliifl'eri hakkında. ('2/29, 2/30 ve
2/58)
1:33/165
•— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşya
nın Gümrük Vergisinden muafiyetine dair
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onan
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/107)
494
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
31.02 - 31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Vergisinden muaf iye tine dair
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onan
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/123)
494
— istanbul Milletvekili Ahmet Oğuz
ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç.oğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı 'maddelerinin kaldırılması hak
kında, Bitlis Milletvekili Müştak Oku
muş'un, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 114, 115, 116 ve geçici 9 ncu madde
lerinin yürürlükten kaldırılmasına dair
ve Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile istanbul Milletvekili Oğuz Oran'm,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 11.14 ve
116 ncı ve muvakkat 9 ncu maddelerinde
ki servet beyannamesinin mükelleflere ia
desi hakkında kanun tekliflerin e dair
(2/109, 2/113 ve 2/121)
133,184:18f)
— istanbul Milletvekili Vahyi özarar
ve Sabri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artırma,
eksiltme ve ihale Kanununun 17 nci mad
desinin (c) fıkrasının tadili hakkında ka
nun teklifine dair (2/43)
319,610,627:631
— Mersin limanı inşaat sahası dâhilin
de silo tesisleri için ayrılan sahanın Top
rak Mahsulleri Ofisine satışı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/139)
494
Milli Eğitim Komisyonu raporları
— Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in,
1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad-
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deler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir
madde ilâvesi hakkında kanun teklifine
dair (2/39)
494
— 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğ
retim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961
tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen
geçici 5 ııei maddesinin tadili hakkında ka
nun tasarısına dair (1/176)
319,595:596
—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı Ertik okulları mütedavil serma
yesi hakkında 4323 sayılı Kanunun üçüncü
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
teklifi hakkında (2/42)
22,184,621
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı
bir teknik okul açılmasına dair 6374 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/104))
533
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir teknik okul açılmasına dair 6374
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/109)
21:22,183:184,620:621
— Millî Eğitim Bakanlığına, 7475 sayılı
Kanunla açılacak iki teknik okula ilâve
ten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/26)
494
—• 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 27 nci madde
sinin tadiline dair kanun tasarısı hakkın
da (1/111)
134,186:187,621:622
Millî Savunma Komisyonu raporları
• — Asker kişiler tarafından 22 - 23
Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha
evvel olaylara esas teşkil edebilecek mahi
yette işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturması yapılmaması hakkında kanun
tasarısına dair (1/188)
46,48:79,80:83
— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/177)
319,597,
609 :610
— 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/103)
11,148,166

Sayfa
— 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısına dair (1/160)
10
— Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısı hakkında (1/179)
319
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel
Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını de- •
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün
onaylanması hakkında kanun tasarısına
dair
20:21,166:167,620
Sanayi Komisyonu raporu
— Ereğli Şirketinden alınan liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli
demiryollarının işletilmesi ve Havza'daki
deniz işlerinin inhisar altına alınması hak
kındaki 3241 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı hakkında (1/136)
575
Sayıştay Komisyonu raporları
—• Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı Hesabı Katisine ait ve
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ile
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün
1955 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarı
sı hakkında (3/95, 3/96, 1/48)
607,635,636,636,
649:652
—• Muvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1955 malî yılı hesabı katilerine ait umu
mi ve ek mutabakat beyannamelerinin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
releri ile 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanu
nu tasarısı hakkında (3/101, 3/104, 1/47)
494,
610,632:633,636,637:640
—• Muvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1956 malî yılı hesabı katilerine ait
umunu mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile. 1956 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu ta
sarısı hakkında (3/116, 1/52)
532,618,620,633:
634,636,641:644
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Tarım Komisyonu raporları
— 4-nkara Şap Enstitüsü ve müştemi
lâtı inşası için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/147)
494
—• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/151)
161
— 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife
ve teşkilât Kanununun 23 neü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/146)
161
Ticaret Komisyonu raporları
— Mersin limanı inşaat sahası dâh
hilinde silo tesisleri için ayrılan saha
nın Toprak Mahsulleri Ofisine satışı hak
kında kanun tasarısına dair (1/139)
494
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Sayfa
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mı
sır eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarıma ek
Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısına dair (1/145)
21,167,620
— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye ingiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türki
ye - Federal Almanya, 28 Kasım 1958 ta
rihli Türkiye - Fransa ve Türkiye - Bel
çika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Holanda ve Türkiye - İtalya 17 Aralık 1958
tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralıık 1958 tarihli Türkiye Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye Norveç, 22 Aralık 1958 tarihli Türkiye isviçre ve 20 Ocak 1959 tarihli Türkiye Avusturya Kredi (anlaşmalarının onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun
tasarısına dair (1/124)
134,185:186

SAYIN ÜYELERLE iLGlLl tŞLER
(.
Çekilmeler
— İstanbul Milletvekili Nurettin Bu
lak'm, rahatsızlığı sebebiyle Bütçe Komis
yonu üyeliğinden çekilmesi (4/73)
47:48
— Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay'm, Cumhuriyet Köylü Millet Parti
sinden çekilmesi (4/74)
88
İzinler
— Antalya Milletvekili Etem Ağva'nın, hastalığına binaen üç ay izinli sayıl
ması (3/295)
374
— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu'na izin verilmesi (3/316)
607:608
— Sayın Milletvekillerinden bâzılarına
izin verilmesi (3/266)
7:8
(3/275)
48
(3/276)
88
(3/283)
286
(3/307)
,453
(3/310)
523:524
— Sivas Milletvekili Mahmut Vural'
ın, kendisine verilmiş olan izin başlangıcı
nın 2 . 5 . 1962 tarihine alınması (3/284)
289

Ödenek
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Denizli Milletvekili İbrahim Kooatürk'e ödeneğinin verilebilmesi Yüksek
Meclisin müsaadesine (bağlı olduğundan
bu hususun tasvibine dair (3/267)
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Antalya Milletvekili Etem Ağva'nm ödeneğinin verilebilmesinin Genel Ku
rulun kararma (bağlı olduğu hakkındaki
(3/296)*
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin lalan Gaziantep Milletvekili Mithat
San'm ödeneği hakkında (3/311)

8

374

524

Ölüm
— Hatay Milletvekili inayet Mursaloğlu'nun öldüğüne dair (3/314)
575:576
Seçimler
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve 3 arkadaşının, uzun vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkında fcanun teklifinin geçici bir
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komisyonda görüşülmesi (2/259) (4/85'

Sayfa
474:
475

Yasama dokunulmazlığı
— Adana Milletvekili Ahmet Topaloğhı'nun yasama dokunulmazlığı (3/158)
45,
144:145
(3/209)
520,610
— Adana Milletvekili Cavit Oral ve
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügirin
yasama dokunulmazlıkları (3/190)
45,146
— (3/210)
520,610
— (3/285)
318,532,618:619
— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in
yasama dokunulmazlığı (3/199)
46,147
— Adıyaman Milletvekili Mehmet Özbay'm yasama dokunulmazlığı hakkında
(3/27)
42,139
— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'in yasama dokunulmazlığı hakkında
(3/147)
44,143
— Ankara Milletvekili Ferhat
Nuri
Yıldırım'm yasama dokunulmazlığı hak
kında (3/125)
44,143
— Ankara Milletvekili îsmail Gerice'nin yasama dokunnulmazlığı (3/177)
45,145
—• Ankara Milletvekili Osman Bölükhaşı'nın yasama dokunulmazlığı hakkında
(3/12)
42,139
— Antalya, Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığı (3/178)
45,145:146
— (3/300)
395,533,620
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın
yasama dokunulmazlığı (3/126)
44,143
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm yasama
dokunulmazlığı hakkında
(3/39)
43,140
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hak
kında (3/127)
44,143
— (3/180)
45,146
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın
yasama »dokunulmazlığı (3/179)
45,146
— Bingöl Milletvekili Halit Bıza Ünal'^
m yasama dokunulmazlığı (3/191)
45,146
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın
yasama dokunulmazlığı (3/181)
45,146
— (3/212)
520,611

Sayfa
— Bursa Milletvekili Baha Cemal Zağra'nm yasama dokunulmazlığının kaldınlması hakkında (3/262)
522,617
— Bursa Milletvekili Cevdet Perin'in
yasama dokunulmazlığı (3/269)
43,522,618
— Bursa Milletvekili îsmail Yılmaz'm
yasama dokunulmazlığı (3/228)
520,612
— Bursa Milletvekili Yusuf Ziya Uğur'un yasama dokunulmazlığı (3/262)
6,522,617
— Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in yasama dokunulmazlığı (3/302)
434
— Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'ıın yasama dokunulmazlığı (3/45)
43,140
— (3/229)
521,612
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun yasama dokunulmazlığı (3/192) 45,146
- - Hrzuram Milletvekili kiyasettin Ka
raca'nm yasama dokunulmazlığı (3/213) 520,
611
— Erzurum Milletvekili Tahsin TeUi''nin yasama dokunulmazlığı (3/230)
520,613
— Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in yasama dokunulmazlığı (3/148)
44,143
— (3/193)
45:46,146
— (2/230)
52y,613
— (2/233)
521,613
— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün yasama dokunulmazlığı (3/62)
44,142
— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin
yasama dokunulmazlığı (3/159)
45,145
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savneı'nm yasama dokunulmazlığı (3/63)
44j
142
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun
yasama dokunulmazlığı (3/149)
44,143:144
— (3/160)
45,145
— (2/253)
521,616
— tcel Milletvekili İhsan Önal'm yasa
ma, dokunulmazlığı (3/150)
44,144
* — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in yasama dokunulmazlığı (3/190)
45,146
— (3/210)
520,610
— (3/215)
520,611
— (3/216)
520,611
— (3/285)
318,532,618:619
— İstanbul Milletvekili Abdurrahman
Yazgan'ın yasama dokunulmazlığı (3/222) 520,
612
— (3/269)
43,522,618

Sayfa
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığı
(3/236)
521,613
— (3/259)
521,617
— (3/268)
42,522,618
— (3/286)
318,532,619
— (3/292)
319,533,619:620
— istanbul Milletvekili İbrahim Abak'ın yasama dokunulmazlığı (3/269) 43,522,618
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın yasama dokunulmazlığı (3/40)
43,140
— (3/41)
43,140
— (3/49)
43,141
— (3/200)
46,147:148
— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin yasama dokunulmazlığı (3/287) 318,532,
619
— İstanbul Milletvekili Naci öktem'in
yasama dokunulmazlığı (3/287)
318,532,619
— .(3/269)
43,522,618
— İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm yasama dokunulmazlığı (3/269) 43,522,
618
-r— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm
yasama dokunulmazlığı (3/151)
44,144
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yasama dokunulmazlığı (3/201)
46,148
— (3/254)
521,616:617
— Kayseri Milletvekili Abdülhalim
Aras'ın yasama dokunulmazlığı (3/52)
43,141
— (3/263)
6,522,617
— Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in yasama dokunulmazlığı (3/13)
42,139
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/28)
42:
43,140
— (3/79)
44,143
— Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'ın
yasama dokunulmazlığı (3/128)
44,143
— (3/281)
215,522,618
— Konya Milletvekili İhsan Kabada
yı'n m yasama dokunulmazlığı (3/64)
44,142
— Konya Milletvekili İrfan Baran'm
yasama dokunulmazlığı (3/154)
44:45,144
— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm
yasama dokunulmazlığı (3/288)
318,533,619

— İstanbul Milletvekili Sahabettin Orhon'un yasama dokunulmazlığı (3/161) 45,145
— İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'ın yasama dokunulmazlığı (3/58)
43,142
— İstanbul Milletvekili Ziya Altmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/241) 521,616
— (3/269)
43,522,618

— Kütahya Milletvekili Mehmet Kescn'in yasama dokunulmazlığı (3/202)
46,149
— (3/219)
520:521,612
— Kütahya Milletvekili
Sadrettin
Tosbi'nin yasama dokunulmazlığı (3/220) 520,
612
— (3/260)
521:522,617
—• Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'm yasama dokunulmazlığı (3/289)
318:
319,533,619
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağiar'ın yasama dokunulmazlığı (3/194)
46,147

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm
yasama dokunulmazlığı (3/237)
520,613:616
—• İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'm yasama dokunulmazlığı (3/42)
43,140
— (3/50)
43,141
— (3/152)
44,144
— (3/189)
.45,146
— (3/214)
520,611
— İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığı (3/153)
44,144
— (3/162)
45,145
— İzmir Milletvekili Saim Kaygan'in
yasama dokunulmazlığı (3/51)
43,141
— Kars Milletvekili Kemal Kaya'nm
yasama dokunulmazlığı (3/217)
120,611:612
— Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran
Nıiımamoğluı'nun yasıama dokunulmazlığı
(3/47) '
43,140
(3/15)
44,142
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un yaşarma dokunulmazlığı (3/282)
215,
522,618
—• Ordu Milletrvekili Ata Bodur'un
yasama dokunulmazlığı (3/290)
319,533,619
(3/291)
319,533,619
—• Ordu Milletvekili Refet Aksoy'um
yasıanm dokunulmazlığı (3/59)
43,142,165
(3/255)
521,617
- - Rize Milletvekili Arif Hikmet Güm,or'in yasama dokunulmazlığı (3/269)
43,522,
618

-
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Sayfa

Sayfa

— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ını yasama dokunulmazlığı (3/53)
43,141
(3/54)
43,141
(3/55)
43,141
(3/127)
44,143
(3/180)
45,146
(3/195)
46,147
(3/313)
432
(3/319)
626

— Siirt Milletvekili Hayrettin öz,gen'in yasamla dokunulmazlığı (3/155)
45,144
— Sinop Milletvekili Mustafa K a p t a n 
ın yasamıa dokunulmazlığı (3/48)
43,140
(3/303)
434
— Trabzon Milletvekili Nazmi ö k ten'in yasama dokunulmazlığı (3/269)
43,522,
618
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın
yaslama dokunuLmazlığı (3/221)
520,612
(3/315)
'
575
— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/264) 6,522,
617:618
— Yozgat Milletvekili Turgut NizaımoğİTt'nun yasama dokunulmazlığı (3/15) 42,139
— Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasıama dokunulmazlığı (3/236)
521,613

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın yasiam'a dokunulmazlığı (3/236)
521,613
(3/270)
43,522,616
—• Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'm yaşatma dookunulmıazli'ğı (3/196)
46,147
•— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/256) 521,
617

SEÇİMLER
289 504,321:324,375,376 578,396 £99,
400:402,458:463,467:470,47i5,525,529,539 J541

— Anayasa Mahkemesine asil ve yedek
üye seçimi
263:279,279 381,287:288,

SORULAR VE CEVAPLARI
A)

SÖZLÜ SORULAR

Adalet Bakanından
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği
günden beri bu kanuna aykırı ne kadar olay
teısbit edildiğine dair sözlü soru önergesi,
Adalet Bakanlığüna 'gönderilmiştir. (6/315) 285,
585
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üstünde 'bir kuvvet olmadığı hakikati
nin teyidinin düşünülüp düşünülmediğine
dair Başbakandan ve Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/300)
262;583
— Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin
in, Gelibolu İlçesi Merkez Karakolunda Hü
seyin Gelen isimli bir vatandaşın dövülüp
dövülmediğine dair, İçişleri ve Adalet 'ba
kanlarından olan sözlü sorusuna Adalet

VE

CEVAPLARI

Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü ceva
bı ('6/264)!
26,120 421
— Çanakkale Milletvekili Refet Sezigin'in, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukuagelen olaylarda, yetkili adlî makamlarca ne
gibi suçlar tesbit edildiğine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/325)
395,588
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer
veren neşriyattan müstehcen olarak kaJbul
edilip haklarında tahkikat yapılan gazete ve
dergi bulunup bulunmadığına dair Adalet,
Millî Eğitim, Basın - Yayım ve Turizm Ba
kanlarından sözlü sorusuna Adalet Bakam
Sahir Kurutluoğlu'nun cevabı (6/291)
41,192:
193 y 581

— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm,
Hükümetin teşekkülünden bu yana kaç ha-
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sın dâvası açıldığıaıa ve hükümlü .gazeteciler
için daha müsamahalı bir infaz, sistemi dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Adalet Bakam Sahir Kurutlııoğlu'nun sözlü
cevabı (16/269)
29,188,194:196
— Tofead Milletvekili Mehmet Kazova'nrn, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı
halkından Mahir Kılığın karakolda ölmesi'
üzerine cereyan eden olaylara, ölülm sebebi
nin tesbiti için bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair İçişleıri ve Adalet Bakanlarından
* z l ü sorusu (6/301)
262,683
— Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın,
İstanbul'da neşredilen Millî Yol Dergisinde
«Doğunun derdine çare» başlığı altındaki
yazıdan dolayı imza sahibi hakkında talkiıbat yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve
İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu
('6/332)'
285,685

ğine dair Başbakan ve Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/300)
2fi2,5'83
— Çankırı Milletvekili Şaban Kesikm'in, memleketimizde ticari, sınai, zi
rai ve diğer alanlarda, tehıli'keli sayılabi
lecek, bir işsizlik ve piyasada bir dur
gunluk olup olmadığına dair Barbakan
dan sözlü sorusuna 'genel görüşme dolayı siyle verilen cevaplar ' (6/207) 6,141,218:260,060,
326,329 M9,402:424,4'3'7
— Diyarbakır Milletvekili Recai tsken'dlenoğlu'nun, Anayasa hükümlerıine gö
re bir suç sayılan sağcı ive ırkçı yayın
karşısında ne gibi bir tedbir düşünüldü
ğüne 'dair Başbakandan sözlü sorusu
(•6/323)
•
395,5ı88
— Diyarbakır Milletvekili Recai İs
ken d eroğlu'nun, geniş çapta yapılmakta,
olan ve suç teşkil eden sağcı ve ırkçı neş
riyat karşısında ne gibi tedbirler alınma
sı düşünüldü güne dair Başbakandan olan
•Sözlü sorusu (6/302) (4/78)
262J320

