MİLLET MECLİSİ
TUTANAK
DERGİSİ

CİLT:6
20 . 6 .1962 tarihli Yüz dördüncü Birleşimden
19 . 9 .1962 tarihli Yüz onsekizinci^ Birleşime kadar
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Fihrist
•

KURULU
Sayfa
— Anaya samın 102 nei maddesi gere
ğince yeni Hükümetin kurulduğuna dair
Guimlhurbaış kan lığı tezkeresi ve Bakanlar
Kurulu listesi ('3/334)
1:12:133
— Başbakan İsmet l mönü tarafı nidan
tenkil olunanı Bakan I ar 'Kurulunun prog
ramlı
150:162
— Barbakan ismet Tnönü tarafından
teşjkil olunan Bakanlar Kurulunun progra
mınım görüşülmesi
166:189,190:248
—- Devlet Bakamı Hasan IHınç'er ve
Devlet Bakanı Turhan Feyzin ğlu'n a, .Bar
bakan Yardımcılığı görevi
verikmesimin,
Başbakanın teklifi üzerine muvafık sönül
müş mlduğuma dair Gumhurbaışkanlığı tez
keresi (3/337)
— Mala%a Milletvekili İsmet t mönü
tarafımdan kuruılam Bakamlar Kurulu hak
kında Anayasanın 103 ncü maddesi gcre-

150

Sayfa
ğince.güven oylaması
251 :260,279 :282
— Vazife ile yurt dışına yideeek olan
Devlet Bakanı ve Barbakan
Yardımcısı
Kkrem Alicaıı'a Devlet Bakanı ve Barba
kan YardımıcıLsı Hasan DİTieer'in, Dışişleri
Bakanı Feridun Gemal Ur kin'e Devlet Ba
kanı ve Başlbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlııîııuı ve 'Maliye Bakanı Ferkl Melen'e de Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan
Öfltrak'ın, dönüşlerine kadar vekillik el
ime! erinin, Barbakanının teklifi üzerine,
muvafık görülmüş olduğuna dair Gumhur
baışkanlığı tezkeresi (3/366)
484
— Vazife ile yurt duş ima giden Dışiş
leri Bakanı Feridun Gemal Frkin'in dömüsiine kadar kendisine Devlet Balkanı ve
Başbakan Yardımcısı Turnam Feyızioğlu'mun vekâlet- edeceğine dair Gıımıburbaşkanliğı tezkeresi (3/359)
304

ÇEŞİTLİ İŞLER
—- Adıyaman Milletvekili Mehmet Özbay'ım, Gecen Tutanak hakkımda 'gündem
dışı demeci ve Başkanlığın açıklaması 380:381
— Giresun Milletvekili ibrahim Eteni
Kılıçoğlu'nun, bağımsızlığa kavuşan kar
deş Gezayir Milletine, Türk Miılietinim
takdir hilsl'eriyle tebriklerinin ulaştırılması
hakkındaki önergesi
189:190
-— İğdır ilçesinde vıı.kubulan yersarsım tısın in vukua getirdiği hasar dol abisiy
le Millet Meclisimin teessürlerimin [ğdırlılara iblâğı ilcin telgraf çekilmesini 've du
rumu mahallinde gömmek üzere beş kişilik
•bir tıeyeltin seçilmesi hakkında verilen
ön erkeler
354:355

İran'da vukulbulan, yersarsıntısı
do la<v isiyle Millet Meclisinim his'siyaitıma
eovap veren İran Dışişleri Bakanlığının
yazısına dair Dışişleri Bakanlığı tezkeresi

484

— Malatya Milletvekili ismet inönü
tarafından kurulan, Bakanlar Kurulu hak
kımda Anayasanın 103 n.cii maddesi gere
ğince güven aylaması
251:260,279:28,2
-— Sivaıs Milletvekili Oevad Odyalkmaz. Bursa Milletvekili İbrahim Öktem
ve Hatay Milletvekili Sekip Imal'ın. Mil
let Meclisinin 3 Eylül 1962 tarihime kadar
tatil yapması hakkında önergesi (4/88)
2ı64:
272,287:290

__ 4 —
DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
Sayfa
— Adıyaman •Milletvekili Mehmet Öızbey'in, .gecen tutanak mümusiöbetiylc j»-iind'öirı. dışı d>eım'eci ve Başkanlığın
açıklanmaisı
380 :381
— Artvin Milletvekili ıSaffet Km inağaoğlıı, Artvin'de vuku'bulan sel felâketimin
mucilb'okluğu (hasarlar hakkında âcil yar
dım talebini de ilhtiva, eden igümdeım dışı
demeci
482
—• Çankırı Milletvekilli Kâzım Arar'ın,
rğtdır yer sarvsıntıisını yerinde anceıkmıek
üzere giden Millet Partisi Kurulu adına,
yapılan yardiımların yetersizliği düşünce'sini de ifade eden delmeci
482
— Dışişleri Bakam Feridun iOemal Krkin'iıı, İrak uçaklarının Türk ısınırında ne'bcibokluğu olaylarla ve Frak Hükümeti
nin 'Türkiye"ye karışı sotı iğinde rd'e ki tutu
mu ile 'ilgili dcımeiei
298 :302
— Oiresun Milletvekili Niaim TiralA'nin, Antal'ya Milletvekili thlsan Atalö.v'iin 111 nci Bitieşimd'e Adalet Bakanımdan
sorduğu ('Tedbirler Kanununun uygullanması ıhakkında) 'ki 'soruda. Vatan (lazetesini de 'inisaıl la'llm'a^ı diolalyıisiyle .siözleri ve
Ihlsan AfalbVün a.çıklamaisı (I6/3İ5)
— tımar ve tsk'âıı Balkanı Kalhrettin
Kerim (löikay'ın, İğdır iiç.clsıindıe vııkuıbıı-