Basan - Yayın ve Turizm Bakanından
— Edime* Milletvekili Talât Asaıl'm
Türkiye radyolarından, muhalefet partile
rine de 1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlıerini açıfklamal arı imkânının sağlanıp sağianamıyacağına dair Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanından sözlü sorusu 06/260) 26,116,
1187,5719
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş
yer veren neşriyattan müisitebeen olarak
kaJbul edilip haklarında tahkikat yapılan
gazete ve dergi bulunup 'bulunmadığına.
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından
sözlü sorusuna Adalet Balkanı Salh'ir Ku
ru tluoğln'nun cevabı ('6/291)
41,192.-193,561
Başbakandan
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin
yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar
İstanbul, îamir, Ankara ve Anadolu gazetederine verilen ilân bedellerinin miktarı
na dair Barbakandan sözlü borusu (6/314) 285,
585
— Balıkesir Milletvekilli öölch-an Evliyaoğlu'nu'n, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstünde bir kuvvet 'olmadığı haki
katinin teyidinin düşünülüp düşünülimedi-

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, Doğu bölgesinin ve malhrami'yet
mıntakalarınm kalkınması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Barbakandan sözlü
sorusuna Bâkbakan adına Çalışma Baka
nı Bülent Ecevit'in cevâbı (İ6/334)
472,590
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan ha
rekât hakkında, Başbakandan sözlü soru
su 06/271)
29 :<30,188,580
— Erzincan 'Milletlvekili Zeynel Gründoğdu'nun, Emekli Sandığı ve İşçi 'Sigor
taları Kurumu ile benzeri kurumların ya
tırımlarının İstihsali artırıcı sahalara yö
netti İmasini 11 düşünülüp düşainülmediğin'e
dair Başbakandan sözlü sorusu ('6/303) '263,583
— Giresun Milletvekilli Etern Kılıçoğlu'nun, naniği illerde, kaç vatandaşın ser
vet 'beyanına tâ'bi tutulduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu ('6/2170)
29,T«8 580
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
bütün memurları ilgilendiren kadro prob
leminin nasıl ve ne şekilde halledileceğine
ve meniurların nâkillerinin muayyen ay
larda yapılmasının mümkün <oiup olma
dığına dair, Başbakandan sorusuna, Dev-
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let Bakanı ve Baş'bakan Yardımcısı Akif
Eyidoğan'm sözlü cevabı (6/233) • 23,1H 0:113
— tzmdr Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi' Koope
ratifi erinin müstahısıla açtıkları istihsal
kredisi bareminde bu yıl bir artış olup
odmıyacağma dair Başbakandan ve Ma
liye Bakanından sözlü sorusu ve Maliye
Bakam Şefik İnan'in sözlü cevabı (6/356) 213:25
— Uşak Milletvekili Ahmet Talhtakıhç.'ın, bir Hükümet buhranı olduğu 'hak
kındaki .havanın giderilmesi 'hususunda ne
çare düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/304)
263,583
Bayındırlık Bakanından
— Edirne Milletvekili Talât Asal'm,
bozuk vaziyette oian Edirne - istanbul
yolunun ısıl ahinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/232)
20
— Erzurum Milletvekili Talhsin Telli'nin, Erzurum'da kurulmuş bulunan Ata
türk Üniversitesinin inşaat durumunun ne
halde olduğuna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü borusu (6/289)
41,192,58'!
— İstanbul Milletvekili Hüsamettin
Tiyamşan'm, Altın el Kolektif Şirketine
hangi illerde kaçar aded ilkokul binası in
şaatı ihale edildiğine ve inşatın istenilen
zamanda ve evsafta yapılıp yapılmadığına
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin
Paksüt ve .Millî Eğitim Bakanı Hilmi İn
cesulu 'mın Sözlü cevapl arı ('6/339)
22,96 : 100
— Muş Milletvekili Sami öztürk'ün,
Pilot Bölge olarak ayrılan Muş'ta bu yıl
neler yapılacağına dair Millî Eğitim, Ta
nım, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bayındır T
lık Bakanlarından sorusuna 'Millî Eğitim
Bakanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı
(İ6/280)
189Jİ91
— Sivas Millet vekili Tahsin Türkay'm, İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa
ettirilen ilkokul binalarının istenilen za
manda ve evsafta yapılıp yapılmadığına
dair Bayındırlık ve Millî Eğitim Balkan
larından sözlü sorusu (6/283)
5,191,580

Sayfa
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 'Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleboğazı isimli tarihî köprünün tamiri için
şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulu
nulduğuna dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu ('6/337)
490/590
Çalışma Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'in, Askerî Fabrikalar ve İktisadi Dev
let Teşekküllerinde kadrosuzluk yüzünden
saat ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştırı
lan personele, 228 sayılı Kanun şümulüne
alınarak, emeklilik ve kıdem hakkı veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Çalışma ve Maliye Bakanlarından olan
sorusuna. 'Maliye Bakanı Şe'fik İnan'm
sözlü cevabı (6/268)
36,1119:120
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Belediye temizlik, park ve bahçe
işçilerinin İş Kanununa alınmasını Öuliyen
1 4 . 4 . 1941 tarih ve 2/1Ö59İ2 sayılı Karar
name hükmünün değiştirilmesi hakkında,
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı
(16/333)
4I22;5,89 :i590
— Bolu 'Milletvekili Kâmil İnal'm,
memleketimizde ne kadar işsiz 'bulundu
ğuna ve işsizliğin sebeplerine dair sorusu
na Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in söz
lü cevabı (6/273)
lflfe,T96:199
Dışişleri Bakanından
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Hac ödevlerini yerine getirmek üzere
kaç kişinin pasaport aldığına ve rahatça
gidip gelmelerini temin için ne gibi ted
birler alındığına dair Dışişleri ve İçişleri
Babanlarından sözlü soru'su (6/290) 41,192,581
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Çankırı Milletvekili Ba'hmi tnceler'in, 1962 yılında (bilûmum tarım makina ve
aletlerinin, Gümrük ve Muamele vergileri
kaldırılmak »suretiyle, ithal edilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu (6/282)
5,191,580
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, hac ödevlerini yerine getirmek üzere
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kaç kişinin pasaport aldığına ve rahatça
gidip gelmelerini temin için ne gibi ted
birler alındığına dair Dışişleri ve içişleri
bakanlarından sözlü sorusu (6/290)
41
— Giresun Milletvekili Ali öüceoğlu'nun, Ba'kanlik teşkilâtında çalışan bir mü
dürün yakını olan bir firma
tarafından
yolsuzluk yapıldığı hakkındaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Gümrük ve
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/277)
188,
524
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, Devlet kasasından 100 000 liralık bir
suiistimal yapıldığı yolundaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Gümrük ve
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/278) 188,524

işleri ve Millî Savunma
Bakanlarından
sözlü sorusu (6/329)
452,589
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Hac ödevlerini yerine getirmek üzere
kaç kişinin pasaport aldığına ve rahatça
gidip gelmelerini temin için ne gibi ted
birler alındığına dair Dışişleri ve içişleri
Bakanlarından sözlü sorusu (6/290) 41,192,581

— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
na 4607 sayılı Kanunla eklenen 1 nei mad
deye aykırı olarak memur tâyini yapılıp
yapılmadığına dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/279)
188:189,524

'—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği me
sire mahallinde 1 . 5 . 1 9 6 2 tarihinde öğ
renciler ve öğretmenler arasında vukuhuları olayın nasıl cereyan ettiğine dair iç
işleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü
sorusu (6/320)
394,588

— İzmir Milletvekili Necip Mir'kelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstaıhsıl tarafından zamanında ıbol, kolay ve
'bilhassa ucuz temin edilebilmesi için hir
tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü sorusu (ı6/257)
25,116,187,579
— Trabızon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çay
ların harman ve paketlenmesini temin ede
cek tesislerin bu bölgede kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket
Buladoğlu'nun sözlü cevafbı (6/266)
26:29
içişleri Bakanından
— Çanakkale Milletvekili Refet Sezğin'in, Gelibolu İlçesi Merkez Karakolun
da Hüseyin Gelen isimli bir vatandaşın
dövülüp dövülmediğine dair içişleri ve
Adalet Bakanlarından olan sorusuna Ada
let Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü
cevafbı (6/264)
26,120:121
— Edirne Milletvekili Ilihami Ertenn.'in, Mardin'de vukujbulan olaylara dair iç-

—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişelhir'de 5 . 5 . 1 9 6 2 tarihin
de yapılan maç sonunda sivil ve askerî
öğrenciler arasında çıkan olaylara ve ga
zetecilerin görevlerine müdahale olunup
-olunmadığına dair Millî Savunma, içişleri
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü soru
su (-6/321)
394:395,588

— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 1 Mayıs 1962 günü Eskişehir Hasırcı
Çiftliği sayfiyesinde öğretmen ve öğren
ciler arasında hasında açıklanan olaylara
dair Millî Eğitim ve içişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/313)
285,585
— Giresun Milletvekili İbrahim E'tem
Kılıçoğlu'nun, Erbaa'da 2 8 . 4 . 1 9 6 2 tari
hinde vukulbulan olayın sebep ve mahiye
tinin ne olduğunu ve idarecilerin dahli bu
lunup bulunmadığına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/326)
395,588:589
—• Gümüşane Milletvekili Salbahattin
Savacı'nm, Ankara Belediyesinin vergi,
reisim ve tarife hadlerini artırması sebebi
ne dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/328)
452,589
— Istanlbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın istanbul'da Belediye ile i l
ayrıldığı halde ilçelerde Belediye Müdür
lüklerinin halen kaymakamlar elinde bu
lundurulması sdbebine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/310)
285,583
— Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Hazineye 26 milyon lira borçlu bulunan
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Ali îpar'm yurt dışına çıkmasına nasıl izin
verildiğine dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/335)
'
472,590
—• izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
Foçalılarm Kaymakamdan şikâyetçi olduk
larına dair vâki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair, içişleri Bakanından sözlü
soruşu (6/252)
23,109
—• Mardin Milletvekili Esat Kemal
Ayibar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar
günü cereyan eden olaya dair içişleri ve
Millî Savunma Bakanlarından sözlü soru
su (6/322)
394,589
—• Mardin Milletvekili Şevki Aysan'm,
6 Mayıs 1962 Pazar günü Mardin'de vuıkubulan olayların cereyan şekline ve ola
ya ısebebolanlar hakkında ne gibi "bir iş
lem yapıldığına dair içişleri Bakanından
sözlü sorusu ('6/316)
285,585

— Ordu Milletvekili Ata Bodurun, 27
Mayıs 1960 inkılâbını takilben toplattırıl
mış bulunan silâhlardan tabancaların da
iadesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/305)
263,
583
— Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın,
yıllardan beri müdürsüz bulunan Muş ili
nin 11 nahiyesine asıl müdür tâyini huşun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevebı (6/254)
23,113

—• Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak,
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı bu
lunup bulunmadığı ve bunların yeniden
Türk vatandaşlığına alınıp almmıyacağı
hakkında neler düşünüldüğüne dair, içiş
leri Bakanından sözMi sorusu (6/339)
490,593
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Mardin'deki son olaylara dair açıklama
yapılması hakkındaki önergesine içişleri
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı
247,304:
308
— Muş Milletvekili iSami Öztürk'ün,
müdürsüz bulunan Muş ili nahiyelerine asıl
müdür atanması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna içişleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/281)
113:116
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Er
baa ilçesi Jandarma Merkez Karakolunda
bir vatandaşın ölü olarak bulunmasından
doğan olajdar hakkında bilgi verilmesine
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu
,(6/307)
263,583
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'
nun, Ankara Belediyesince Gençlik Parkı
giriş ücretine yapılan zammın tasdik edilip
edilmediğine ve zammın indirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/330) (4/81)
452,454

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm,
Sivas'ın, Suşehri ilçesinde, halkın kayma
kam aleyhinde yaptığı gösteri yürüyüşünü
mütaakıp cereyan eden hâdiselerin sebeple
rine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/276)
^
188,580
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Tekirdağ Namıkkemal Lisesi Resim ve
Sanat Tarihi öğretmeninin hastaneye ne
den sevk edildiğine ve sevk edenler hakkın
da bir işlem yapılıp yapılmadığına dair
Millî Eğitim ve içişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/284)
5:6,191,580
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bu
cağı halkından Mahir Kılıç/m karakolda
ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm
sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair içişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/301)
262,583
— Van Milletvekili Muslilı Görentaş'm,
istanbul'da neşredilen Millî Yol dergisin
de «Doğunun derdine çare» başlığı altında
ki yazıdan dolayı imza sahibi hakkında ta
kibat yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/312) 265,
585
imar ve İskân Bakanından
— istanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Berta'nm, İstanbul Bakırköy Londra as
faltı üzerinde Mehmet Gür'e aidolarak tan
zim ve tasdik edilen mevziî imar plânının
nâzım plâna aykırı olup olmadığına dair
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu
(4/75, 6/285)
6,88:89
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— Konya Milletvekili Eakih özlen'in,
İller Bankası ile Oktay, Firması arasında çı
kan ve hakem yoliyle halledilen anlaşmazlı
ğın şümulüne .giren hususlara dair İmar
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/33'l) 452,
58!)

suziufc olup olmadığınla dair soruşuma
Millî Eğitim Bakamı Hilmi Inicesulu'nutn
cevabı (6/341)
440,593:595
— Amtalyia Milleti vekili İhsian Ataöv'ünı, Oanialkla ihtifali İçin, kiralaman Kadeş
vapurunda vuku'bulan olaylara dair Ulaş
tırma ve Millî Eğitim Balkanlarından; olan
soruşuma Millî Eğitim 'Bakanı Hilmi încosulu'nun sözlü celvaibıı (6/224)
22,89:93

Maliye Bakanından
— Ankara Milletvekili Muhlis E'te'nin,
Türkiye Kamu İktisadi Teşebbüsleri hak
kında birleştirilmiş rapor adlı kitabın bası
lışından haberdar olunup olunmadığına ve
muhteviyatına dair sorusuna Maliye Baka
nı Şefik İııan'm sözlü cevalbı (6/31'H)
394,586:
588
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm,
Askerî Fabrikalar ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinde kadrosuzluk yüzünden saat ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştırılan perso
nele, 228 sayılı Kanun şümulüne alınarak,
emeklilik ve .kıdem, hakkı verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Çalışma ve
ıMaliye Bakanlarından sorusuna Maliye
Bakanının sözlü cevabı (6/263)
26,119:120
— İzmir Milletvekili Necip Mirkelâıuoğlu'ımn, Ziraat Bankası ve Kredi Koope
ratiflerinin müstahsıla açtıkları istihsal
kredisi bareminde ibu yıl bir artış olup olmıyacağma dair Başjbakandan ve Maliye
Bakanından sözlü sorusu ve Maliye Baka
nı Şefik İnan'ın sözlü cevabı 06/25(j)
23:25
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Hükümetin teşekkülünden bugüne kadar1,
kâğıt para hacmmda bir artış olup olmadı
ğına dair sorusuna İMaliye Bakanı Şefik
Inan'ın sözlü cevabı (6/267)
29,121:126
Millî Eğitim Bakanından
— Adatma Milletvekili Hasain Aksay'.ın, bu öğrenim yılında, Anfeana Üniverısitesi İlahiyat Fakültesinin bursunun ke
silmişi olup olm'adığınla ve istanbul Yük
sek İslâm1 Enstitüsünün y a M t a n m kal
dı nlıp kal'dmllmiadîiğınıa dair Millî Eğitilin
Bakamımdan sözlü sorusu (6/3:24)
395,588
— A n M y a Milletvekili İhsan Atlatöv'ün, Aksu öğretmen Okulunda demlerin
niçin zıamıanisız kesildiğim'e ve İbu okulda
»öğretmen ve öğrenci' anasında hür huzur-

— Aydın Milletvekili Mustatfa Şükrü
Koç'un, Devlet Tiyatroları! Edehî Hey
ettim ce sahneye konülmıaisı uygun görülen,
provaları' tauıam laman.., temsili ilân' edil
diği hıalde sonradan temsilinden vazgeçi
len hir eser olup olmadığıma, dıain Millî
Eğitim Bakamımdan) Sözlü sorusu '(6/250)
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—• Aydım Milletvekili Reşat öz&rda'nııı, Millî Eğitim dâMamıızın bir felsefesi
ve sistemi bulunup bulunmadığılnla dair
sorusuna Millî Eğitim Balkanı Hilmi incesulu'rıun sözlü cevabı (6/243)
22,100:107
— Ooorum Milletvekili1 îbslan Tombuş'uln1, Corum Lilsösinie felsefe öğretme
ni tâyini hususumun mevzuata uygum olup
olmıadrğun'a dair Millî Eğitini Bakanından
sözlü «sorusu (6/299)
161,582
— Edinme Milletvekili Ilhami Ertem'in, Mardin'de vukulbuılaml olaylara dair
İkicileri' ve Millî Savunuma; Bakankırmdan
sözlü sorusu ('6/239)
452
— Erzurum Milletvekili Tahısih Telli'ı il ııı, Atatürk Ünive mit esil içim süatın'alımau iki aded kaııi'yomkı iki iaded otobüs
hakkındaki sorusunla. Millî 'Eğitim Bakamı
Kilimi Imcesulu'nium «özlü cevabı (6/288)ı
41,
191:192
— Erzurum Milletvekili Tahsili Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere genİiş
yer venen neşriyattainı müstehcen olanak
kabul edilip haklarımdıa tahkikat yapılam
gazete ve dergi bulunup bulunlmadığma
.dair Adalet, Millî Eğitim, Basın - Yayın
ive Turizm Bakamıljartnıd'aîi sözlü ısoru'sımia,'
Adatet Balkanı Sıahir Kurutluoğluı'nun ce
vaibı (6/291)
41,192:193
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytimoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği
nıesiro mahallinde 1. 5 .1962 tarihinde
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öğrenıciler ve öğretnıenıler anasında vu'kııbulan olayın nasıl cereyan ettiğin!© dadr
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından
sözlü, sorusu (6/320)
394,588
— Eskişehir Milletve'kili Aziz Zeytihoğlu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1 9 6 2 tari
hinde yapılan nıiaç somunda sivil ve askerî
öğrenciler arasında çılkan ollaylana ve ga
zetecilerin1 görevlenme müdahale olumun
olunnıaduğıu'a dair Millî Savunma, içişleri
ve Millî Eğitin* Batoanllaırınıdan sözlü so
rusu (6/321)
394:395,588
— Eskişehir Milletvelkili Seıyfi öztürk'ün, 1 Mayııs 1962 günü Eskişehir
Hasrucı Çiftliği sıalyfiyesinde öğreitmien ve
öğrenciler arasında basında açikliain<an
'olaiyltoa dalir Millî Eğitim ve İçişleri:, BakanDarmdan sözlü sorusu (6/313)
285,585
— Gaziantep Milletve'ki'li Muzıaffer
(îanlbolat'ım, üniversitelerde'kıi görevlerine
yeniden 'alınanlardan 'bâzılarının se'belbiyet
verdikleri olaylara dair Millî Eğitim Ba
kanından: sözlü sorusu (6/298)
161,582
— Giresun Milletvekili Ali Cüceıoğlu'ruıu, terfi halklarını Danıştay il'âmiyle
ispat etmiş olup da ilâmların intfiaz edilme
mesi seıbe'biyle müktesep halklarını alamı^
yam kaç öğretmen bukındüğuna dair soruısunaı Millî Eğiltim Bakamı Hilmi îneesuluı'nun sözlü cevabı (6/262)
26,116:119
— Giresun Milletvekili î. Eteni Kılıçoğlu folun, Zaltişleri Geniel Müdürü Suphi1
Armıian'ıın hangi tarihte Alıklara öğreıtmen
Okullu öğretmenliğine tâyin edildiğine dair*
somsuna Millî Eğitim Balkanı Hilmiı İnce
sulu'nun sözlü cevabı (6/338)
490,590:593
— İsparta Millötvelkili Ali İhsan Balım'ın, son beş yıl içinde ne kladarr ilk
okul, ortaokul, lise ve sanialt okulları ve
ya enlstitüleri biniasıı yaptırıldığınla dadr
sorusuna Millî Eğitim1 Balkana' Hilmi İncesulu'nun sözlü cevaibı (6/295)
133,581:582
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim (üökay'm, yıkılma tehlikesi gösteren Istan'bul üniversite Kütüphane binası için
neden bir tedbir alınmadığına dair sorusu
na Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı (6/311) 285,
583 585
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— İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine han
gi illerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı
ihale edildiğine ve inşaatın istenilen zaman
da ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair
sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Paksül
•ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevapları (6/239)
22,96:100
— İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'ımn, Yılanların Öcü ismindeki eserin
temsilinin ne sebeple durdurulduğuna dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/236)
22,96
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğ
retmenleri İntibak Kanununun bütün öğ
retmenlere tatbik edilip edilmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(2/296, 4/82)
22;23,133,454
— Muş Milletvekili ;Sami Öztürk'ün,
Pilot Bölge olarak ayrılan Muş'ta hu yıl ne
ler yapılacağına dair Millî Eğitim. Tarım,
'Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bayındırlık Ba
kanlarından sözlü sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Hilmi Încesulu'nun cevabı (6/2180) 189:
191

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın,
İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa ettiri
len ilkokul binalarının istenilen zamanda
ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair Ba
yındırlık ve Millî Eğitim Bakanlarından
sözlü sorusu (6/283)
5,191,580
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ Najnıkkemal Lisesi Resim ve
Sanat Tarihi öğretmeninin hastaneye ne
den sevk edildiğine ve sevk edenler hakkın
da bir işlem yapılıp yapılmadığına dair
Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/284)
5:6,191,580
Millî Savunma Bakanından
— Edirne Milletvekili İlham i Ertem'in, Mardin'de vukubulan olaylara dair İçiş
leri ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü
sorusu (6/3Ö9)
452,589
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlıvnun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1 9 6 2 tarihinde
yapılan maç. sonunda, sivil ve askerî öğren
ciler arasında çıkan olaylara ve gazetemle-
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rin görevlerine müdahale olunup olunma
dığına dair Millî Savunma, İçişleri ve Millî
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu ('6/32.1.) 588
— Mardin Milletvekili Esat Kemal AyIbar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar gü
nü cereyan eden olaya dair İçişleri ve Millî
Savunma Bakanlarından sözlü
'sorusu
;(-6/322)
094,588
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin, Antalya Devlet Hastanesinde,
hasta bir vatandaşın ölümü ile neticelenen
dövme olayına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/286) 6,3 9.1,580
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, son 4 - 5 yıl içerisinde kaç kızamık
'vakası ve kaç çocuk felci hastalığı te'sbit
'edildiğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/294)
133,581
— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'
ın, Bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip,
eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru ve lâIborant kadrosu münhal bulunduğuna dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/306)
263,583
— Muş Milletvekili iSami Öztürk'ün,
Pilot Bölge olarak ayrılan Muş'ta bu yıl ne
ler yapılacağına dair Millî Eğitim, Tarım,
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bayındırlık
Bakanlarından sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı
(6/280)
189:191
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Er
baa'da 28 . 4 .1962 tarihinde vukua gelen
olaylar sırasında Hükümet Tabibinin göre
vinden istifa edip etmediğine dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/327)
395,58:9
Sanayi Bakanından
—• Giresun Milletvekili İbrahim Eteni
Klıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank peraken
de satış; .mağazasının neden açılmadığına
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu.'
('6/292)
41:42,194,581
•— Gümüşane Milletvekili Nurettin- özdemir'in, Malatya'nın Hekimhan İlçesi De
veci ve Karakoz mevkilerinde Maden Tetkik

Sayfa
ve Arama Enstitüsü tarafından dennir ma
deni aranması yapılıp yapılmadığına dair
(Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/340) 490,
1593
— Tokat Milletvekili Reşit önder'in, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine bağlı tesisler
de ve bilhassa Şeker Fabrikalarında rasyo
nel -çalışma yapıldığının ve rantabiliteye
riayet edildiğinin tasvibolunup olunmadı
ğına dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/272)30,188
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, kömür fiyatlarına zam yapılması sebebi
ne ve bu zammın iktisadi ve ticari alanda
sebebolacağı pahalılık ve fiyat yükselmesi
nin önlenmesi için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair, Sanayi ve Ticaret (Bakanlarından ,
söziü sorusu (6/309)
263,583
— Zonguldak Milletvekili 'Suphi Konak'in, Zonguldak kömür havazasının Ereğli ve
Armutçuk Kömür İşletmeleri olarak hangi
iktisadi, ticari ve idari sebeplerle ikiye ayirıldığına ve Mayıs 1962 ayında ne sebeple
tekrar birleştirilmesine karar verildiğine
dair Sanayi Bakanımdan sözlü sorusu
06/317)'
285,585
Tarım Bakanından
— Aîyon Milletvekili ıŞevki Güler'in,
Orman Genel Müdür ve Müdür Muavini ola
rak istihdam edilenlerden bâzılarının tâyin
ve terfilerin e dair, 'Tanım. Bakanından: söz
lü sorusu (6/249)
23,109,187,579
— Amasya Milletvekili Mustafa Kemıal Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile mo
torlu ziraatin yapılmasına engel olup ol
madığına dair Ticaret ve Tarıım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/265)
26,121,187,579 680
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Toprak reformunun hu yıl gerçekleşti
rilmeye başlanmasiyle ilgili her hangi bir
çalışma yapılmakta olup olmadığına dair
morusun a Tarım Bakanı Cavit Oral'm söz
lü cevabı (6/233)
22,94:96
•—- Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, te
mel dâvamız olan tarım -al anında bu/güne
kadar neler yapıldığına dair Tarımı Baka
nından sözlü sorusu (6/274)
188,580
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— Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler 'in,
1962 yılında bilûmum tarılm makina ve alet
lerinin, Gümrük ve Muamele vergileri kaldı
rılmak suretiyle, ithal edil meşinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Tarım, Ticaret,
Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü so
rusu (6/282 >
"5,191,080
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in,
Tarım Bakanlığı taraflından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını isteği, 'Orman Genel Mü
dürlüğü emrinde çalışan /teknik memurlara
dair soru önergesini geri istediğine dair
önergesi (4/78, 6/302)137
— Edirne Milletvekili Fahir GiritLioğlu'num, 'bol ve ucuz suni gübre tedariki ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair, 'Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (67^51)
23,109,187
— Edirne Milletvekili îllhami Ertem'in,
Kuzu Yetiştirime ve Ticareti -Limitet Şir
ketinin tasfiyesine gidilmesi sebebine dair
Ticaret ve Tarım Bakanlarından «özlü soru
su (6/293)1
133,581
— İçel Millet vekili 'Burhan Bozdoğan'
ım, Zirai plasmanının artırılması rve T. C.
Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına bağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Tanım ve Ticaret Bakanlarından sözlü soru
su (6/297)
133,582

Sayfa
— Konya Milletvekili Rüştü özal'ın,
zirai ilaçlamalardan dolayı can ve nral kay
bı olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/332)
472,589
— Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, ,•
Pilot bölge olarak ayrılan Muş'ta bu yıl
neler yapılacağına dair Millî Eğitim, Ta
rım, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusuna Millî
Eğitim Bakanı Hilmi tncesulu'nun ceva
bı (6/280)
189:191
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde ne kadar elma istihsal ve
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedbir alınmış olup olmadığına dair,
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/308)
263,583
Ticaret Bakanından
— Amasya Milletvekili Mustafa Kemal
Karan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile mo
torlu ziraatin yapılmasına engel olup ol
madığına dair Ticaret ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/265)
26,121,1.37,575:.
580
— Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 1962 yılında bilûmum tarım makina ve
aletlerinin. Gümrük ve Muamele vergi
leri kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü sorusu (6/282)
5,191,580

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nım,
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve ça
lışma sektörler/inde olduğu gibi, teşkilâıtlanmaiaırmım lüzumlu görülüp görülmediğine
dair Taran Bakanından sözlü sorusu (6/268) 29,
187:188,680
— izmir Milletvekili Necip Miırkelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarınım müs
tahsil tarafından zamanında bol, kolay ve
'bilhassa uouz temin edilebilmesi için bir ted
bir alınıp alınmadığına dair, Tarım, Tüca-^
ret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü
sorusu (6/257)'
25,116,187,679

— Edirne Milletvekili Fahir Girdtlioğlu'nun, Doğu - Karadeniz halkının ekmek
lik buğday dağıtımının verileceği Fisko
Birlik Teşkilâtının bundan önceki dağıtım
işinde suiistimal yaptığı hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/318)
372,
585

— Konya Milletvekili Faruk Süikanîn,
Konya ovasında vukubuian fırt un a ve şid
detli rüzgârdan' mütevellit 'meydana gelen
hasarın mahalleriyle miktarımın tesbit edi
lip edilmediğine dair sorusuna Tarım Baka
nı Ca-vit Oral'm sözlü cevabı (6/245)
22,107:
109

— Edirne Milletvekili tlhaıni Ertem'in.
Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şirke
tinin tasfiyesine gidilmesi sebebine dair
Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/293)
' 133,581
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu>nun, Giresun ili fındık
müstahsili arın a
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca
«Fındık toplama kredisi» adı altında bir
kredi verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/343)
625
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, hububat alım fiyatlarının ar
tırılmasının düşünülüp
düşünülmediğine
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/342)
574
— İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'
ın, zirai plasmanın artırılması ve T. C. Zi
raat Bankasının .Tarım Bakanlığına bağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/297)
133,582
-— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın,
memleketimizin nebati yağ ihtiyacını te
min için ithal edilen likid soya yağlarına
dair Ticaret Bakarımdan sözlü sorusu
(6/336)
472:473,590
— İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müs
tahsil tarafından zamanında bol, kolay ve
bilhassa ucuz temin edilebilmesi için bir
tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü sorusu (6/257)
25,116,187,579
—• Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde ne kadar elma istihsal ve
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedbir alınmış olup olmadığına dair,

Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/308)
263,583
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kömür fiyatlarına zam yapılması
sebebine ve bu zammın iktisaidi ve ticari
alanda selbebolacağı pahalılık ve fiyat
yükselmesinin önlenmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair, Sanayi ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/309)
263,583

B)

YAZILI

Adalet Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, ideal Türkiye için Dinimizde Re
form, Kemalizm adiyle yayınlanan mec
mua hakkında, Adalet ve İçişleri bakan
larından yazılı sorusu (7/133)
452
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
illerde valiler tarafından çıkarılan siyasi
gazetelere dair İçişleri, Adalet ve Basın Yayın ve Turizm Bakanlarından yazılı so
rusu (7/109)
161
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, son Genel seçimlerde muhtelif

Ulaştırma Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Çanakkale İhtifali için. kiralanan Kadeş vapurunda vukubulan olaylara dair
Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanlarından
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hil
mi încesulu'nun cevabı (6/224)
22,89:93
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Doğu - Karadeniz halkının ekmek
lik buğday dağıtımının verileceği Fisko
Birlik Teşkilâtının bundan önceki dağıtım
işinde suiistimal yaptığı hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/318)
372,585
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın,
27 Mayıs 1960 İhtilâlini muta akıp Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı daire ve müessese
lerden kaç memur ve işçinin görevinden
uzaklaştırılmış olduğuna dair Ulaştırma
Bakanından sözlü sorusu (6/275)
188,580

SORULAR
siyasi partilerden adaylığını koyan yargıç
ve savcıların tekrar bu görevlere almmıyacakları hususunda bir prensip kararı
bulunup bulunmadığına dair Adalet Ba
kanından yazılı sorusu (7/137)
473
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Türk Ceza Kanununun 16 neı maddesinin
tatbikatına dair Adalet Bakanından yazılı
sorusu (7/112)
Basın - Yayın vs Turizm Bakanından
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
illerde valiler tarafından çıkarılan siyasi

161

— 35
Sayfa
gazetelere dair İçişleri, Adalet ve Basın Yayın ve Turizm Bakanlarından yazılı so
rusu (7/109)

161

Başbakandan
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Hazi
nenin payı olan banka ve teşeblbüslerin
idare meclislerinde ve murakabe heyetle
rinde bulunanlara dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Başbakan Yardım
cısı Akif Eyidoğan'm yazılı cevabı (7/80) 545:
567
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, Çankırı'nın kalkındırılması hususunda
ne düşünüldüğü hakkındaki yazılı soru
cevabının geciktirilmesi sebebine dair
Başbakandan yazılı .sorusu (7/115)
285
— Edirne Milletvekili Talât AsaPın,
Yunanlılarla müşterek olan Meriç nehri
nin bir ayağının Yunanlılar
tarafından
zamanından evvel kapatılmasından dolayı
zarar görenlere zararlarının tazmininin
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan Sorusuna Bayındırlık Balkanı Emin
Paksüt'ün yazılı cevalbı (7/83)
424:425
— Tekirdağ Milletvekili Turiıan Kut'ıın, Tekirdağ iline, 19(62 bütçe yılında <her
bakanlık için ayrı ayrı yapılacak yatırım
lara dair yazılı soru önergesi ve Başbakan
adına Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'ın ya>zıh cevabı (7/82)
496:502

Sayfa
programa alınıp alınmadığına dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/1315)
473
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Meriç nehri şeddeleri himaye
sinde bulunmıyan Türk sahillerinde mua
vin şeddeler yapılmasının mümkün olup
olmadığına dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevabı
(7/86)
204:206
— Edirne Milletvekili Falhir Giritlioğlu'nun, Meriç nehri şeddelerinin inşaatı
vesilesiyle istimlâk edilen arazinin istim
lâk bedellerinin bâzı yerlerde hâlâ neden
ödenmediğine dair sorusuna Bayındırlık
Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevalbı
(7/87)
313
—• Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Pasinler ovasının sulanmasında
çok ehemmiyetli yeri olan Sürbalhan Ba
rajının yapılıp yapılmıyacağma dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/117)
218,542
— Erzurum Milletvekili TaJhsin Telli'ııin, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
tarafından Erzurum'da satmalman arsa
bedelinin neden zamanında ödenmemiş ol
duğuna dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/116)
285

Bayındırlık Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Antalya - izmir arasındaki en kestir
me Devlet yolunun bir an evvel ikmali
için ne düşünüldüğüne dair, sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı
cevabı (7/9.1)
426 427

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Giresun köylerine getirilen
içme suyunun diğer illere nazaran az ol
ması sebebine dair yazılı soru önergesi ve
Bayındırlık Bakanı Emin Palksüt'ün ya
zılı cevabı (7/77)
478 479
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Çorlu ilçesi Marmara Ereğlisi bucak
merkezinin su ihtiyacının en kısa zaman
da giderilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/84)
312:313

—. Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde, birkaç yıldan beri, yapılmakta olan
su etütlerinin ne safhada bulunduğuna
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (7/134)
473

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'ıın, Marmara Ereğli'sini Edirne - istanbul
Devlet yoluna bağlıyan yolun asıfalt ola
rak ıslaıhmm düşünülüp düşünülmediğine
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (7/118)
285

— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziz•oğlu'nun, Muş ilini kestirmeden Diyarba
kır'a bağlıyacak olan Kulp - Muş yolunun

Çalışma Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöV*

Sayfa
ün, îşiçi Sigortaları Kurumunun Antalya'
da ne zaman teşkilât kurduğuna ve Sağlık
Sigortasını tatibike 'başladığına dair soru
suna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in ya
zılı cevabı (7/126)
373,486:487
— Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, İşçi Sigortaları Kurumunun 1962
yılı yatırım programına dâhil bulunan
projelerin durumuna dair sorusuna Çalış
ma Bakanı Bülent Eeevit'in yazılı cevafbı
(7/110)
161,430:432
Gümrük ve Tekel Bakanından
—• Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Tekel İdaresinin senelik anason
ihtiyacı ile satmaldığı yerli ve ithal malı
anasonun fiyatlarına dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu
ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı
cevaplan (7/88)
206:209
— Hatay Milletvekili Sekip İnal'm,
çay paketleme işinin Trabzon'a nakli hu
susunda bir karar olup olmadığına ve
yaş çay yaprağı fiyatının artırılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı
Şevket Buladoğlu'nun yazılı
cevabı
(7/114)
285,485
içişleri Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, İdeal Türkiye için Dinimizde
Reform, Kemalizm adiyle yayınlanan mec
mua hakkında Adalet ve İçişleri Bakan
larından yazılı sorusu (7/133)
452
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın,
illerde valiler tarafından çıkarılan si
yasi gazetelere dair İçişleri, Adalet ve
Basın - Yayın ye Turizm Bakanlarından
yazılı sorusu (7/109)