354

Sayfa
lam yensarsınıtısı ile Demirci ilıçesind<e çı
kan yangın ve alınan ted'birler Ihaıkikıud'a
demeci
378:380
— İran'ın Batısında vıukulbıılan yer
il eprcmıiude ki ibü'yiü'k insan kaiyibı dolayısiyl'e İran millet inin acılarını .paylaışımaik
ve 'müm'kün olan yardımı yaıpmalk dilıeğiıy-'
le verilen önerge >ve .Sağlık, ve ıSosıya'I Yar
dım . ıBakanı Yusuf Azizoğlu'nuu delmeci
302:
303
- Manisa Milletvekili Mııaımıineır Er
tem'in, Demirci, 'Gıördes, Salihli ve Ihavalisinde vukulbulan seylâp ve yaptığı talhri1 >at 'hakkında .gündem dışı deinreci
108:109
- M araş Milletvekili Kemal Bağcıoğlııiıun, Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan
Atatürk'ün büstüne vâki tecavüz hakkın
daki demeci ve Konya Milletvekili Fakilı
özfakih'in açıklaması
434:43!)
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Orta Anadolu'nun devam eden kuraklığı
ve bu hususta alınması gerekli tedbirler
hakkında gündem dışı demeci
521:523
- Samsun Milletvekili llyas Kıl için,
memleket tütünlerine arız olan mavi küf
hastalığının Samsun bölgesine de sirafyet
ettiğine dair gündem dışı demeci
131:132

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
54 — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
5
6,
575,620,634:635,636,645:648
6
6,
8,11,12,13,14,16,54:57
55 — Bakanlıklar kuruluşu hakkında
Kamımın değiştirilmesine dair Ka
nun
6 107,
109:114
56 — 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun
3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının

No.

Cilt

Sayfa
4 268
5 319,
597,609,610
57 —- 7334 sayılı iktisadi ve Ticari
ilimler Akademileri Kanununun 27
nci maddesinin tadiline dair Ka
nun
2 307
5 134,
186:187,621:622
58 — Millî Mğitim Bakanlığı kuruluş
kadroları ile merkez kuruluşu ve
görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasına
değiştirilmesi hakkında Kanun

No.

Cilt Sayfa
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı
kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun
5 491
6 107,
114:117
59 — 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı
Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair Kanun
2 157
4 493,
529,5:58
5 11.
148,166
60 — Adalet başkâtibi, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına, mü
başir, ceza evi müdür ve memurla
rına tazminal verilmesi hakkında
Kanun
1 .'-'57
4 340,
440 :442,495 :505,533 :536,565
5 .11,
20,148:15.'}, 165:166
— İstanbul Teknik Üniversitesine
bağlı bir Teknik Okulu açılmasına
dair 6374 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun
2 :î07
4 596
5 21:
22,18:3:184,620:621
62 — Ad ve soyadlarının değişikliğine
ilişkin 4 Kyliil 1958 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair Kanun
2 426
4 562
5
20,
166,620

6

7,8,

11,12,13,14,32,62:65

63 —Ahvali şahsiye konusunda millet
lerarası malûmat teatisi hakkında
ki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin
onaylanmasının uygun bulunma
sına dair Kanun
3 173
4 562:
563
5 8,11,
12,13,14,32,75:77
64 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti

No.

Cilt Sayfa
Hükümeti arasında imza edilen
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik
Arap Cumhuriyeti (Mısır eyaleti)
arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarına ek
Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında
Kanun
3 749:
750
4 562
5 21,
167,620
6 7:8,
8 1,12,13,14,32,70:73

65 — 6368 sayılı Kanunla onaylanan
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün,
Uçak Genel Beyânnamesinin sağ
lıkla ilgili kısmını değiştiren 19
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün
onaylanması hakkında Kanun
1 357
4 562
5 20:
21.166:167,620
6 7,8,
1,12,13,14,32,66:69
66 —- Başbakan ve Bakanların temsil
ödenekleri hakkındaki 23 sayılı
Kanuna ek Kanun
5 214,
575
6

10:
11

67 — Ankara Şap Enstitüsü ve müş
temilâtı inşası için gelecek yıllara
sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
da Kanun
4 112
5 494
6 9:10
68 — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim 'Kanununun
29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 sayılı
Kanunla değiştirilen geçici 5 nci
maddesinin tadili hakkında Kanun 4 268
5 319,
595 :596
69 — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
Ertik okulları nıütedavil serma
yesi hakkındaki 3423 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilme-

—6
No.