161

— Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, Çankırı'nın, Yapraklı,, ilçesinde
Yüklü, .Şeyhosman ve -Sarıkaya köyleri is
tikametine giden ve toprak kayması ile
kapanan yolun neden yapılmadığına dair
yazılı soru önergesi Tarım Bakanı Cavit
Oral ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğ
lu'nun yazılı cevapları (7/103)
42,502:503

Sayfa
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne Belediyesi Elektrik, İş
letmesinin ihtiyacı olan akar yakıtı Pet
rol Ofisi bayiliğinden satmaldığı tak
dirde bir zarar ve ziyanı bahis konusu
* olup olmadığına dair sorusuna İçişleri
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/76)
203:204
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlunun, hudut şehri olan Lalapaşa İlçe
sine asil bir kaymakam tâyininin müm
kün olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğ
lu'nun yazılı cevabı (7/122) .
372,516:517
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Pınarhisar Ortaokulundan iki
öğretmene mecburi izin veren kaymakam
hakkında memuriyet görevini suiistimal
den dolayı bir takibata geçilip geçilmediiğne dair İçişleri Bakanından yazılı sosorusu (7/123)

372

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yalova'da vatandaşlara tevzi edilmek üze
re parsellenmiş olan arsaların bugüne
kadar dağıtılmaması sebebine dair yazılı
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/68)
477:478
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yalova ilçesinde heyelan bölgesi olarak
kabul edilen yerde toprak kaymasını önliyecek tedbirlerin alınması için tetkikat yapılmasının düşünülüp düşünülmedi; ğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğhı ve İmar ve İskân Bakanı
Muhiddin Güven'in yazılı
cevaplan
(7/G7)
310:312
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu Belediyesi Elektrik
Santrali Makinistinin emniyetçe neza
rete alınmış olup olmadığına dair yazılı
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/130)
373,518
îmar ve îskân Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Germencik, Koçarlı ve Ortaklar 'ka
sabalarına Ege şebekesinden enerji nak
linin düşünülüp düşünülmediğine dair so-

-37
Sayfa
i'iısıma Sanayi Bakanı Fethi Oelikbaş ve
İmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'in yazılı cevapları (7/75)
202:203
—• (Ja tıkırı
Milletvekili
Nurettin
Ok'un, r/atıkırı Ma. daha önce tanzim edi
len plân gereğince kurulması kabul edi
len 150 evlik bir mahallenin tamamlanıp
tamamlanmıyacağına ve yapılan evlerin
fiyatlarına dair sorusuna imar ve İskân
Bakanı
Muhiddin Güven'in yazılı ce
vabı (7/65)
476:477
-— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Maraş ili hudutları dâhilinde
bulunan bir gölün kurutulması ile kazanı
lan araziye bir göçebe grupunun yerleş
mesine izin. verilip verilmediğine dair
yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kam Mudiddin Güven'in yazılı cevabı
(7/119)
372,543:544
--. İstanbul Milletvekili Tleşit Ülker'
in, Yalova ilçesinde heyelan bölgesi ola
rak kabul edilen yerde toprak kayması
nı önliyecek tedbirlerin alınması için
tetkikat, yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna İçişleri Ba
kanı Ahmet Topal oğlu ve İmar ve İskân
Bakanı Muhiddin Güven'in yazılı cevap
ları (7/67)
310:312
— Malatya Milletvekili Halit Ziya Öz
kan'ın, vatandaşlar tarafından Ankara
İmar Müdürlüğüne verilen inşaat proje
lerinin miktarına ve bunlardan kaçma
ruhsat verildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından yazılı sorusu (7/138)
473
— Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, Ankara Çimento Sanayii Türk
Anonim Şirketi ile İller Bankasının 1962
yılı yatırım programlarına dâ'hil bulunan
projelerinin durumuna dair yazılı soru
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Mu
hiddin Güven'in yazılı cevabı (7/111) 161,479:
485
Maliye Bakanından
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Devlet daireleri, iktisadi Devlet
Teşekkülleri, belediyeler ve Devletin denatinıindeki müesseselerde maaşlı, ücretli
vo'yevmiyeli olarak çalıştırılan emekli tne-

Sayfa
murlara dair sorusuna Maliye Bakanı Şe
fik İnan'm yazılı cevabı (7/92)
313:314
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Tasarruf bonolarına bir iş
letme sahası aranıp aranmadığına dair so
rusuna Maliye Bakanı Şefik İnan'in yazı
lı cevabı (7/94)
314:015
— Konya Milletvekili Kemal Ataman'in, Siirt İli Maliye Tahakkuk Şefi iken
Tahakkuk Memurluğuna atanan Nejat
Yalım hakkında bir şikâyet mevcudolup
olmadığına dair yazılı sıorusu ve Maliye
Bakanı Şefik
İnan'm yazılı
cevabı
(7/93)
31:32
— Malatya Milletvekili Halit Ziya Öz
kan'ın, servet beyannamelerinin alındığı
1'9!01 yılı G^enlir Vergisi matrahına dair
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/139)
473
Millî Eğitim Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, bakanlık binasına sığmıyan daireler
için ne miktar icar ödendiğine ve 'bütün
bakanlığı içine alacak bir bina yapımının
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Hil
mi İncesulu 'nun yazılı cevabı (7/127) 373,517:
518
— Aydın Milletvekili Mehmet Ta
vas'ın, Meslek Öğretmen Okulu mezunu
olup imtihanla Teknik Öğretmen Okulu
diploması alan öğretmenlerin maaş 'du
rumlarına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi incesulu'nun yazılı cevabı
(7/31)
309:310
— Aydın Milletvekili Mustafa. Şük
rü Koç'un, bir kısım memurların, Bakan
lık arşivinde bulunan, dosyalarda mevcut
malûmatı bâzı dergi ve gazetelere vererek
yayınlattıklarının doğru olup olmadığına
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi
İncesulu'nun yazılı cevabı (7/85)
425:426
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
ne bağlı olarak açılacak fakültelerin ade
dine ve 'binalarının yapımına ne ızaman
başlanacağına dair sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Hilmi İncesulu'nun yazılı cevabı
(7/97)
427:429

- 3 8 Sayfa
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Atatürk Üniversitesi 'öğretim üyele
riyle, Erzurumda'ki lise ve ilik öğretmen
okullarının öğretmenlerine dair sorusuna
Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun
yazılı cevabı (7/74)
200:2O0
— (Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in,
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde mu
avin olarak idari vazifeyle çalışan öğret
menlerin sayısına ve Kayseri Millî Eğitim
Müdürlüğüne tâyin edilen Mehmet Gürer'in Ankara'ya naklinin sebebine dair
yazılı soru önergesi v'e Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi İncesulu 'nun yazılı cevabı
(7/35)
495:496
Millî Savunma Bakanından
— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun,
Silâhlı Kuvvetlerde görevli sivil personelin
eş ve çocuklarının da askerî hastanelerde
tedavi edilmelerinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Millî Savunma Bakanından
yazılı sorusu (7/136)
4713
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Erzurum Milletvekili 'Cevat ön
der'in, Erzurum Numune Hastanesi Baş
hekimi hakkında Erzurum matbuatında
yapılan neşriyatın doğru olup olmadığına
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Suat Seren'in yazılı cevabı
(7/105)
412,429:430
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 11219 sayılı Kanuna göre yetiştirilen
küçük sağlık memuru ve sünnetçilere dair
Sağlık ve 'Sosyal Yardum Bakanından ya
zılı ,sorusu (7/125)
#72:373
— Tekirdağ 'Milletvekili Turhan Kut'un, inşaatı tamamlanmış bulunan Çorlu
doğumevinin mefruşatı ve personel kad
rosu tamalanarak ne zaman hizmete açıla
cağına dair sorusu ve Sağlık ve İSosyal
Yardım Bakanı Suat Seren'in yazılı ceva
bı (7/81)
30:31
Sanayi Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasa
balarına Ege şebekesinden enerji naklinin

8ayfa
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş ve îmar ve
îskân Bakanı Muhiddin Güven'in yazılı
cevapları (7/75)
202:203
— Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketi, Etibank, Türkiye Çimento
Sanayii Anonim Şirketi ve Türk Petrol-,
leri Anonim Ortaklığının 1962 yılı yatırım
programına dâhil bulunan projelerinin
durumuna dair yazılı soru önergesi ve Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı ceva
bı (7/106),
161,503:511
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Ereğli Kömürleri işletmesi
tarafından kömüre bir zam daha yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/129)
373
Tarım Bakanından
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in' Çankırı'nın Yapraklı ilçesinden Yük
lü, Şeyhosman ve Sarıkaya köyleri istika
metine giden ve toprak kayması ile kapa
nan yolun neden yapılmadığına dair Ta
rım ve İçişleri Bakanlarından yazılı soru
suna Tarım Bakanı Cavid Oral ve İçişleri
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/103)
42,502:503
—• Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, Orman Genel Müdürlüğü emrinde ça
lışan teknik personelden ek görev alamıyanlara dair Tarım Bakanından yazılı so
rusu (7/102)
6,137
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne İli dâhilinde fazla miktar
da yetiştirilen ay çiçeğinin hastalıktan
kurtarılması için alman veya alınması dü
şünülen bir tedbir olup olmadığına dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/121)

372

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Edirne'nin Meriç ilçesinde çeltik
ekimine müsaade edilmemesi sebebine dair
yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Ca
vid Oral'm yazılı cevabı (7/120)
372,544:545
—• Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'nun, bu yıl Karadeniz Bölgesi illerin
den hangilerinde fndık kurdu mücadelesi

- 3 9 Sayfa
yapıldığına dair Tarım Bakanından yazılı
sorusu (7/140)
— Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim
Şirketinin 1962 yılı yatırım programına
dâhil Van Yapağı Tasnif ve Yıkama tesi
sinin durumuna dair Tarım Bakanından
yazılı sorusu (7/107)
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ
ili çevresinde kredili veya peşin bedelli
olarak satılan sınai gübre miktarına ve
gelecek ekim yılında bu miktarın ne oran
da artacağının tahmin edildiğine dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/131)
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
ve ona bağlı Tarım kredi kooperatiflerin
ce müstahsıla açılan çeşitli kredilerin Öde
me tarihlerinin daha uzak bir tarihe bı
rakılmasının mümkün olup olmadığına
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/132)

490

161

.

373

373

Ticaret Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Et ve Balık Kurumunun kurulduğu ta
rihten beri; balıkçılıkla ilgili olarak, ne gi
bi faaliyetlerde bulunduğuna dair Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/142)
574
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan"m, Tekel İdaresinin senelik anason
ihtiyacı ile satmaldığı yerli ve ithal malı
anasonun fiyatlarına dair sorusuna Güm
rük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu ve
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı ce
vapları (7/88)
206:209
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İpsala, Keşan ve Uzunköprü çeltik
çilerine, çeltik ithali için, T. C. Ziraat Ban
kası eliyle verilmesi kararlaştırılan kredi
esaslarında kanunsuz bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair Ticaret Bakanından yazılı
sorusu (7/124)
372
—• Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu'nun, Ordu İli Kooperatif Müdürü Ha
mi Nalbant hakkında, bugüne kadar, Ba
kanlık müfettiş ve kontrolleriyle bir tah
kikat yapılıp yapılmadığına dair Ticaret

Sayfa
Bakanından yazılı sorusu (7/141)
490
—• Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Petrol
dfisinin 1962 yılı yatırım programına dâ
hil bulunan projelerinin durumuna dair
sorusuna Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı cevabı (7/108)
161,512:516
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
ve ona bağlı Tarım kredi kooperatiflerin
ce müstahsıla açılan çeşitli kredilerin öde
me tarihlerinin daha uzak bir tarihe bı
rakılmasının mümkün olup olmadığına
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/132)
373
Ulaştırma Bakanından
—• Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, 70 köyün ve bir ilçe merkezi
nin istasyonu olan Ilıç'ta ekpresin 2 da
kika durdurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Cahit Akyar'm yazılı cevabı
(7/100)
33:34
—• Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Devlet Demiryolları Sivas Fabrikasın- ,
dan bir grup âmiri ile bir işçinin Erzu
rum'a ne zaman ve ne sebeple nakledildik
lerine dair Ulaştırma Bakanından yazılı
sorusu (7/104)
42
— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Devlet Demiryolları 1 nci tşletmesindeki görevinden ihracedilen Kondoktör
Mustafa Gülten hakkında Ulaştırma Baka
nından yazılı sorusu (7/113)
285
— Hatay Milletvekili Sekip İnaFm,
İstanbul şehir hatları vapur seferlerinin
hangi esas ve usullere göre kiraya verildi
ğine ve kira mukavelelerinin tatbikatı dolayısiyle yargı organlarına intikal eden dâ
va bulunup bulunmadığına dair Ulaştırma
Bakanından yazılı sorusu (7/128)
373
— Konya Milletvekili Faruk Sükân'ın, Türk Havayolları ile ortak çalışan Se
ri Havacılık Servisinde çeşitli suiistimaller
ve yolsuzluklar yapıldığı hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair yazılı so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'm
yazılı cevabı (7/99)
32:33

-
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SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
Sayfa
— EMİNSU Genel İdare Kurulunun,
büyük Türk Milletinin parlak ve huzur
lu yarını için gerçek temsilcisi olduğuna
ve insan hakları ve adalet prensiplerine
bağlı bulunduğuna, inandıkları Millet Mec
lisinin şahsı mânevisine güven duygularını
bildiren ve millî iradenin daima emrinde

Sayfa
olduklarını duyuran telgrafları
487
— Türkiye Esnaf i ve Sanatkârları 'Ke
falet Kooperatifleri Birliği Umumi Heye
ti Kongresi Başkanlığının; Türk esnaf ve
sanatkârlarının dâvalarına karşı gösteri
len hassasiyet ve alâkadan dolayı Millet
Meclisine minnet ve şükran telgrafı
487

TASARILAR
— Ad ve soyadlarınm değişikliğine iliş
kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onay
lanmasının
uygun
bulunmasına
dair
(1/121))
20,166,020
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten mu
af tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 ta
rihli Sözleşmenin uygun bulunmasına da
ir (1/128)
533
—• Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül
1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının
uygun bulunmasına dair (1/135)
21,168,620
— 6077 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair
(1/141, 3/312)
524
— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel
Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün
onaylanması hakkında (1/21)
20:21,166:167
620
•— Ankara Şap Enstitüsü ve müştemi
latı inşası için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında (1/14-7)
494
— Asker ailelerinden mu'htaeolanlara
yardım yapılması hakkındaki Kanunun 7
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılma
sına dair (t/197)
— Asker kişiler tarafından 2:2 - 2ı3 Şu
bat 1962 olayları dolayısiyle veya daha ev
vel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahi-

395

yette işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturması yapılmaması hakkında (1/188)
46,
48; 379,80:83
— Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri 'hakkındaki 28 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı (1/193)
214,575
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17
nci maddesinin 3 neti fıkrasiyle 71 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair (1/204)
491
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/200)
452
— 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa para
Anlaşmasını ve 5 Ağustos 1955 tarihli ge
çici tatbik protokolünü değiştiren 3 ve 4
numaralı ek protokollerin onaylanmaları
nın uygun bulunduğuna dair (1/212)
574
— 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 .
1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değişti
rilen geçici 5 nci maddesinin tadili hakkın
da (1/176)
319,595^596
— 1050 sayılı Genel Mu'hasdbe Kanunu
nun 46 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
•hakkında (1/148, 3/273)
47
— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (1/177)
3.19,597,609 ;610
— 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (1/210)

532

— 41
Sayfa
— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat kredilerinin mahsup şekli hakkında
(1/214)
T) 7 4
— 19i60 malî yılı içinde sürekli görevle
yabancı memleketlerde bulunan memurlara
emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar
hakkında (1/213)
574
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(M. Meclisi 1/189; C. Senatosu 1/47)
6,575,
020,634:635,636,645:648
— 1962 yılı malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/203)
491
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/221)
'
607
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/217)
574
— 1962 yılı Bütçe Kanununa hağlı
(Tî) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/220)
607
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
«L» işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında
(1/194)
214
— 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
(1/103)
11,148,166
— Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkında (1/169)
214,
286,597:600
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında
(1/195)
214,436:437
— Devlet memurları aylıklarınım tevhit
ve teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Taırum Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında
(1/151)
— Devlet Personel Dairesi kurulması
hakkındaki 160 savıh Kanuna iki madde ek-

161

s

lenmesine dair (1/215)

574

Sayfa
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı Hesa'bı 'Katisine ait ve
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ile Dev
let (Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1955
Bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında (3/95,
3/96, 1/48)
607,635,636,636,649:652
—• Ereğli Şirketinden alınan liman, de
miryolu ve madenlerle kozlu ve Kilimli de
miryollarının işletilmesi ve Havza'daki de
niz işlerinin inhisar altına alınması hakkın
daki 3241 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
l nci fıkrasının, değiştirilmesine dak* (1/136) f>7'5
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün
değiştirilımesine dair olan 'Bakanlar Kurulu
Kararnamelerinin onaylanması hakkında
01/226)
626
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.0231.05 pozisyonlarına dâhil gübrelerin Güm
rük Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar
Kurulu Kararnamesinin onanması hakkın
da (1/123)
494
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01
pozisyonuna dâhil traktörlerin Gümrük
vergilerinin % T5 nishetine indirilmesine
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması hakkında (1/143)
494
—- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02
pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Güm
rük Vergisinden ımuafiyetine dair Bakan
lar Kurulu Kararnamesinin onanması hak
kında (1/107)'
494
— Gündemin ikinci görüşülmesi yapı
lacak işler kısmının 7 nci maddesinde 148
Sıra Sayısı altında yer alan kredi anlaşma
ların akkında (3/305, 1/124)
437:439
— Haliloğlu Sadık Hancebay'a vatani
hizmet tertibinden aylık 'bağlanmasına dair
(1/226)
626
— Harcırah Kanunundaki bâzı unvan
ların değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hü
kümler ilâvesi hakkında (1/222)
60ı
— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
için it eskil edilecek sağlık ve içtimai yardım
«andığı ile yapı, sandığına ve öğretim eni erin
alacaklarına dair 4357 sayılı 'Kanunun 3

Sayfa

Sayfa
mcü maddesine 'bir fıkra eklenmesi hakkında,
(1/227)'
626
— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasımda 5 Mayıs 1901.
tarihlimde imzalanan İstikraz Anlaşmasın]
muaddel Andiaşınanım onaylanmasının uy
gun (bulunduğuna dair (l/22'3)
607
—• 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 mm
maddesinin ikinci fıkrasının son ciiinlerinin
.değiştirilmesi hakkında (1/152)'
286
— İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına d a k (1/205)
491
—• tsıtaırbul Elektrik, Traimvay ve Tü
nel idareleri teşkilât ve tesisatımın İstan
bul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında (1/144)
21,169:177
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/1 OH)
395
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/216)
574
— İstanbul Teknik Üniversitesince ar
sa satmalınması için gelecek yıllara geçitti
yüklenmelere girişilmesi hakkında (1/218)
574
:
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı
'bir teknik okul acılmasıma dair 6374 sayılı1
Kanuna bir madde eklenmesi hakkımda
,(1/104)
_
^
533
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı
fe teknik okulu açılmasına dair 6874 sayı
lı Kamuna bir madde eklenmesi hakkımda
(1/196).
318
— Istanlbul Teknik Üniversitesine hağlı
bir teknik okul açıimasıma. dair 6374 sayı
lı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkımda (1/109)
21 32,183: 184,620:621
— İzalei Şekavet Kan um um um yürürlük
ten kaldırılmasına dair (1/191)
42
— Kamu iktisadi teşebbüslerindi] 1960
ve dalı a önceki bütçe yıllanma ait -bir
kısım, vergi borçlarım™ tasfiyesi hakkında
(1/201)
452
— Karasuları kamunu tasarısı (J/206) 4^1
— Köy içme sulan hakkımdaki Kanu
nun .14 ncü maddesinin) 2 nci fıkrasının
yürürlükten, kaldırılmasıma rlaic (1/209)
520

—- Mersin Limanı inşaat sahası dâhilim
de silo tesisi eri için 'ayrılan sahamın Top
rak Mahsuıl'leri Ofisine satıştı hakkımda
(1/139)
494
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş
kaldnoları ile merkez kuruluşu ve görev
le ı! hakkındaki 2287 sayılı Kamunda de
ğişiklik yapılmasıiM, dair olan 4926 sa
yılı1 Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/207)
491
— Millî Eğitini 'Bakanlığıma, 7475 sa
yılı Kamunla açılacak iki teknik okula
ilâveten. Zonguldak'ta yeni! bir teknik
•okul açılması hakkımda (1/26)
494
— Millî Güvenlik Kurulu kanunu ta
sarısı (1/179)
319
— Muvazene! Umumiyeye dâhil daire
lerin 1955 malî yılı hesalbı katilerine 'ait
umumi. Ve ek mraiahakat beynminiam.ele.rinin sunulduğunla dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ile 1955 bütçe yıliı Kesat)ı
Katisi hakkında (3/101, 3/104, 1/47)
494,
610,632 :633,636,637:640

-— Muvazeııei Umumiyeye dâhil daire
lerim 1956 mıailî yılı iıesıa'bı katilerine ait
u'inuım i mutabakat beyanmıamesinıin1 su milduğuna dair Sayıştay Ba'şkanlığı tezkeresi
ile 1956 bütçe yılı Hesabı Katisi hakkımda,
(3/116, 1 /52)
532,618,620,633 :634,636,
641:644
— 15 Aralık 1948 tarihli Türlüye Da
nimarka ödeme Anlaşmasının: feshi hak
kımdaki 27 Haziranı 1961 tarihli Muhtıra
nın onaylanimasının uygun bulunduğuna
dair (1/105)
809
— 11 . 10 19(12 tarihli ve 97 sayılı Ka
nunun. geçici ikinci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/160)
10
• - - Serseri ve mazannıaisu eşhas hakkım da kamumun yürürlükten kaldırı'limasımıa
dair (1/208)
491
- Seylâptan dolayı Jrası hasar eden
gayrime mi fi k enhai'i sağirenin sureti tat
lı iri hakkındaki 2 . 2 . 1 3 3 0 tarihli ve 148
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair (1/199)
395
Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Pa
şamın kızı- Haddu'ç Dağıstanlı'yıa vatani

-48
Sayfa
hizmet tertibinden aylık bağlaaımasrna
dair (1/229)
626
532
— Tapulama kanunu tasaırısi (1/211)
— Turizım ve Tanıtma Bakanlığı kanu
nu tasarısı (1/180)
286
— Türkiye Bilimseli ve Teknik Araştır
ma Kurumu kururmaısı hakkında (1/219) 574
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanıınuna bir geçici madde eklenme
sine dair (1/100)
217
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzıa edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır
eyaleti) arasındaki 15 . 8 .1953 tarihli Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarıma ek Proto
kol» ile eklerinin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında (1/145)
21,167,620
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk) Cumhuriyeti Hükümeti
arasımda imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti }le Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki 23 . 2 .1955
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına1
ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/156)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti
ile Çekolovakya Cumhuriyeti arasındaki
9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında (1/157)

8:9

8:9

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile
Endonezya Cumhuriyeti arasında Ticaret
Anlaşması» ile eklerinin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında (1/190)

6

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Macar Ha'lk Cumhuriyeti ara
sında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Proto
kol» ile eklerinin onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında (1/170)

8:9

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kumanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile
Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki
5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında (1/158)

8:9

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Savyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek
Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında
(1/159)

8:9

— Türkiye ile İran arasında akdedilen
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında (1/228)
626
— Türk vatandaşlığı Kanunu tasarısı
(1/202)
466
— Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
hakkındaki 2739 sayılı Kanuna 'ek Kanun
hakkında (1/224)
607
— 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife
ve teşkilât Kanununun 23 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/146)
161
— Yatırımlar ve finansman fonu teş
kili ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı
Kanunun değiştirilmesine ait (1/172),
(3/306)
436
— 7129 sayılı Bankalar Kanununun
47 nci ' maddesinin ikinci fıkrasının değiştİT'ilmesi hakkında (1/1'9'2)
42
— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 27 nci mad
desinin tadiline dair (1/1'Tl) 134,186:187,621:
622
— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye Norveç ödeme Anlaşmasının feshi hak
kındaki 23 Ağustos 1961 tarihli Notanın
onaylanmasına dair (1/117)
8:9
— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İn
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

— 44 —
Sayfa
Türkiye - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli
Türkiye - isveç ve Türkiye Danimarka, 18
Aralık .1908 tarihli Türkiye - Portekiz,
19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç,

Sayfa
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre
ve 20 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avustur
ya Kredi anlaşmalarının onaylanmasının
uygun 'bulunması hakkında (1/124) 134,185 :H86

TEKLİFLER
Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu)
— 1913 sayılı Gelir V'etfgisi Kanununun
68 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (12/66) (3/279)
137
Adana (Mehmet Ünaldı «C. S. Üyesi»)
— 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 84 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi
ci bir madde eklenımeskıe dair (2/243) 2'85 .-'286
Afyon Karahisar (Mustafa Yılmaz İn- '
ceoğlu «C. S. Üyesi»)
— '3>6&6 ve 3659 «ayılı kanunlar hü
kümlerine tabi olarak barem dışı ücretli
memuriyetlerden ibarem içi ücretli me
muriyetlere nakil veya tâyin edilen me
mur ve müstahdemlerin barem dışı ücrette
geçirdikleri sürelerin' ibarem intibak be
dellerine eklenmesine dair (12/256)
473
Afyon Karahisar (Rasim Hancıoğlu
«C. S. Üyesi»)
— 5434 sayılı 'Borçlanma. Kanununun
geçici 65 nci 'maddesinin ikinci bendinin
>son fıkrasından sonra bir fıkra daha ek
lenmesine dair (2/222)

87

Ağrı (Veysi Yardımcı «C. S. Üyesi» ve
23 arkadaşı)
— X ucu Dönem T. Ti. M. Af. âzalarının
1958 yılı borçlarına ait talhakkuk «timiş
faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borçların
10 yıl taksite bağlanmasına ait (2/251)

395

Artvin (Sabit Osman Avcı)
— 6831 sayılı Ormaaı Kanununun 7,
112 ve 113 ncü maddelerinin değiş'tiriLnre- •
sine dair (l2/227)
214
— 32Ü4 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
teş'kil'ât Kanununa geçici madde eklenme
sine' ve aynı Kanuna ek 3904 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın m de
ğiştirilmesine dair (2/241)

215

Aydın (Fikret Turhangil «C. S. Üyesi»
ve 3 arkadaşı)
— Arazi ve 'Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak -misiller hakkındaki
206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir
fıkra ve kanuna, geçici bir madde eklen
mesi hakkında (2/257)

473

Aydın (İsmet Sezgin)
— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna bir madde ilâvesi hakkında (2/39)
494
Aydın (Mehmet Yavaş)
— Ortaokul ve liselerin paralı olması
hakkında (2/47, 4/80)
453:454
Aydın (Osman Saim Sarıgöllü, C. S.
Üyesi ve 63 arkadaşı)
— Türk Tütün Ekicileri Bankası ka
nun teklifi (2/239)
214
Aydın (Reşat ö zar da)
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun teklifi (2/250)
— (Jiftç.iyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
ve geçici maddeler eklenmesine dair olan
5618 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesi hakkında (2/123, 4/72)

318

9

Balıkesir (Mehmet Tirit oğlu ve 7 arka
daşı)
— 6785 sayılı İmar Kanununa geçici
bir madde eklenmesi hakkında (2/65)
184
Bitlis (Müştak Okumuş)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
1.14, 115, 116 ve geçici 9 ucu maddelerinin
yürürlükten kaldırılmasına dair (2/113)
133,
184:185

— 45 —
Sayfa
Bursa (Baki Güzey «C. S. Üyesi» ve 1(1
arkadaşı)
— Yaş meyva, sebze, et ve balık ile di
ğer çabuk bozulan maddelerin ihracı maksadiyle soğuk hava tertibatlı hususi nakil
vasıtalarının Gümrük Resmi ile gümrük
lerde alman diğer bilûmum vergi ve resim
lerden muaf olarak ithaline dair (2/244)
286
Bursa (Sadrettin Çanga) ile Balıkesir
(Mehmet Tiritoğlu)
— 211 sayılı Ordu İç Hizmet Kanunu
nun 43 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanum teklifine dair (2/15), (4/77) 218
Bursa (Sadrettin Çanga ve 26 arkadaşı)
— 5 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı Fi
nansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları
ihracı hakkındaki Kanuna bir fıkra ilâvesi
hakkında (2/228)
214
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı (Burhanettin üluç ve 9 arkadaşı)
— Sılh'hat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti teşkilâtı hakkındaki 3017 sayılı Ka
nuna e;k 6774 numaralı Kanunun muvak
kat maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/224)
87
Çanakkale (Âli Aksoy ve 5 arkadaşı)
—• 1898 sayılı Millî Savunma Bakanlı
ğı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve
'bu Ba'kanlıkça kullanılan gayrimerikuller
den lüzumu kalmıyanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanuna 4 ek
madde eklenmesine dair (2/235)
214
Çanakkale (Şefik înan ve 9 arkadaşı)
— Yatırımlar finansman fonu teşkil ve
tasarruf bonoları ihracı hakkı nda'ki Kanu
nun değiştirilmesine dair (2/9)
10:11,20,35:38
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
113 sayılı Af Kanununun 3 neü madde
sinin (m) .bendinin kaldırılmasına dair
(2/28)
466
Diyarbakır (Alp 7)oğan Şen ve 9 arka
daşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (2/77)
(Eski salhilbi CumJhuriye't Senatosu Ada
na Üye'si Mcfamet Ünaldı),
42,575,608:609
Edirne (îlhami Ertem)
— 4081 sayılı Çiftçi mallarının korun-

Sayfa
ması hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, 10 ncu maddenin son
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ve
aynı kanuna geçici iki madde ilâvesine
dair (2/265)
520
Elâzığ (Naci Güray ile 2 arkadaşı)
— 2 Şufoat 1929 tarihli ve 1389 sayılı
Kanunun Ibirinci maddesine bir fıkra ek
lenmeline dair (2/159)
21,177:183
Erzurum (Gıy as ettin Karaca)
— 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı
Mec'buri iskân Kanununun kaldırılması
hakkında (2/29)
,133,165
— Tescil edilmiyen 'birleşmeler ile 'bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili
.hakkında (2/238)
214
Erzurum (Tahsin Telli ve 11 arkadaşı)
—• Töscil edilmiyen birleşmelerden do
ğan çocukların nesebi sahih olarak tescili
hakkında (2/219)
6
Gaziantep (Osman Orhan Bilen ve i ar
kadaşı)
— 3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi
Kanunun muaddel 27 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (2/242)
215
Gümüşanc (Sabahattin Savacı)
—• öğretmenlere % 50 tenzilâtla kitap
verilmesine dair kanun teklifinin geriverilnıes'i hakkında (2/74, 4/84)

474

İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdareci
Üyeleri)
— Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi
teşekküllerin teşkil âtiyle idare ve muraka
beleri hakkında 17 Haziran 1938 tarih ve
3460 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
(2/99)
> 452,610,1632
İstanbul (Ahmet Oğuz) ile Elâzığ (Nu
rettin Ardıcoğul)
—• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında,
(2/109)
133,184:185
İstanbul (Ahmet Oğuz) ve Eskişehir
(S ey fi Öztürk)
- - 6928 nolu Kanunla değiştirilen 4782
nolıı Noterlik Kanununun 74 neü madde
sinin tadiline dair (2/229)
214

46 —
Sayfa
istanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Sivas (Cevad
Odyakmaz)
ve Erzincan (Sadık Perinçek)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında
(2/269)
626
— Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kında (2/270)
626
—• 'Türk vatandaş]acının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvur
maları ve dilekçelerin incelenmesi ile
karara bağlanmasının düzenlemesine dair
(2/253)
395,533
— Yasama Meclislerinin aralarındaki
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında
(2/271)
626
istanbul (Coşkun Kırca ve 2 arkadaşı)
— Taşıt Kanununa ek cetvellere bâzı
binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında (2/225)

133

istanbul (Coşkun Kırca ve 3 arkadaşı)
— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hak
kında (2/259, 4/85)
473,474:475
İstanbul (özel Şahmgirfiy «O. S. Üyesi»
ve 15 arkadaşı)
—• Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair (2/221)
42
istanbul (Reşit Ülker)
—• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
68 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında (2/94,) (3/279)
137
istanbul (Rifat
Öztürkçine «C. Sena
tosu Üyesi»)
ı
— Belediye Ceza
Kanunu teklifi
(2/217)
6
— 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine bir (E) fıkrası eklenmesine dair
02/163)
217:218
— '2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (2/173)
21,177:183
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesinin (A)

Sayfa
ve (B) fıkralarının
değiştirilmesi hak
kında (2/134), (2/164), (3/278), (3/280) 136:
137
İstanbul (Rifat Öztürkçine «O. S. Üye
si» ve 2 arkadaşı)
— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı, maddeler eklenmesi
hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında (2/223)
87
istanbul (Rifat Öztürkçine «C. S. Üye
si» ve 5 arkadaşı)
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin, Em
niyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (2/266)
574
istanbul (Vahyi Özarar) ve îstanmıl
(Sabri Vardarlı)
— 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve
ihale Kanununun 17 nci maddesinin (c)
fıkrasının tadili hakkında (2/43)
319,610,
627:631
izmir (İzzet Birand «C. S. Üyesi») ve
Manisa (Refik TJlusoy «C. S. Üyesi»)
— Ek görev ve aylık ödenekleri namı
altında 1962 malî yılı bütçesinden her
hangi bir tediye yapılmaması hakkında
(2/73, 3/297)
374:375
izmir (Mustafa Uyar)
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
134 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(2/236)
214
—ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi,
Hacı Gök sokağında oturan Mehmet
Hamdi P a k ' a vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkında (2/232)
214
— Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle
alınacak
harçlar
hakkında
(2/233)
214
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili
hakkında (2/237)
214
izmir (Ömer Lütfi Bozcalı «C. S. Üye
si»)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad-

47
de eklenmesine dair (2/258)
îzmir (Sainı Kaygan) ile İzmir
(Ali
Nailî Erdem)
—• 5837 sayılı Kanunun 2 nei madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (2/234)
Kayseri (Mehmet Göker ve 4 arkadaşı)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair (2/268)

Sayfa
471

214

607

Kırklareli (Ahmet Naci Arı «C. S. Üye
si» ve 2 arkadaşı)
— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 6122
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair
(2/247)
318
Kütahya (Rauf Kıray ve 4 arkadaşı)
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 15
nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan be
lediyelerce kurulan toptancı hallerin su
reti idaresi hakkındaki Kanunun 7 nci
maddesinin tadili hakkında (2/119) 286,610,627
Malatya (Mehmet Delikaya ve 4 arka
daşı)
— Hanife Kadife F ı r a t ' a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair (2/248)

318

Mardin (Esat Kemal Aybar)
— 5434 sayılı^ Kanuna ek kanun tek
lifi (2/255)
'
466
— 6581 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/254)
395,467,491
Mardin (Esat Kemal Ayhar, ve 51 ar
kadaşı)
— 2510 sayılı iskân Kanununa ek
19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair (2/30)
133,165
Mardin (Mehmet Ali Arıkan)
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
na bir muvakkat madde eklenmesine dair
kanun teklifi (2/261)
491
— Vatandaşlık Kanununun 10 ncu
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/264)
491
Mardin (Talât Oğuz)
ı — 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanunu-