Cilt
sine d a i r K a n u n

Sayf*
1
69
4 596
5 22,
184,621

70 •— 1962 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı
( A / 2 ) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı k ı s m ı n d a değişiklik yapıl
masına d a i r Kanun
'
5 214,
575,576
6 260:
265,28a :286
71 - - D e v l e t Sn isleri (lenel Müdürlü-

No.

Cilt Sayf»
ğü 1955 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu
2
43
5 607,
635,636,649 :652
6 6,8,
11,12,13,14,16,58:61
72 —1955 malî yılı Kesinhesap Kanu
nu
2
43
5 494.
610,632:633,636,637:640
(i 6,8,
İ U 2,13,14,46:49

KARARLAR
1.1 (i -— B a k a n l a r Kurulıun.a güıveTiiildiğine
dair
1:52:133,150:162,166:189,190:
248,251 :260,279:282

117 — Millet Meclisinin 3 Kylül 1962 ta
rihine kadar tatiline dair 264:272,287:290

MECLİS ARAŞTIRMASI
—- Keşban l->aı*ajı ve Aşağı F\n\t Havzası İvaılkvumıa projesi h akik unda, (10/3)
359:364
— iğdin- ilee'siindc vuikuibul'aını yeirsaıvsvn'tıısKi'Mi' vukua! getirdiği haısar <iolıayıısliıyl'e

Millet M'edişini ti I ğdı Hil'ara iblâğı irçiıı.
iteigratf ç.eikiıl'mesiiinıe ve dıırum'u ımıallraillinde
gör'mek üzere beş Iktitşili'k bilr heyetin seçilmiesi ( 10/8)
354:355

ÖNERGELER
Ankara

(Çalışma

Bakanı

Bülent

Kee-

vit)
— Toplu Sözleşme (lırev ve Lokavt 'k'a.ııiıvııı la'sairıısıni'n ıgdcici h i r komisyonda güıni'şsüilıırüRsi'nıe dair (1/273, 4/93)
356:357
Ankara (Devlet Bakam Hıfzı Oğuz Be
ka t a «C. >S. Üyeni»)
•— Âm'iıi'o hülkmi1 şaihıısdaırı veya, mües
sese teri 'tarafıınldaın l'ii'leını â'iıımıie '.hizm'etlcrine tialhsis edil müş gayriiın'enıkullller haıkkvnıdaiki Kamunuını 4 ncÜ maddesi ne bir
l'ıkra elvlenımeisilnle d a i r kaintum taısıaırıisıgeeıiei hi'r khımisyonda, göriüşülimesitıe d afin(1/28H), (4/96)
Bingöl (S iddik Ay dar)
— İğdır ilçelsiude vu'kuhuil'au yev sa.rNi'nt.usujniın vukua, ^tilıldi'ği haisair dokıyısiyl(e MİTİ et Meclisinin: teesısuHeırilnlin Iğ-

523

durlıia-na iiblâğı için teilğrai ç.elkilımeNİ ve
d u r u m ıı m aıhallinde »•öruneik üzere beş kişliillilk h i r heyetin seçil nürtsine dair (10/8)
354:
355
B u r d u r (Sanayi
Bakanı
Fethi
Çelikbas)
— Maden K a n u n u n u n bâzı
maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve hu ıka*rııına 'bâzı nvaddeler eklenmesi hakkındaki
k a n u n tasarısının geçici bir komisyonda
görüşülmesine dair (4/95)
523
Uuiroa, (İbrahim
Oktem ve 3 a-rkadaşt)
--- Sendikalar kanunu teklifinin geçici
bir komisyonda görüşülmesine dair (2/286,
4/90)
(\ımlıur'başk'ahınca seçilen Üye
(Burhanettin Vlue ve 9 evrkadem)
-•- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ-