Sayfa
nun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına mütaallik (2/81)
11
Mardin (Talât Oğuz ve 26 arkadaşı)
— 105 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair (2/58)
133,165
Muş (Sami öztürk)
\
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 66 neı maddesinin tadili hakkında
(2/249)

318

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 13
arkadaşı)
— Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek ka
nun hakkında (2/245)
286
Nevşehir (Ali Baran Nuynanoğhı ve 169
arkadaşı)
— Millî Eğitim Vergisi Kanunu tekli
fi (2/246)
. 286
Sinop (Mahmut Alicanoğlu)
— Adalet başkâtip, icra memuru, za
bıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkında (2/45) 11 :20,148:153,165 :166
Tabiî Üye (Mucip Ataklı «C.S. Üyesi»)
—• Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
(2/272)
626
Tabiî Üye (Sami Küçük «O. 8. Üyesi»
ve 12 arkadaşı)
— Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma
Konseyi kanun teklifi (2/220)
Tabiî Üye (Sami Küçük «C. S. Üyesi»
ve 16 arkadaşı)
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5
nci maddesine 5 geçici madde eklenmesine
dair (2/240)

214

Trabzon (Ali Şakir Ağanoğlu) ile İs
tanbul (Oğuz Oran)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
114 ve 116 nci ve muvakkat 9 ncu madde
lerindeki servet beyannamesinin mükellef
lere iadesi hakkında (2/121)
133,184:185
Tokat (Ali Bizman)
— Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (2/226)
133

— 48
Sayfa
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S.
Üyesi»)
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik
okulları mütedavil sermayesi hakkında
4323 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (2/42)
22,184,621
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. C.
Üyesi») ve Aydın {Fikret Turhangil «C. S.
Üyesi»)
•— Fikret Tunhıângil'in tescil edilmiyen
birleşmeler ile bunlardan doğan çocukla
rın cezasız tesciline dair (2/263)
491.
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S.
Üyesi») ve Kırklareli (Ahmet Naci Arı «C.
S. Üyesi»)
— 5434 sayılı T. C. Bmölkli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/262)
Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S.
üyesi» ve 3 arkadaşı)
— 6968 sayılı Zirai mücadele ve zinai
karantina Kanununa ek kanun teklifi
(2/260)

491

491

Sayfa
Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. S.
Üyesi» ve 40 arkadaşı)
— Millî Eğitimi kalkındırma kanunu
teklifi (2/218)
6
Yozgat (Celâl Sungur)
— 1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair (2/230)
214,575,576
Yozgat (Celâl Sungur) ve Kayseri (Meh
met Göker)
— 4936 sayılı Kanunun ıbâzı maddeleri
ni tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 3
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(.2/231)
214
Zonguldak (Mehmet Ali Pestilci ve 9
arkadaşı)
— Devrekli Hüseyinoğlu 1305 doğumlu
İzzet Çakmaklı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair (2/267)
574:575
Zonguldak (Tevfik tnci «C. S. Üyesi»
ve 28 arkadaşı)
— Balıkçılığın teşvik ve himayesine
mahsus kanun hakkında (2/252)
395

TEZKERELER
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve
yargılama usulleri hakkındaki Anayasa
Komisyonu raporunda bâzı baskı hataları
olduğundan 'bunların düzeltilmesi hak
kında
375:376,379:392
— 24 esas, 5/9 sayılı ve 21 . 5 . 1962
tarihli kararın dağıtılan nüshalarında Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun mu
halefetinin bir hata eseri olarak kaydedil
memiş olduğundan keyfiyetin Umumi He
yete arzı hususunda
.
375
— Yozgat Milletvekili Celâl Sungu r'ıın, 1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvellerinde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
hakkında (2/230, 3/317)
214,575,576

tarihli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince Anayasa Mah
kemesi üyeliği için yapılacak seçim husu
sunda Millet Meclisi kararı, Ankara Üni
versitesi Rektörlüğü yazısı ve Anayasa
Komisyonu mütalâası (5/9)
.
379:392
Başbakanlık tezkereleri
(J eri verme istekleri
— 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanu
nunun 46 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının geriverilmesine dair (3/273) (1/148)
47
— 6077 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerinin 'değiştirilmesine ve hu kanuna
bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının geriverilmesi hakkında (1/141,
3/312)
524

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tezkeresi
—- Anayasa Malık oınesliniın Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri hakkında 2:2 Nisan 1962

Kanşık
— Takip ve tahsillerine

mahal ve im-
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Sayfa
kân görülemiyen 7 928 lira 90 kuruş ile
37 556 lira 13 kuruşun terkinleri no dair
(3/265)
6
Ölüm
— Hatay Milletvekili inayet Mursaloğlu'nun öldüğüne dair (3/314)
575:576
ölüm cezalan
— Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99,
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail
ve Elif oğlu, 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil öl
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/271)
— Fethiye İlçesi Girdev köyü nü füsu
nun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 3.1 sayısında
kayıtlı Naimoğlu, Döndü'den doğma, Mart
1933 doğumlu Süleyman Ağırbasîn ölüm
cezasına çarptırılması hakkında (3/304)

Sayfa
— Ankara Milletvekili İsmail Gence'nin yasama» dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/177)
45,145
— Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'um yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında (3/12)
42,139
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün
yasama dokumulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/178)
45,145:146
(3/300)'
395,533,620
— Artvin Milletvekili Nihat Ata nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/126)
44,143

42

434

Yasama dokunmazlıkları
— Adama .Milletvekili Ahmet Topıaloğlu'nun yasamna dakunul.m'az'lığınnı kaldı
rılması hakkında (3/158)
45,144:145
(3/209)
520,610
— Adana Milletvekili Cavit Oral ve İs
parta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in ya
sama dokunulmazlıklarının
kaldırılması
hakkında (3/190)
45,146
(3/210)
520,610
(3/285)
318,532,618:619
— Adana Milletvekili 'Kasım Gülek'in
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/199)
46,147
— Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/27)
42,139
— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın ?ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/147)
44,143
— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'in yasama, dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/125)
44,143

— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/39)
43,140
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu ve Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkında (3/127)
44,143
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ıın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/179)
45,146
— Bingöl Milletvekili Halil Rıza Ünal'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/191)
45,146
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/181)
45,146
(3/212)
520,611
— Bursa Milletvekili Baha Cemal Zağra ve Yusuf Ziya Uğur'un yasama dokunulmazhklannın kaldırılmaları hakkında (3/262) 6,
522,617
— Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/228)
521,612
— Çanakkale Milletvekili Rct'et Sczgin'in yasama dokunulmazlığının kaMurvlması
hakkında (3/302)

434

— Corum Milletvekili İhsan Tombuş'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/45)
43,140
(3/229)
520,612

-

»

—

Sttyfa

Mttyfn

—• Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkımda (3/192)
45,146
— Erzurum Milletvekili Gıyasettiri Karaca'nın yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkımda (3/213)'
520,611
— Erzurum Milletveûdli Tahsin Telli'nim yasama dokunulmazlığının kaldırılması<
hakkımda (3/230>
521,613
— Erzurum Milletvekili Turhan Bilgıin'in yasama dok unulm azlığım in kaldırılması
hakkında (3/148)
44,143
(3/193)
45:46,146
(3/230)
521,613
(3/233)
521,613

sama dokunulmazlık! arının
kaldırılması
hakkında (3/236)
521,613
— istanbul Milletvekili Malik Yolan
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/40)
43,140)
(3/41)
43,140!
(3/49)
43,141
(3/200)
46,147:148;
— istanbul milletvekilleri Muhiddin Gü
ven ve Naci öktem'in yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması hakkında (3/287)
318,
532,61»
— istanbul milletvekilleri Nurettin Bulak,
Ziya Altmoğlu, Naci ökten, Abdurrahman
Yazgan ve ibrahim Abak ile Bursa Milletve
kili Cevdet Perin, Trabzon Milletvekili Nazmi ökten ve Rize Milletvekili Arif Hikmet
Güner'in yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında (3/269)
42,522,618
— istanbul Milletvekili Oğuz Oran'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/151)
44,144
— istanbul Milletvekili Tahsin Demiray'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/58)
43,14ü

— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğü§'üm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması'hakkında (3/62)'
44,142
— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nim •
yasama dokunulmaz!ığınımk aidinimaısı hak
kında (3/159)
45,145
•— Gümüşane Milletvekili iSamahattin
Savaeı'nım yasama ddkumulmazlığıniin kal.dırılması hakkında (3/63)
44,142
— Hatay Milletvekili S'âki Zorlumun
yasama
dokunulmazlığınım
kaldırılması
(hakkında (3/149)'
44,143:144
(3/160)
' 45,145
(3/253).
521,616
—• içel Milletvekili İhsan, önal'ın yasa
ma dokunulmazlığını n kaldırılması hak
kında (3/150)
44,144
— İsparta Milletvekili Mustafa Güleüıgil'in, yasama dokunulmazlığı mm kaldırıl
ması hakkında (3/215)
520,611
'(2/216)
S20İ611
— istanbul Milletvekili Abdurrahman
Yazgan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/222)
521,612
— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında (3/259)
521,617
(3/268)
42,522,618
(3/286)
318,532,619
(3/292)
319,533,619:620
— istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim
Gökay, Sakarya Milletvekili Nuri Bayar
ve Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in ya-

— istanbul Milletvekili Sahabettin Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/161)
45,145
—• istanbul Milletvekili Ziya Altmoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/241)
521,616
— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/237)
521,613:616
— izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/42)
43,140
(3/50)
43,141
(3/152)
44,144
(3/189)
45,146
(3/214)
520,611
—• İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'nın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/153)
44,144
(3/162)
45,145
— izmir Milletvekili Saim Kaygan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/51)
43,141
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Sayfa
— Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/217)
520,611:612
— Kars Milletvekili Lâtif Aküzümı'ün yaısıaına dokunulniıaizlığınm kaldırıl nvassı
hakkımıda (3/201)
46,148
(3/254)
1521,616:617
— Kayseri MillettVe'kiliı Abdüilhalim
Aras'ım yasamla dokuinulmiazlığıniuı kaildırılnıiası hakkımda (3/5:2)
43,141
(3/263)
6,522,617
— Kırşehir M ilietvelki'li Ahmet Bilgin'in yasamıa dokumulimiazliiğımım kaldırıl ima
sı hakkımda (3/13)
42,139
— Kocaeli' Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun yasaim'a dokunulmazlığının kaldııılnuası hakkında (3/28)
42:43,140
(3/79)
44,143
— Konya Milletvekili Oah.it Yıilm'az'm yıasıam/a dokunulnüazlı/ğıınını kaldırılması
hakkımda (3/128)
44,143
(3/281)
215,522,618
— Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı'mıı yasama dolumulmıia'zliğımım kaldırılımaisi hakkında (3/64)
44,142
— Konya Milletvekili İrfan Banan'm
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
halkkımda (3/154)
44:45,144
— Konya Milletvekili Vefa Tamir'im
yasamıa dokumulmıaizlığınım kaidın'lmasi'
hakkımda (3/288)
318,533,619
— Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'in ytaüaraa dökunulımıazhğımım kaldırılmıası hakkımda (3/202)
46,148
(3/219)
520:521,612
—• Kütahya Milletvekili Sadrettin
Tosbi'nlin yasainiıa dokunurmıazlığıınım kaldıralmîası hakkında (3/220)
521,612
(3/260)
521:522,617
— Kütahya Milletvekili Se'zıai Sarplaşıar'ın yasamla dokumulımazlığm'im kaldı
rılması hakkımıda (3/289).
318:319,533,619
— Manisa Milletvekili Süleymatnı Çağlar'ın yaslama doıkunulımıazhğ'nıım kaldıri'lmalsı hakkında (3/194)
46,147
— Nevşehir Milletvekili Alil Banan
Numıianıoğlu'num yasama dokunulmıazlığınııı kaldi!rtlmıa«ı hakkında (3/47)
43,140
(3/65)
44,142

Sayfa
— Niğde Milletvekili Mehmet Altınısoy'uın yasamua dokunulmıazlığıaıım kaldı
rılması hakkımda (3/282)
215,522,618
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'umı
yasanua dokumulraıazTığınım kaldımlması
hakkında (3/290)
319,533,619
(3/291)
319,533,619
— Ordu Milletvekili Retfet Aksoy'um
yasama dokumulmıazlığınım kaldmlnıiaısı
hakkında (3/59)
43,142,165
(3/255)
521,617
— Saikarya Milletvekili Hami Tezkan'ım yasama dokunulmazlığımın kaldı
rılması hakkında (3/53)
43,141
(3/54)
43,141
(3/55) v
43,141
(3/195)
46,147
(3/313)
532
(3/319)
626
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan
ve Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun yasama
dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında (3/180)
45,146
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/270)
43,522,618
— Samsun Milletvekili Hüseyin Öz
alp'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/196)
46,147
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/256)
521,617
,. — Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/155)
45,144
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ııı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/48)
43,140
— (3/303)
434
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/221)
520,612
— (3/315)
575
— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/264)
6,522,617:617
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/15)
42,139

Sayfa
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Yatırımlar ve finansman Fonu teş
kili ve tasarruf bonoları ihracı hakkında
ki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine ait kanun tasarısı
ile istenilen değişiklik, 47 sayılı Kanunla
tahakkuk etmiş bulunduğundan dosyanın
sunulduğuna dair (1/172), (3/306)

436

379

— Malatya Milletvekili ismet İnönü'
nün Başbakanlıktan çekildiğine ve yeni
Hükümet kuruluncaya İmdar, Bakanlar
Kurulunun vazifeye devamının rica olun
duğuna dair (3/309)
474
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Basm - Yayın ve Turizm Bakanı Kâmran Evliyaoğlu'nun dönüşüne kadar ken
disine, İmar ve İskân Bakanı Muhiddin
Güven'in vekillik etmesini, Başbakanın
teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğu
na dair (3/293)
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş'ın, Vekillik etmesinin ka
bul edildiğine dair (3/294)
—- Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Brkin'in
clönüşüne kadar kendisine, Devlet Baka
nı Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet edeceği
ne dair (3/272)
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Millî Savunma Bakam llhanıi Sancar'm
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı
Avni Doğan'm vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, muvafık görüldüğü
ne dair (3/277)
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Se
ren'in dönüşüne kadar kendisine,' Güm-

rük ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair (3/298)
378:379
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Devlet Bakanlığından çekilen Avni
Doğan'm istifasının kabulü ile Devlet Ba
kanlığına Cumhuriyet Senatosu Ankara
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm tâyininin,
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair (3/299)

Sayfa

320

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (M. Meclisi : 1/89; C.
Senatosu : 1/47)
6,575,620,634:635,676,645:
648
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan
ve 9 arkadaşının, yatırımlar finansman
fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun teklifi hakkında (2/9) 10-M,20,35:38
— Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve -kuruluşu hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/169)
214,286/597:600
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 ııci
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/77)
42,975,608:609
— Yozıgat Milletvekili Celâl Sungur 'un, 1902 yılı Bütçe Kanununun Maliye
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(M. Meclisi : 2/230; C. Senatosu : 2/20)

575

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
374

47

136

— Gündemin ikinci görüşülmesi yapı
lacak işler kısmının 7 nci maddesinde 148
sıra sayısı altında yer alan kredi anlaşma
larının gerîverilmesi hakkında (1/124)
(3/305)
437:449
Karma Bütçe Komisyonu tezkereleri
— 1962 yılı (Bütçe Kanununa, 'bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (M. Meclisi : 1/189; C.
Senatosu": 1/47)
6,575,620,634:635,636,645:
648
— Yozgat Milletvekili Celâl Sıvngur'un 19"62 yılı Bütçe Kanummun Maliye

53 —
Sayfa
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
ve Karma Bütçe K »misyonu raporuna
dair (M. Meclisi : 2/230; C. Senatosu :
2/20)
214,575,576
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ile istanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 68 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkındaki kanun tekliflerinin, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun tümü üze
rinde Hükümetçe hazırlanmakta olan kanun
tasarısı ile birlikte nazara alınmak üzere
tehirine dair (3/279), (2/66), (2/94)
137
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Türkiye Cum
huriyeti Emeklii Sandığı Kanununun 32
nci maddesinin (A) ve (tB) fıkralarının
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifle
rinin, teklif sahibinin de muvafakati alı
narak, bu kanunun Hükümetçe hazırlan
makta olan Emekli Kanunu ile birlikte
nazara
alınmak üzere tehirine
dair
(2/134), (2/164), ('3/278), (3/280)
136:137
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
İzzet Binand ve Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un «Ek görev ve aylık ödenekleri»
namı altında 1962 malî yılı bütçesinden
her hangi bir tediye yapılmaması hakkın
daki kanun teklifinim müzakeresinin geri
bırakılması sebebine dair (2/73, 3/297)
374:
375

Meclis Araştırma Komisyonu tezkeresi
— Keban Barajı ve Aşağı Fırat Hav
zası Kalkınması ve Araştırma Komisyonu
nun, mevzuun genişliği sebebiyle yeniden
iki aylık bir müddet verilmesi hakkındaki
tezkeresi (3/10), (3/308)
454
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Antalya Milletvekili Etem Ağva'nın, hastalığına binaen üç ay izinli sayıl
masına dair (3/295)
374

Sayfa
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Antalya Milletvekili Etem Ağva'nın ödeneğinin verilebilmesinin Genel
Kurulun kararına bağlı olduğu hakkında
(3/296)
— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Denizli Milletvekili İbrahim Kocatürk'e ödeneğinin verilebilmesi Yüksek
Meclisin müsaadesine bağlı olduğundan
bu hususun tasvibine dair (3/267)

374

8

— Bu toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Gaziantep Milletvekili Mithat
San'm ödeneği hakkında (3/311)
524
— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu'na izin verilmesi hakkında (3/316)
607:
608
— Sayın milletvekillerinden bâzılarına
izin verilmesi hakkında (3/266)
7:8
— (3/275)
48
— (3/276)
88
— (3/283)
286
— (3/307)
453
— (3/310)
523:524
— Sivas Milletvekili Mahmut Vural'
ın, kendisine verilmiş olan izin başlangıcı
nın 2 . 5 . 1962 tarihine alınması hak
kında (3/284)
289
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
—Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı Hesabı Katisine ait ve
ek mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/95, 3/96, 1/48)
607,635:636,636,
649:652
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959
Bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/318)
626
— İstanbul Teknik Üniversitesinin
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/301) 434
— Muvazenei Umumiyeye dâJhil daire
lerin 1955 malî yılı hesabı katilerine ait
umumi ve ek mutabakat beyannamelerinin
sunulduğuna dair (3/101, 3/104, 1/47)
494,
610,632:633,636,637 :i640
— Muvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1956 malî yılı hesabı katilerine ait

- Ö 4 Sayfa
umumi mutalbakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/116, 1/52)
532,(618,620,633:634,
636,641 :(644
Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi halkkındaki
23 Ağustos 1961 tarihli Notanın,
15 Aralık 1948 tarihli Türkiye Dani
marka ödeme Anlaşmasının feshi hakkın
daki 27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti ara
sındaki 5 . 4 . 1 9 5 4 tarihli Ticaret Anlaş
masına ek Protokol» ile ilişiklerinin,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Hal'k Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki 23 . 2 .1955
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek
Protokol» ile ilişiklerinin,

Sayfa
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 12 Mayıs 1949 tarihinde
akdolunan Ticaret ve Tediye Anlaşmasına
ek Protokol» ile eklerinin,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti
ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki
9 . 7 . 1 9 4 9 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek
Protokol» ile ilişiklerinin,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Sovyet ıSosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasındaki 8 .10 .1937 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek
üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarılarının geriiverilmesine dair
(1/117, 105, 158, 156, 170, 157, 159)
(3/274)

8:9

TUTANAK ÖZETLERİ
2 5 . 4 . 1 9 6 2 tarihli Sekseni'kinei Birle
şime ait
5 :'6
27. 4 . 1962 tarihli Seksenhirinci Birle
şime ait
40:42
3 0 . 4 . 1 9 6 2 tarihli Seksenikinci Birle
şime ait
87
2 . 5 . 1 9 6 2 tarihli Sekısenüçünoü Birle
şime ait
132:133
4 . 5 .1962 tarihli Seksendördüncü Bir
leşime ait
159:161
7 . 5 . 1962 tarihli Seksenbeşinci Birle
şime ait
212:213
9 . 5 . 1 9 6 2 tarihli Seksenaltıncı Birle
şime ait
262
10 . 5 . 1962 tarihli Seksenyedinci Bir
leşime ait
284:285
1 1 . 5 .1962 tarihli Sefesensekizinci Bir
leşime ait
318
2 1 . 5 .1962 tarihli Seksendokuzuncu
Birleşime ait
328

22 . 5 . 1962 tarihli Doksanıncı Birleşi
me ait
372:373
23 . 5 . 1962 tarihli Doksanlbirinci Bir
leşime ait
394:395
24 . 5 . 1962 tarihli Doksanikinıci Birle
şime ait
434
25 . 5 .1962 tarihli Doksanüçüncü Bir
leşime ait
452
28 . 5 .1962 tarihli
Ddksandördüncü
Birleşime ait
466
30 . 5 .1962 tarihli Doksanfbeışinci Bir
leşime at
472:473
1.6.1962 tarihli Doksanaltıncı Birle
şime ait
490
4 . 6 . 1 9 6 2 tarihli Doksarıyedinci Birle
şime ait
494
6 . 6 . 1 9 6 2 tarihli Doksanısekizinci Bir
leşime ait,
520
8 . 6 . 1962 tarihli Doksan doku zun«u
Birleşime ait
532

— 65 —
Sayfa
me ait
624:625
1 8 . 6 .1962 tarihli Yüz Üçüncü Birleşi

Sayfa
1 1 . 6 . 1 9 6 2 tarihli Yüzüncü Birleşime
ait

574
13 . 6 .1962 tarihli Yüz Birimi Birleşi
me ait
606
15 . 6 .1962 tarihli Yüz İkinci Birleşi-

OSlt
6

me ait

YOKLAMALAR
373,396,400,435,453,467,474,491,523,533,575,
607,627

7,47,88,134,162,263,279,286,288:289,319,328,

DÜZELTİŞLER
Cilt

Birleşim

Sayfa

Sütun

•91

375 -376,379:392

1 - 2

Tutanağın sonuna ekli (S. Sayısı : .159) basmaya
nda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır.
— Raporun 3 ncü sayfasının 2 nci satırındaki «ve»;
•ve «kurumlardan» kelimeleri arasında «bu» keli
mesi girecektir.
— Raporun aynı sayfasının 34 ncü satırındaki
«67» rakamı «87» olarak okunacaktır.
— Raporun aynı sayfasının 39 ncu satırındaki
«sadece» ve «eski» kelimeleri arasına «mevcut ve»
ibaresi .girecektir.
Arz olunur.

Bu Birleşim tutanağı sonuna bağlı basmayabil arda aşağıda gösterilen düzeltişler yapılmıştır
S. iSayısı

Sayfa

Satır

175
175
176

2
2
>ı

5
7
20

178
183
193
204
204
211

2
2
2
2
2
o

5
20
17
15
16
5

-

Yanlış
Karar No: 68
Oltu ıSulh (Mahkemesi
Balıkesir
Muhalifim
A. A. Bolak
Karar No: 72
... tutularak komis612 - Iİ955
Karar No: 3/285
Ksas No: 99
Karar No: 606

Doğru
Karar No: 69
Olur Sulh Mahkemesi
Balıkesir
A. A. Bolak
Karar No: 73
Tutularak ıKarma Komis6/2 - 1951
Karar No: 99
Esas No: 3/285
Karar No: 106

Söz alanlar

Sayfa
ismail Rüştü Aksal (Ankara) - Yeni
Hükümet kumlu ucayla kadar gündeme de
vam edilmemesi ve müzakerelerin: yapılnıaıtıtası hakkındaki önergeler urıünıasebetiyle
528
Refet Aksoy (Ordu) - Zaptı sabık
hakkımda
163
Lâtif Aküzüm (Kars) - Usul 'hakkında 30,
400
Ekrem Alican (Sakarya) - işçilerin 3
Mayıs 1962 günü Meclise kadar- yürüyüş
yapnisa biriyle "tezahürü 'had 'bir seviyeye
tıkışan işsizlik problemi hakkında genel
gö r üş ı n e müu'asebet'iy 1 e
222,241,334
- - Usul hakkımda
240
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Asker
kişiler tarafımdan 22 - 23 Şubat 1962
olayları dolıayısiyl'e veya daiha eivvel hu
olaylara ewıs t eşildi edebile'cek muahiyette
işlenen l'iil ve hareketler içim, cezia kovuştu-nmıası yapıl inamla sı hakkında kanun taısarıısı inürı.asebetiyle
55
— Sinop MilLietvekili .Mahmut Alioanıoğlü'nun, Adalet başkâtip, icra mremura,
zabıt kâtibi ve yardım c dar ım<a tazminat
verilmesi h hakkımdaki kanun mümiasebetiyle
16
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) - İstan
bul tölektrik, Tnaımvay ve 'Tünel idareleri
teşkilât ve tesisatınım İstanbul1 Belcdiyesiııe devrine dair 3645 sayılı Kanunun
10 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkım
daki kanun. takasım münasebetiyle
Fuat Ama (İstanbul) - Asker kişiler
tarafımdan; 22 - 23 Şubat 1962 olaylar]
do'layısiyle veya daha evvel bu olaylara.
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturul lası
yapıl manitası hak kimdeki kanun tasarısı
münaseibetivle

173

77

Sayfa
Talât Asal (Edirne) - Elâzığ Milletve
kili Nıaci Güray ve 2 arkadaşa ile Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve
1389 sayılı Kanun un bi'rinieü maddeşilme
'bir fıkra cklenım esine dialr 'kanun teklifleri
in ünaseb etiyi e
178
— Sözlü sorusu/mı Bakamın Meclise
gelmemek suretiyle cevap vermemesi müııaseb'e tiyle
116
— Usul hakkımda
26
İhsan Ataöv (Antalya) - Aksu öğret
men Okulunda derslerim niçin z'aım'ansız
kesildiğine ve bu okulda öğretmen ve öğ
renci arasında bir huzursuzluk ölüp olma
dığınla dai'ç Millî Eğittim 'Bakanındaffi söz
lü sorusu nıümıasebetiyle
593
— Asker kişiler tarafımdan 22 - 23 Şu
bat 1962 olaylarıı dolayısiyle veya daha
evvel hu olaylara esas teışMl edebileieek
mahiyette işlenen fiil ve hareketler için
ceza kovuşturması yapılmıamııası hakkımdaki kanum tasarısı münasebetiyle
56,71,72
— Çanakkale ihtifali için kiralaman
İvadeş vapurunda vukubulam olaylara dair
ITlaştırm'a ve Millî Eğitimi Bakamları m dıam
sözlü sorusu
raünıasöbetiyle
90,93
— İşçilerin. 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmıalaiT ile tezahürü had
•bir seviyeye ulaşan- işsizlik problemi hak
kımda genel gnirüşme nıünlasehetiyle
353
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğtu'n.un, Adalet ıbaşkâtilp, icra ınvemuru,
zaibıft kâtibi ve yardımcılarınla tazminat
verilmesi hakkındaki kamam münıaısebetiyle
152
— Usul hakkında
21,219,240,341
Cevdet Aydın (Siirt) - Müdürsüz bu
lunan Muş ili nahiyelerine asıl müdür
atanması hususunda ne düşünüldüğüne

57
Sayfa
54
328

Sayfa
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu mü
nasebetiyle
114,115
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - Asker ki
şiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları
dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturmamaması baklandaki kanun tasarısı münase-

— Gündem dışı
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) - Gündem
üzerinde
308
— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar
gündeme devam edilmemesi ve müzakere
lerin yapılmaması hakkındaki önergeler
münasebetiyle
525,578

B
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962
olayları dolayısiyle veya daha evvel bu
olaylura esas teşkil edebilecek mahiyette
işlenen fiil ve hareketler için cezai kovuş
turma yapılmaması hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
74
— İşçilerin 3 Mayıs 1962 »ünü Meclise
kadar yürüyüş yapmahırı ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında genel görüşme münasebetiyle
407
Zeki Baltacıoğ-lu (Bolu) - İzmir Millet
vekili Arif Ertunga'nın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında
614
îrfan Baran (Konya) - Asker kişiler
tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları do
layısiyle veya daha evvel bu olayrnra esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması ya
pılmaması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle
60
Suphi Baykam (istanbul) - İşçilerin 3
Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezahürü bad bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında genel
görüşme münasebetiyle

Ali Cüceoğlu (Giresun) - Terfi hakla
rını Danıştay ilâmiyle ispat etmiş olup da
ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle mük
tesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu
lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından

245

—• Zaptı sabık hakkında
Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - Ye
ni Hükümet kuruluncaya kadar gündeme
devam edilmemesi ve müzakerelerin ya
pılmaması hakkındaki önergeler münase
betiyle
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Sinop
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Ada
let başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) - İşçi
lerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kaidar yü
rüyüş yapmaları ile tezahürü had ibir sevi
yeye ulaşan işsizlik problemi hakkında ge
nel görüşme münasebetiyle

162

526

17

358

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Gündem
dışı
319
Şevket Buladoğlu (Gümrük ve Tekel
Bakam) - Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Karadeniz bölgesinde yetiştirilen
çayların harman ve paketlenmesini temin
edecek tesislerin bu bölgede kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
rusuna cevabı
27,29

sözlü sorusu münasebetiyle
117,118
— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 27 nci maddesi
nin tadiline dair kanun tasarısı münasebe
tiyle
186

t

- $ 8 Ç
Sayfa
Sadrettin Çanga (Bursa) - Usul hak
kında
377
Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) - İşçi
lerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yü-

rüyüş yapmaları ile tezahürü had bir se
viyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında
genel görüşme münasebetiyle
360

Tahsin Demiray (İstanbul) - istanbul
bul Elektrik, Traımıvay ve Tünel İdareleri
teşkilât ve tesisatının istanbul' Belediyesi
ne devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10
neu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
168,171
— işçilerin 3 Mayıs 1962 günü Mecli
se kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü
had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi

hakkında genel görüşme münasebetiyle
— Usul hakkında
Ali Dizman (Tokat) - Hükümetin te
şekkülünden bu güne kadar, kâğıt para
hacmmda bir artış olup olmadığına dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu münase
betiyle
Avni Doğan (Devlet Bakanı) - Usûl
hakkında

Sayfa

411
329

125
307

E
Bülent Ecevit (Çalışma Bakanı) - Bo
lu Milletvekili Kâmil Inal'm, memleketi
mizde ne kadar işsiz bulunduğuna ve işsiz
liğin sebeplerine dair sözlü sorusuna ce
vabı
— İşçilerin 3 Mayıs 1902 günü Mecli
se kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü
had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi
hakkında genel görüşme münasebetiyle
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Asker
kişiler tarafından 22-23 Şubat 1960 olay-,
l a n dolayısiyle veya daha evvel bu olayla
ra esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza 'kovuşturması
yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı
münasebeiyfle
Hasan Erdoğan (Kars) - Gündemdeki
işlerin çokluğu dalayısiyle, Meclisin Pazar
hariç her gün toplanması hakkında verilen
önerge münasebetiyle
Kadri Eroğan (Urfa) - İşçilerin 3 Ma
yıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yap
maları ile tezahürü had bir seviyeye ula
şan işsizlik problemi hakkında genel gö
rüşme münasebetiyle

196

343

62

325

421

Asım Eren (Niğde) - İstanbul Elektrik,
Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve te
sisatının İstanbul Belediyesine devrine dair
3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle
175
—• İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında, genel görüşme münasebetiyle
441
Ilhami Ertem (Edirne) - Elâzığ Millet
vekili Naci Güray ve 2 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
180,182
— İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel 'idareleri teşkilât ve tesisatının istanbul
(Belediyesine devrine dair 3645 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle
170,172,
174,177
Muammer Erten (Manisa) - Ege'de ga
yet yaygın bir âfet haline gelen mavi 'küf

59 —
Sayfa
215
hastalığı hakkında
Arif Ertunga (îzmir) - Asker kişiler ta
rafından 22 - 23 Şubat olayla TU dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teş
kil edebilecek mahiyette imlenen fiil ve ha
reketler için ceza kovuşturması yapılma
ması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle
58
Muhlis Ete (Ankara) - İşçilerin 3 Ma
yıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapımalariyle tezahürü had bir seviyeye ulaşan
işsizlik problemi hakkında genel görüşme
münasebetiyle
228

Turhan Feyzioğlu (Devlet Bakanı) Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yet
ki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle
— Gündem dışı demeci

(500
535

Sayfa
Akif Eyidoğan (Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı) - işçilerin 3 Mayıs günü
Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile te
zahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik
problemi hakkında genelg örüşme münase
betiyle
449
— İzmir Milletvekili Mustafa Uy ar'm,
bütün memurları ilgilendiren kadro prob
leminin nasıl ve ne şekilde halledileceğine
ve memurların nakillerinin muayyen ay
larda yapılmasının mümkün olup olmadı
ğına dair sözlü sorusu münasebetiyle
110

— İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında genel görüşme münasebetiyle
251

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - İstanbul
Milletvekili Vahyi özarar ve Sabri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme
ve İhale Kanununun 17 nci maddesi nün.