357

— 7—
Sayfa
leti Teşkilâtı hakkındaki 3017 sayılı Ka
nuna ek 6774 numaralı Kamunun muvak
kat maddesine (bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin geri veril meşine dair
(2/224), (4/89)
305
Erzurum (Tahsin Telli)
— Hac ödevlerini yerine getirmek üzere
kaç kişinin pasaport aldığını ve rahatça
gidip gelmelerini temin için ne gibi ted
birler alındığına dair Dışişleri ve. içişleri
Bakanlarından sözlü sorusunun geri veril
mesine dair (6/290), (4/87)
ö
Hatay (Sekip tnal)
— Gündemin 16 ncı maddesindeki İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın
Milletvekili Orhan Apaydın, Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek ve Elâzığ Millet
vekili Nurettin Ardıçoğlu'nun uzun vadeli
plânın yürürlüğe konması ve 'bütünlüğü
nün korunması hıakkındö kanun teklifi ve
Geçi'ci 'Ko'mıisyonl raporunun komisyona
i'aJdesdJnie dair
355 :356
(Gaziantep (Kudret Mavitan ve arka
daşları)
— Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu ka
nuna ibâzı maddeler eklenmesi 'hakkındaki
kanun tasarısının görüşülmekte olduğu Ge
çici Komisyona, Sanayi Komisyonundan se
çilecek üye sayısının üçten yediye çıkarıl
ması hakkında (1/235, 4/92)
571:572
Giresun (İbrahim Etem Kılıçoğlu)
— 'Bağımsızlığa kavuşan kardeş Cezayir
Milıletine, Türk Milletinin takdir ihisleriyle
tebriklerinin ulaştırılması hakkımda
189:190
izmir (Hilmi Onat «f. S. Üyesi») ile
Aydın (Mehmet Yavaş)
— 1111 sayılı Kanunun 5 no i maddesine ek tahsil durumuna göre hizmet, süreresi haikkında kanun teklifinin
gündeme
al ıramasına dair ('2/141,4/94)
381 $82
izmir (Şükrü
Akkan)
— Aydın Milletvekili Haşat özarda
ve arkadaşlarının, bâzı suçların affına dair*
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair
(2/250, 4/91)
357:369
Kars (Kemal Güven ve i arkadaşı)
— İğdır ilçesinde vukübulan yer sar
sıntısının vukua getirdiği hasar dolayı -

Sayfa
siyle Millet Meclisinin teesssürleriniin
İğdırlılara iblâğı için telgraf çekilmesini
ve durumu mahallinde igönmeık üzere beş
kişilik bir heyetin seçilmesine dair (10/8) 354:
355
Kars (Kemal Kaya ve 4 arkadaşı)
— İğdır ilçesinde vukübulan yer sar
sıntısının vukua getirdiği hasar dolayısiyle Millet Meclisinin teessısürlerinıin
İğdırlılara iblâğı için telgraf çekilmesini
ve durumu mahallinde .görmek üzere beş
kişilik bir heyetin seçilmesine daıir (10/8) 354:
355
Kars (Lâtif Aküzüm)
ve Kars (Hiza
Yalçın)
— İğdır ilçesinde vukübulan yer sar
sıntısının vukua getirdiği hasar ıdolayısiyle Millet Meclisinin teesssürleriniin
İğdırlılara iblâğı için telgraf çekilmesini
ve durumu mahallinde ıgönmıök üzere beş
kişilik bii' heyetin seçilmesin e daıir (10/8) 354:
355
Konya (Rüştü Ozal) ille Konya (Fakih
Özlen)
— t Han'ın.1 Batısında
vukübulan yelr
depremindeki büyük insan kaybı dolay ısiyle tran Milletinin acılarını paylaşmak
ve mümkün olan yardımı yapmak dileğiyle
verilen önerge ve Sağhk ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun demeci
302:
303
Sivas (Cevad O dy akmaz) Bursa (İbra
him Öktem) ve Hatay (Sekip İnal)
— Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 ta
rihine kadar tatil yapması hakkında
(4/88)
264:272,287:290
Sivas (Cevad Odyakmaz ve S arkadaşı)
— İğdır ilçesinde vukübulan yer sar
sıntısının vukua getirdiği hasıar dolayı siyle Millet Meclisinin teesısısürlerinlin
İğdırlılara iblâğı için telgraf çekilmesini
ve durumu mahallinde görmek üzere beş
kişilik bir heyetin seçil meşine daıir (10/8) 354:
355
Tekirdağ (Maliye Bakanvekili ve Güm
rük ve Tekel Bakanı OrJıan öztrak)
— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
rı ununun bâzı maddelerinin değiştirilme-

Sayfa
sine ve bu k a n u n a bazı h ü k ü m l e r etki en
in «sine d a i r 'kanun
tasarısının,
havale
edildiği komisyonlardan
alınacak
4 er
üyeden kurulaeaik bir (leçici Komisyonda
görüşülmesine d a i r ( 1 / 2 8 7 ) , (4/98)
575
— 4 . 1 . 1962 tarihli ;V(.. 21:5 sayılı
Vergi Usul K a n u n u n u n
bazı maddeleri nin değişltirilmesi ve bu ıkanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında: k a n u n îtasarısının havale edildiği 'komisyonlardan alı
nacak 4 er üyeden kurulacaSk bir Geçici
Komisyonda görüşül meşin e dair ( 1 / 2 9 0 ) ,
(4/97)
575:576

Say fi
Tokat (Ali
üizman)
•-- (i . S . 19(52 .tai'ihiiKİt1 vermiş oldu
ğu soru önergesinin bir işleme tabi t utu
lup t u t u l m ı y a c a ğ ı m n (ienel K u r u l u n oyu
ile neıticeleıulirilmevsine d a i r (4/101)
572:57:5
Yozgat (Celâl Sungur ve
arkadaşları)
- - Birinci Dünya, ve istiklâl «a,vajşlaî'ina iştiraik eden Nebioğlu Ali Samii b)vyılmaz/a vatani hizmet t e r t i b i n d e n maaş
tahsisine da i t- 7 . 9 . 19H1 tarihli ve -HiH
sayılı K a n u n u n birinci m a d d e s i n d e değişikliik yapılması lıa.klkmda k a n u n .t-atoi'isıııııı gündeme alınmasına dair (l/İH!))
2(i4

)RLAR
RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporu
— D i y a r b a k ı r Milletvekili Alp Doğan
Şeıı'in, li;> sayılı Af K a n u n u n u n :5 ncii
maddesinin (m) bendinin
kaldırılmasına
d a i r kanun teklifi h a k k ı n d a (2/28)
117,480,588
Anayasa Komisyonu raporları
•— I »ursa Milletvekili İbrahim Öktem,
H a t a y Milletvekili Sekip İnal ve A n k a r a
Milletvekili Muhlis Ute'nin,
Bakanlıklar
k u r u l u ş u hakkında. K a n u n u n değiştirilme
sine dair kanun teklifi h a k k ı n d a (2/277)
107,
109:114
— İstanbul Milletvekili (kıskım Kırca,
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın ve Krzinciitı. Milletvekili Sadık Perinçek'in, T ü r k
vatandaşlarının T ü r k i y e Büyük
Millet
Meclisine dilekçe ile başvurmalar! ve di
lekçelerin incelenmesi ile k a r a r a bağlan
masının. düzenlenmesine d a i r kanun tekli
fi hakkında (2/25:5)
15 :1ü, 1(5 ::i2,:52 ::i:i,
82 :98
Basm - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu
— Turizm ve T a n ı t m a Bakanlığı kanu
nu tasarısı hakkında (1/180)
117,484,581

Bayındırlık Komisyonu raporu
— A n k a r a Şap E n s t i t ü s ü ve müştemilâ- ,

1ı inşası için gelecek yıllara geçici t a a h h ü t 
lere girişilmesi h a k k ı n d a kanun tasarısına
d a i r ( 1/147)
0:10
Bütçe Komisyonu raporları
---- Afyon K a r a h i s a r Milletvekili Şevki
(Uiler'in, Velioğlu 1:508 doğumlu
Tabir
Üulü'ye vatani hizmet tertibinden
maaş
bağlanması h a k k ı n d a k a n u n teklifine dair
(2/184)
149,501:592
----- Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten
muaf tutulması h a k k ı n d a k i 2(5 Kylül 1957
tarihli Sözleşmenin, uygun bulunmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/128)
118,588
-•- Ankara. Şap lüustitüsü ve müştemi
latı inşası için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi h a k k ı n d a kanun tasarı
sına, dair (1/147)
9:10
•— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in,
1070 sayılı Yedek subay ve y e d e k askeri
memurlar Kanununun
-'5 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair 97 sayılı K a n u n a bir
madde ilâvesi hakkında kanun teklifine da
ir (2/:59)
8:9,298
-— Başbakan ve .Bakanların temsil öde
nekleri h a k k ı n d a k i 2:5 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı h a k k ı n d a (.1/19:5)
10:11
--- Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına
iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Kryılnıaz'a

- 9
Sayfa

Sayfa ı|
vatani hizmet tertibinden
maaş tahsisine
d a i r 7 . 9 . 1901 tarihli ve :>08 sayılı Kanu
nun 1 nei ınaddesitu e d e r i ş i k l i k yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/18:))
14i),

ısr>
- Bursa Milletvekili Ziya l ' ğ u r ve 92
arkadaşının, 0İS:5 sayılı Âmme alacaklaritim tahsil usulü h a k k ı n d a k i Kanuna ge
çici bir m a d d e eklen nesine dair 40 sayılı
Kanuna biı fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine d a i r (2/2CKİ)
:>70
Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi
Su])hi Batur'un, T r a n s f e r ücretlerinin ve
teşvik primlerinin v< rgi, resim ve harlılar
dan muaf tutulması h a k k ı n d a kanun teklifine d a i r (2/17"))
570
— - Cumhuriyet Senatosu Tunceli ü y e 
si Mehmet Ali Demi- ve 11 arkadaşının,
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Knıekli Sandığı Ka
nununun
geçici
05 nei ve (İS nei
maddelerinde yazılı m ü r a c a a t için yeniden
üç aylık müddet veı ilmesi h a k k ı n d a kanun teklifi ile Artvin Milletvekili Saffet
Knıinağaoğlu ve 2 a r k a d a ş ı n ı n ,
Türkiye
Cumhuriyeti Kmekli Sandığı K a n u n u n d a
hâ/ı değişiklikler yapılmasına ve hu kanu
na bâzı h ü k ü m l e r eklenmesine d a i r 5951
sayılı Kanuna bir'geçici madde eklenmesi
hakkında. 0980 sayılı K a n u n u n geçici mad
desinin değiştirilmesi h a k k ı n d a
kanun
teklifine d a i r (2/4'J, 2/1:58)
149,590 :r>91
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve t e a d ü l ü n e d a i r olan :>050 sayılı Kan u n a bağlı ( 1 ) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkııula k a n u n tasarısına d a i r ( l / i ö l )
11 :12,578
— Devlet Personel Dairesi kurulması
h a k k ı n d a 100 sayılı K a n u n u n 8 nei maddesinin değiştirilmesine d a i r kanun tasarısı
h a k k ı n d a (1/17:?)
52l.5!):i
— Ereğli Şirketinden alınan liman,
demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli
demiryollarının işletilmesi ve Jlavza'daki
deniz işlerinin inhisar altına alınması hak
kındaki :>241 sayılı K a n u n u n ."> ucü mad
desinin 1 nei fıkrasının değiştirilmesine da
ir k a n u n tasarısı h a k k ı n d a (l/i:>0)
118,480
— E r z u r u m Miletvekili (riyasettin Karaea'nın, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı

kaldırılması
' Mecburi İskân K a n u n u n u n
h a k k ı n d a , Mardin Milletvekili Usat Kemal
A y b a r ve 51 a r k a d a ş ı n ı n , 2510 sayılı İs
k â n K a n u n u n a ek 19 . 10 . 1900 tarihli ve
105 sayılı K a n u n u n y ü r ü r l ü k t e n kaldırıl
masına d a i r ve Mardin Milletvekili Talât
I Oğuz ve 20 arkadaşının, 105 sayılı Kanu
nun y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmasına d a i r ka
nun teklifleri hakkında (2/29, 2/:.!0 ve
2/58)
117,
I
:'.S4 -.410.417 :420,421 :424,425 :
428,4!.9 :440,472 :475

I

I
I
I
I

•- G ü m r ü k ( ü r i ş Tarife (Cetvelinin
:) 1.02, :n.()5 pozisyonlarına dâhil gübre
lerin
Gümrük
Vergisinden
muafiye
tine d a i r B a k a n l a r Kurulu K a r a r n a m e s i n i n
onanması hakkında k a n u n tasarısına d a i r
(1/12:5)
i:i:14,5SO,0:iO:0:i:i
— G ü m r ü k Giriş Tarife
Cetvelinin
87.01 pozisyonuna dâhil t r a k t ö r l e r i n (!ünırük Vergilerinin r'/t 15 nisbetine indiril
mesine d a i r B a k a n l a r
Kurulu K a r a r n a 
mesinin onanması h a k k ı n d a kanun tasarı
sına d a i r (1/14.°»)
14,580,042:045

— G ü m r ü k Giriş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın
I G ü m r ü k Vergisinden muafiyetine d a i r Ba
k a n l a r Kurulu K a r a r n a m e s i n i n onanması
h
a k k ı n d a k a n u n tasarısına d a i r (1/107)
.10,
I
579:580,0:H:u"7
— Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
I küllerinin bir kısım borçlarının t a h k i m i
I h a k k ı n d a k i 154 sayılı Kanuna ek k a n u n
I tasarısına d a i r (1/108)
I
— istanbul'da. Beşiktaş'ta Vişnezade
1 mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda
I nı s o k a k l a r ı n d a kâin ve Hazineye ait iken
I parasız olarak istanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
1 ye iadesi h a k k ı n d a k a n u n tasarısı ile Cum
I h u r i y e t Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
I Ali Demir'in, kanun teklifine d a i r (1/120,
2/190)
— istanbul Miletvekili Ahmet Oğuz
ile Hlâzığ Miletvekili \ u ret tin Ardıçoğlu'nun t9:î sayılı Gelir Vergisi K a n u n u n u n
bâzı tnadelerinin kaldırılması h a k k ı n d a ,
Bitlis Miletvekili Müştak O k u m u ş ' u n 19:)

570

570

— 10
Sayfa I
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114, 115,
116 ve geeici 9 neu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve Trabzon Milletvekili Ali Bakir Ağanoğlu ilci istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 193 sayılı (lelir
Vergisi Kanununun 114 ve lifi neı ve muvakkat 9 neu madesindeki servet beyanınımeşinin mükelleflere
iadesi hakkında
kanun tekliflerine dair (2/109, 2/113 ve
2/121)
117,586:587
— Istan l)iı 1 Mi letvekili Suphi Bay kam
ve fi9 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Vardini. Bakanlığına bağlı öğretim ve Araştırma hastanelerinde ealişanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/52)
81,117,365 ::J7:î.:iH:-i :384
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Fa
ruk Sükan ve 2 arkadaşının eeşitli teadül
ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunların
nıeveut aylık ve i e.ret tutarlarının değişti rilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun
5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifin o d ai r (2/51, 2/11.1) 149,489 :495
— İLstanlbul 'Telkniık Ünilvereitıeisine Ibağlı
•bir teknik okul a.eılma'siıiıa. dair 6374 sa
yılı 'Kanuna jbir madde eiklenlmesıi] ıh akkında'katının tasarlısına dair (1/104)
118,588