(C) fıkrasının tadili hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
628
Ahmet Gürkan (Konya) - İşçilerin 3
Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında 'genel
görüşme münasebetiyle
35'6
Muhiddin Güven (İmar ve İskân Baka
nı) - İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında genel görüşme münasebetiyle
444

Kâmil İnal (Bolu) - Memleketimizde
ne kadar işsiz bulunduğuna Ve işsizliğin
sebeplerine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu münasebetiyle
199
Şefik İnan (Maliye Bakanı) - Aydın
Milletvekili Mehmet Yavaş'm, askerî fab
rikalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerin
de kadrosuzluk yüzünden saat ücretli ve

yevmiyeli olarak çalıştırılan personele
228 sayılı Kanun şümulüne alınarak,
emeklilik ve kıdem hakkı verilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü <sorusuna cevabı
119
—- İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Mecli
se kadar yürüyüş yapmalariyl'e tezahürü
had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi

Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) Yeni Hükümet kuruluncaya kadar günde
me devam edilmemesi ve müzakerelerin
yapılmaması hakkındaki önergeler müna
f)2fi
sebetiyle
Mehmet Gbker
kında —

(Kayseri) - Usul hak11

— 60
hakkında genel görüşme münasebetiyle
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Hükümetin teşekkülünden bugüne .kadar,
kâğıt para ha ciminde bir artış olup olma
dığına dair «özlü sorusuna cevabı
— İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'ımn, Ziraat Bankası ve kredi-koo
peratif lerinin müstahsil a açtıkları istihsal
kredisi bareminde bu yıl bir artış olup olmıyacağına dair sözlü sorusuna cevabı

tfayfa
234

121

23

Hilmi İncesulu (Millî Eğitim Bakanı) Antalya, Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Ça
nakkale İhtifali için kiralanan Kadeş va
purunda vukubulan olaylara dair ıs'özlü
sorusuna ceva'bı
89,93
— Aydın Milletvekili Reşat ozanda'nııı, Millî Eğitim 'dâvamızın bir felsefesi
ve sistemi bulunup bulunmadığınla dair
sözlü sorusuna cevabı
101,106
— 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 29.5.196İI
tarihli' ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen
geçici 5 nci maddesinin tadili hakkındaki
kanun tasarısı münasebetiyle
595,596
— Erzurum MiMetVe'kili Tahsin Telli'nin, Atatürk Üniversitesi için ısatınalınan

îhsan Kabadayı (Konya) - Gündem dışı 164
Mustafa Kaptan (Sinop) - Asker kişiler
tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette- işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması yapılimaması hakkındaki kanım tasarısı münase
betiyle
73,75
(riyasettin Karaca (Erzurum) - Gün
demdeki işlerin çokluğu dolayısiyleı Mecli
sin Pazar hariç her gün toplanması (hakkın
da verilen önerge münasebetiyle
Mustafa Kemal Karan (Amasya) - Elâ
zığ Milletvekili Naci Güray ve 2 arkadaşı
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
llifat Öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli
ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine

325

Sayfa
iki aded kamyonla iki aded lotobüs hak
kındaki süzlü sorusuna cevabı
191
— Giresun Milletvekili Ali Cüce oğ
lu'nam, terfi haklarını Danıştay ilâmiyle
ispat etmiş olup da ilâmların infaz edil
memesi sebebiyle -müktesep haklarını al'amıyan kaç. öğretmen bulunduğuna dair
sözlü sorusuna, cevabı
116,118
— İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine hangi
illerde -kaçar aded ilkokul binası inşaatı
ihale edildiğine ve inşaatın istenilen za
manda ve evsafta yapılıp yapılmadığına
dair sözlü sorusuna cevabı
97
— Muş Milletvekili Sami Üztürk'ün, Pi
lot Bölge -olarak ayrılan Muş'ta bu yıl ne
ler yapılacağına dair sözlü sorusuna ceva
bı
139,190
— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin
tadiline dair 'kanun tasarısı münasebetiy
le
186
îsmet înönü (Başbakan) - İşçilerin 3
Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezalhürü had bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında genel gö
rüşme münasebetiyle
356

bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri
münasebetiyle
178,181
—- İstanbul Milletvekili Vahyi uzara r
ve Sabri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanununun 17 nci
maddesinin (c) fıkrasının tadili hakkın
daki ıkanun teklifi münasebetiyle
631
— İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında genel görüşme münasebetiyle
— Kanun teklif ve tasarılarının sözlü
sorulardan evvel müzakeresi ha'kkındaki
önerge münasebetiyle
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, İcra Memuru,
jzaibıt kâtibi ve yardımcılarınla tazminat
verilmesi (hakkındaki kanun münasebetiyle

333

608

14
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Sayfa
- ^ Usul hakkında
615
Şaban Keskin (Çankırı) - İşçilerin
3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında genel gö
rüşme (münasebetiyle
415
îlyas Kılıç (Samsun) - Ege'de gayet
yaygın bir âfet haline gelen mavi küf
hastalığı ıhakikmda
216
I. Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Asker
kişiler tarafından 22 - 28 -Şubat 1962
olayları dolayısiyle veya dalha evvel bu
olaylara, esas teşkil edebilecek mahiyette
işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuş
turması yapılmaması hakkındaki kanun
tasarı münasebetiyle
63,7J
— Usul hakkında
49
Coşkun Kırca (istanbul) - Devlet İsta
tistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuru
luşu 'hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle
600
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında
613,615
— Millet Meclisi İdareci üyelerinin
sermayesinin tamamı Devlet tarafından
verilmek suretiyle 'kurulan iktisadi teşek
küllerin teşkilâ'tiyle idare /ve murakabeleri
hakkında 17 Haziran 1938 tarih ve 3460
sayılı Kanuna, ek kanun teklifi mütıasdbetiyle
632
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru,
zaibıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 15,17
— Usul hakkında,
12,525
Mustafa Şükrü Koç (Aydın) - Toprak
refoıimunun bu yıl [gerçekleştirmeye ibaşlamasiyle ilgili ıher hangi Ibir çalışma yapıl
makta lOİup olmadığına dair 'Tarım Baka
nından sözlü ısorusu münasebetiyle
95

Sayfa
Hurrem Kubat (Manisa) - İşlilerin 3
Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezaihlürü ihad bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında genel
görüşme münasebetiyle

440

Sahir Kurutluoğlu (Adalet Bakanı) Asker kişiler tarafından
22 - 23 .Şulbat
1962 'olayları dolayısiyle veya dalha evivel
bu 'olaylara esas teşkil edebilecek mahiyet
te işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturması yapılmaması 'hakkındaki feaıııuı. tasarı münaıselbetiyle
66,71,72,74
— Çanakkale Milletvekili Refet iSezgin'in, Gcl'btolu ilçesi merkez 'karakolunda
Hüseyin 'Cfelen isimli Ibir vatandaşın döıvülüp dövülmediğine dair sözlü sorusuna 'ce
vabı120
— Erzurum Milletvekili 'Talhsin Tclli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş
yer veren neşriyattan müsteJhcen olarak
kabul edilip 'hakkında tahkikat yapılan
gazete ve dergi .bulunup bulunmadığına
dair Sözlü sorusuna cevalbı
193
— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın,
Hükümetin teşekkülünden bu yana ikaç
ıbasm dâvası aıçıldığına ve hükümlü (gaze
teciler için daha müsamalhalı bir infaz sis
temi düşünülüp düşünülmediğine dair söz
lü sorusuna cevalbı
194
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıfıum, Adalet Başkâtip, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat
verilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle
16,18
Nihat Kürşat (îzmir) - Hükümetin te
şekkülünden ıbu yana kaç Ibasm dâvası açıl
dığına ve Ihükünılü gazeteciler için dalha,
müsamalhalı bir infaz sistemi düşünülüp
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu münasebetivle

195

M
Hürrem

Müftüoğlu

(Elâzığ) - Usul

hakkında

12
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O
Sayfa
Oevad Odyakmaz (Sivas) - Asker kimi
ler tarafından 2İ2 - 23 Şubat 1960 olayları
dolayısiyle veya daha evvel olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması yapıl
maması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle
76
— Usul hakkında
:î7S
Ahmet Oğuz (İstanbul) - Bir mdlletveıkilinin C. K. M. P. den çekildiğine dair
olan yazısının Başkanlıkça kürsüden oku
tulmasının İçtüzük ive teamüle aykırı bu
lunduğuna dair
135
— İşçilerin 3 Mayıs 1962 ıgünü Meclise
'kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkın
da ^enel ıgörüşme münasebetiyle
242
—• Usul hakkında
184
Talât Oğuz (Mardin) - İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât
ve teHİısatıni'n İstanbul Belediyesine devri
ne .dair 3:646 »ayılı Kamumun 10 ucu madde-,
sinin değiştirilmesi hakkımdaki kamum ta
sarısı müniaseb etliyi e
176
— Usul hakkında
176,528
—> Zaptı sabık batkflonda,
492
Nurettin Ok (Çankırı) - İşçilerin 3 Ma
yıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapımaliariyle tezahürü had bir seviyeye ulaşan
işsizlik problemli hakkında genel görüşme
ımüınıaseb etiyle
220,448
Oavit Oral (Tarım Bakanı) - Aydın
MillietvelMli M. Şükrü Koç'un, Toprak re
formumun bu yıl gerçekleşti mim ey e başlamasiyle ilgili her hangi bir çalışıma yapıl
makta olup olmadığına dair sözlü ısonusunıa cevabı
94,96
— İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü hail
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemli lıa.kknıda genel görüşme ımünaıseb etiyle
409
— Konya Milletvekili Fiaruik ^ükaıı'm,
Konya ovasında vukubulıaın fırtına ve şid
detli rüzgârdan ımüteıveillijt 'mıeydaına gelen
hasarın tmıahalllerîiyle miktarının tesbit •edi
lip ediılrmediğime daıir «özlü ısorasııma cevabı 107

Sayfa
Hüdai Oral (Denizli) - Usul hakkında
11
— Asker kişiler tarafından 22-23 .Şu
bat 1960 'olayları dolayısiyle veya daha ev
vel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahi
yette işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturması yapılmaması hakkındaki kanun
tasarısı münasebetiyle
65,71,75
— Sinop Milletvekili Mahmut Alican.oğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16
îhsan Önal (içel) - İşçilerin 3 Mayıs
1962 günü Meclise fcaidar yürüyüş yapma
ları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan
işsizlik problemi hakkında genel görüşme
münasebetiyle
438
Rüştü Özal (Konya) - 'Sinop Milletve
kili Mahmut Alicıanoğlu'nun, Adalet Baş
kâtip, icra memuru, zabıt kâtibi Ve yardım
cılarına tazminat verilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
149
Reşat Özarda (Aydın) - Asker kişi
ler tarafından 22-23 Şubat, 1960 olayları
dolayısiyle 'veya daha evvel bu 'olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için «eza kovuşturması yapılma
ması (hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle
68
/
— İstanbul Milletvekili Vahyi özarar
ve ıSalbri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artırma,
Eksiltme ve İhale Kanununun 1.7 nci mad
desinin (e) fıkrasının tadili hakkındaki ka
nım teklifi münasebetiyle
629
— Kifayet aleyhimde
65
—• Millî Eğiltim dâvamızın bir felsefesi
ve sistemi bulunup bulunmadığına dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu mü
nasebetiyle
102,106
Kadri Özel (İzmir) - işçilerin 3 Mayıs
1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapma
ları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan iş
sizlik problemi hakkında genel görüşme
münasebetiyle
447
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğhı'nun, Adalet başkâtip, iera memuru,

63
Sayfa

Sayfa
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 14,15
Halil özmen (Kırşehir) - Elâzığ Millet
vekili Naci Güray ve 2 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifleri müna
sebetiyle
182
— Usul hakkında
12
Nazmi Özoğul (Edirne) - Asker ki
şiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları
dolayısiyle ve dah'a evvel bu olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması yapılma
ması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle
70
— Usul hakkında
49
Sami öztürk (Muş) - Müdünsüz bulu-

nan Muş İli nahiyelerine asıl müdür »atan
ması hususimde ne düşünüldüğüne dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu münasebe
tiyle
,— Pilot Bölge
olarak ayrılan Muş*ta
bu yıl neler yapılacağına dair Millî Eğitim,
Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu müna
sebetiyle
Seyfi öztürk (Eskişehir) - Asker ki
şiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları
dolayısiyle ve dah'a evvel bu olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması yapılma
ması hakkındaki kanun tasarısı münasebetoyle
— îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın
yasama ' dokunulmazlığnm kaldırılması
hakkında

Emin Paksüt (Bayındırlık Bakanı) İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'm, Altmel Kolektif Şirketine hangi il
lerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı iha
le edildiğine ve inşaatın istenilen zamanda
ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair söz
lü soruna cevabı
97,100

bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkın
da genel görüşme münasebetiyle
230,341
Sadi Pehlivanlıoğlu (Ordu) - Asker ki
şiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları
dolayısiyle ve dah'a evvel bu olaylara esas
teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve
hareketler için ceza kovuşturması yapılma
ması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle
73

— İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmalariyle tezahürü had

Ilhami Sancar (Millî Savunma Baka
nı) - Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel
bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyet
te işlenen fiil ve hareketler için ceza ko
vuşturması yapılmaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
68,75
tlyas Seçkin (Ankara) - Elâzığ Millet
vekili Naci Güray ve 2 arkadaşı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık

114

139

72

615

ra eklenmesine dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle
179
— İstanbul Milletvekili Vahyi özarar
ve Sabri Vardarlı'nın, 2490 sayılı Artırma,
eksiltme ve ihale Kanununun 17 nci mad
desinin (c) fıkrasının tadili „ hakkındaki
kanun teklifi münasebetiyle
630
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıı'nun, Adalet başkatip, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 14,19
Refet Sezgin (Çanakkale) - (Mibolu
ilçesi merkez karakolunda Hüseyin £re-

Sayfa
len isimli 'bir vatandaşın dövülüp dövülmediğine dair İçişleri ve Adalet Hakanla
rından (gözlü isorusu münasebetiyle
120
Fuad Sirmen (Millet Meclisi Başkanı) Ankara, yapı işçilerinin iş sahasındaki
durgunluğa protesto ınaksadiyle yaptıkla
rı 'gösteri yürüyüşüne ve 'bu konuda işçi
temsilcileriyle yapılan temaslara dair134
Faruk Sükan (Konya) - Konya Ova
sında vukubulan fırtına ve şiddetli rüz
gârdan mütevellit meydana »gelen hasa
rın mahalleliyle miktarının tes'bit edilip
edilmediğine dair Tarım 'Bakanından .söz
lü sorusu münasebetiyle
109
Ahmet Şener (Trabzon) - Karadeniz
bölgesinde yetiştirilen çayların harman ve

Sayfa
paketlenmesini temin edecek tesislerin bu
bölgede kurulmasının düşünülüp düşünüld eğin e dair Gümrük ve Tekel Balkanından
sözlü sorusu münasebetiyle

27

— Yeni Hükümet kuruluncaya kadar
•gündeme devam edilmemesi 've müzakere
lerin yapılmaması 'hakkındaki önerigeler
münasebetiyle

527

Nevzat Şener (Amasya) - Elâzığ Mil
letvekili Naci Güray ve '2 'arkadaşı ile
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rı
fat Öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli
ve 3389 sayılı Kanunun birinci maddesine
bir fakra eklenmesine dair kanun teklifle
ri münasebetiyle
181

T
Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Asker kişi
ler tarafından 22 - '23 'Şubat 1962 olayla
rı dolay isiyle veya daha evvel »bu olaylara
esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen
fiil ve hareketler için ceza kovuşturması
yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı
münasebetiyle

49

- '5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Kğitim 'Kanununun 29 . 5 . 1901
tarihli ve 308 sayılı 'Kanunla değiştirilen
geçici »5 nçi ınaddesinin tadili hakkındaki
kanun tasarısı 'münasebetiyle
596
-— İşçilerin 3 'Mayıs 1902 günü 'Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında ıgenel gör üşme münasebetiyle
352
— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nnn, Adalet 'başkâtip, icra memuru,
z>abıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat
verilmesi 'hakkındaki kanun münasebetiy
15
— Usul hakkında
49,322,576
Tahsin Telli (Erzurum) - lllâzığ Mil
letvekili Naci 'Güray ve 2 arkadaşı ile
Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Rı
fat Öztürkçine'nin, !2 Şubat 1929 tarihli
Ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri
münasebetiyle
177

Hüsamettin Tiyanşan (İstanbul) - Ai•tmel Kolektif Şirketine hanigi illerde ka
çar aded ilkokul 'binası inşaatı ihale edil
diğine ve inşaatın istenilen zamanda ve
evsafta yapılıp yapıLmadığına dair Bayın
dırlık ve Millî Eğitim •'Bakanlarından söz
lü sorusu münasebetiyle
98,100
Ahmet Topaloğlu (îçişleri Balsam) Siirt -Milletvekili Cevdet Aydın ve Muş
Milletvekili >Sanıi öztürk'ün, müdünsüz
bulunan Muş ili nahiyelerine asıl müdür
atanması hususunda ne düşünüldüğüne
dair «özlü sorularına cevabı
Ata Topaloğlu (Ordu) - Usul hak
kında
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - İşçilerin
3 Mayıs 1902 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezahürü 'had bir seviyeye
ulaşan işsizlik problemi hakkında genel
görüşme münasebetiyle
- - 73İ34 sayılı İktisadi ve Ticari illim
le ı* Akademisi ÎKanununun 27 nci madde
sinin tadiline dair 'kanun tasarısı müna
sebetiyle
— Yeni Hükümet kuruluncaya 'kadar
gündeme devamı edilmemesi ve -müzakere
lerin yapılmaması hakkındaki önergeler'
münasebetiyle
-- Usul Hakkında

114
324

3'29

180

527
107
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U
Sayfa
Mustafa Uyar (îzmir) - Bütün •memur
ları ilgilendiren kadro probleminin nasıl
ve ne şekilde halledileceğine ve memur
ların nakillerinin muayyen aylarda ya
pılmasının mümkün olup olmadığına dair

Başbakandan ısözlii sorusu münasebetiyle
Celâlett&n Üzer (Eskişehir) - Gündem
dışı
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Gündem
dışı

Sayfa
111
373
534

O
Reşit Ülker (istanbul) - istanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât
ve tesisatının İstanbul 'belediyesine devrine
dair 3645 sayılı Kanunun 10 ııcu maddesi
nin 'değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle
173
— işçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak-.
kında genel görüşme münasebetiyle
419

— Usul hakkında
457
— 7334 sıayılı İktisadi ve Ticari tüm
ler Akademisi Kanununun 27 rıci madde
sinin tadiline dair kanun tasarısı münase
betiyle
187
Ahmet Üstün (Ankara) - İşçilerin 3 Ma
yıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yap
maları ile tezahürü had bir seviyeye ula
şan işsizliik problemi hakkında genel gö
rüşme münasebetiyle
417

Sabri Vardarlı (İstanbul) - İstanbul
Milletvekili Vahyi Özarar ve Sabri Var
darlı 'nııı, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve

İhale Kanununun 17 nci maddesinin (e)
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle

Mehmet Yavaş (Aydın) - Askerî Fabri
kalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde
kadrosuzluk yüzünden saat ücreti ve yev
miyeli olarak çalıştırılan personele, 228 sa
yılı Kanun şümulüne alınarak emeklilik ve
kıdem halkkı verilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Çalışma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
— İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İdareleri teşkilât ve tesisatının İstan
bul belediyesine devrine dair 3645 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısı münasebe-

tiyle
175
Nadir Yavuzkan (Burdur) - İşçilerin
3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş
yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ula
şan işsizlik problemi hakkında genel gö
rüşme münasebetiyle
402
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Asker 'kişiler tarafından 22 - 23 Şu
bat 1962 olayları dolayısiyle veya daha
evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek ma
hiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza
'kovuşturması yapılmaması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle
70

120

627
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z
Sayfa
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - İstanbul
Milletvekili Vahyi özarar ve Sabrı Vardarlı'nin, 2490 sayılı Artırıma, Eksiltme
ve İhale Kanununun 17 nci maddesinin
(e) fıkrasının tadili hakkındaki kanun tek-

....>...

Sayfa
lifi münasebetiyle
629
— İşçilerin 3 Mayıs 19J32 günü Meclise
kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had
bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hak
kında genel görüşme münasebetiyle
443

.......