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Sayfa
— - iSilvas Milletvekili Oetvad Odıyakmaz
ile (Konya Milletvekilli İrfan Baran'm,
5434 «ayılı 'Türkiye Curnlhuriıyeti Emeıkli
Sandığı Kanununa geçici bir maddıe lelklen•ı nesin e
dair kamun teklifi /hakkında,
(2/161)
149,570,589:590
Tarımı Bakanlığına ıbağlı ifrazı okul
ve kurumların idaresi /hakkındaki 29 . 5 .
1926 tarihli, ve 867 «ayılı (Kanuna, <ek ka
nun tasarısı haıkkında (1/161)
149,591,
••- Tuıdünı ve 'Tanıtma [Balkanlığı ''ka
mımı taisarısı ibakkında (1/180)
117,484,581
~ 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife
ve .teşkilât Kaınununun 23 ncü ımaddesi-'
ivin değiştirilmesi Ihakkmda kanlın taisarı
sı rı,a dair (1/146)
11,577:578
Çalışma Komisyonu raporu

- 479'2 sayılı 1$çi Sigortaları Kuruınu
I
I Kanununum ıfi neı nnaddesinıe fıkralar ek
I le nmıesiıne dair kamun taisarıisı ihakkındıa
I (I./275)
I
Dışişleri Komisyonu raporları
I
I
I

••— Mersin limanı iriışaat ısalhaısı clâJhiI
I inde silo ıteisisleri için. ayrılan şartlanın
I
Topraık Maıhisulteri Ofisine satışı Ihaikkında kamun tasarlısına d a i r (1/139) 14:115,580:581

570

—- Ad 've soyadlarının 'değişilkdiğirııo
i İlişkin 4 liyliül 1958 tarihli ıSö'zieışlınenin
onaylanimaısıınıtı uygun Ibııluıtıımıaısımıa. dair
kanun tasarısı hakkımda (1/125) 7,18,11,12,13,
14,32,62:65
- • Aihvali şalksiyo! ile ilgili ib'eljge 'örneik:I erimin parasız verilim e;si ve tasdikten mu
af tutıılimalsı (hakkındaki 26 Eylül 1957
tarihli (Sozle'şlm-enin uygun fbulunlmaısıma
dair kanını tasardı (hakkında (1/128)
118,588

— /Mâlî 'Eğilim IBakaaılığı (kurutuş kad
roları ile, Merkez Kuruılulşu ve (görevleri
--• Alhvaıli şaıhisiye konulsunda Millet
'hakkındaki '2287 »ayılı Kanunda değişiklerarası malûmat teatisi 'hakkındaki 4 Ey
liık yaıprlmaisuna dair olan 4926 «ayılı Ka
lül 1958 tarühli i>Söızle:şmenim lonaylanımaısınuna ıbağlı kadro cetvellerinde değişiklik
nin uygun: Ibulunmaısına dıair kanun ta
yapılmaksın a, dair 'katran tasarısı hakkında
sa m ı (hakkında (1/135)
8,11,12,13,14,132,74,77
(1/207)
107,114:117
• 63ı(>'8 saıyılı IKanunla onaylanan 'Mil
— Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sa
yılı Kamuınla atçılacak iki (teknik okula
I letlerarası iSağluk Tüzüğünün, Uçak 'Genel
Beyanınıaım esinin sağlıkla ilgili 'kısmını
i İlâveten ZıonlguKdalk'ta. yeni Ibir teknik io,ku.l
anılması Ihaikkında kanun tasarılsına dair
I değiştiren 19 May us 1960 tarihli E k Tüzü
ğün onay 1 anması Ihaikkında ıkanun tasarı
(1/26)
12:13,578:579,638:641
sına dair (1/21)
7,«,11,12,13,14,3,2,66 -69
— Millî Güvenlik Kurulu kamunu tasa
m ı haıkkında (1/179)
117,485,582,087
----- Türlciıye Oumlburiyeti Hükümeti ile
Birleşik Arap (îuimlburiyeti Hükümıeti
— iSilâlhlı Kuvvetler Yakacak Kanunu
hakkımda (1/90)
570 | arasında imza edilen Türkiye Ouımnııri-

Sayfa
yeti ile Birleşik A r a p Ouınhurıiyeti OMısıı* eyaleti arasındaki 1 5 . 8 . 4 9 5 3 tarihli
Ticareti ve Ödetme Au hışma! a r m a ek Pro
tokol) ile eklerimin 'onayla niiıiıasının uygun
bulunduğu h a k k ı n d a k i kamın
tasarısına
d a i r (1/145)
7 :8,8,11, 12,13,14,32,70:73
Geçici Komisyon raporları
hevtet nıemurları aylıklarının tev'İrit ve t e a d ü l ü n e dair olan I3Ö56 isayi.li Ka
mı tı.a Ihağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ,sa.yilı
Kamınla deriştirilen
Dışişleri ıBakaulığı
kısmına bâzı k a d r o l a r eklenmesi ıhaıkkında k a n u n tasarısına dair (1/195)
482.593
— İstanbul Milletvekili Coşkun 'Kırca.
Aydın Onlıan Apaydın, Pii-zincan Milletve
kili Sadık Perincek ve Kdâzığ 'Milletvekili
Nurettin ArdıcoğluVıun l'zun vadeli plânrn y ü r ü r l ü ğ e konması ve b ü t ü n l ü ğ ü n ü n
korunnıası h a k k ı n d a kanun teklifime dair
(2/259)
164,570
-•- İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca,
Aydın Milletvekili OHhan Apaydın, Sivas
Milletvekili ( \ w a d Ody akmaz ve Erzin
can, Milletvekili Sadık Perinçek'in, T ü r ki ye IViVvük Millet Meclisi Bütçe «Kanına Ko
misyonunun sevilmesi \ e enlimin a utsıtll eri
nin düzenlenmesi 'hakkımla kanını tek li fi
ne d a i r (2/269)
251,485,592
İstanbul Milletvekili Ooskun Kırca,
Sivas'Milletvekili (Vvau Odyaknıaz, Aydın
Milletvekili 'Onlıan Apaydın ve Erzincan
Milletvekili Sadık Perinçek'in, ''Kamın İkti
sadi Teşebbüs!erin.in T ü r k i y e ıBüyük Mil
let Meelis'inee denetlenmesinin . düzemlen-mesi h a k k ı n d a
kanun
teklifine
dair
(2/273)
251,485:486,592:593
G ü m r ü k ve Tekel Komisyonu r a p o r l a r ı
— (Jünırük (îıiriş Tarife
Cetvelinin
31.02, 31.05 pozisyonlarına dâhil »librele
rin (TÜmriik Vergisinden muafiyetine dair
H a k a n l a r Kurntlu Kararna,ıuesi;ıin onanma
sı hakkımda kanun tasarısına d a i r (1/123)) 13:
14,580,630:633
— (fünırük Udriş Tarife
Cetvelinin
87.01 pozisyonunla dâhil t r a k t ö r l e r i n (îi'ınırük verdilerinin ry 15 nisbetitıe indiriluıe-

sine dair Hakanlar Kurulu
Kararmamesiııin otıanıuası hakkında k a n u n tasansınıa
d a i r (1/14:5)
14,580,(542 :645
( l ü ı u r ü k <!ıiriş Tarife
Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil 'bir kısnı eşyanın
( d i m r ü k Yengisinden muafiyetine dair Pla
kalılar Kurudu Kararnamesinin onanması
h a k k ı n d a kanun tasarısına d a i r (1/107)
13,
579 :580,634 -.637
İçişleri Komisyonu raporları
Ad ve soyadlarının
değişikliğine
ilişkin 4 Kylül 1958 tarihli
Sözleşmenin
onaylanmasının u y g u n bulunmasına d a i r
kanun lasarısı hakkında (1/125)
7,8,11,
12,13,14,32,62:65
Ahvali şahsiye ile iti sili belge ör
neklerinin parasız ve m im esi ve tasdikten
muaf tutulması hakkımdaki 26 Eylül 1957
taırihıli Süzleşmıeııi:ı u y g u n bul ummasın a.
dair kanun ta;sarısı h a k k ı n d a (1/128)
118,
588
-— Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası ınaılûmaıt teatisi h a k k ı n d a k i 4 E y l ü l
1958 tarihti Sözleşmenin
onaylanmasının
uygun bulu utmasına, d a i r k a n u n tasarısı
h a k k ı n d a (1/13,5)
8,11,12,13,14,32,74:77
Bahkesir Miltetvekili Mehmet Tiritoğ/lıı ve 7 a r k a d a ş ı n ı n , 6785 sayılı
İmar
Kanununa, geçici
bir mıadde
eklenmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/65)
117,
582 :586
- Krzurunı
Milletvekili
(îiyasettin
Kanıca'tıın, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sa
yılı Mecburi İskân K a n u n u n u n
kaldırıl
ması h a k k ı n d a , .Mardin Milletvekili Esal
Kemal A y b a r ve 51 arkadaşınııı, 2510 sayıllı İsıkan K a n u n u n a ek 1.9 . 10 . 1960 tarih
ve 105 saydı K a n u n u n y ü r ü r l ü k t e n kaldı
rılmasına d a i r ve Mardin Millet vekil i Ta
lât Oğuz ve 26 arkadaşının, 1.05 sayılı Ka
nunun y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmasına d a i r ka
nun teklifleri hakkında (2/29,2/30 ve
( 2 -• 58 )
11 7.384 :4! 6,417 :420,421 :42-l ,425 :
428,439 :440.472 :475
-• 2644 saylı Tapu K a n u n u n u n 15 nci
maddesinin ikinci fkrasının son cümlesi-

-

12 ~~

Sayfa

Bayfa

nİTi değiştiı-ilmesi hakkııda kanun tasarısı
na dıair (1/152)
12.117:1 18,58!
—• İ s t a n b u l ' d a Beşiktaş Ma, Vişnezadc
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meyda•!iı sok a ki anınla/ kâin ve Mazin ey e alt iken
parasız olarak İstanbul Belediyesine dev
redilmiş I millimin arsa ve binanın Hazine
ye iad isi. h a k k ı n d a kanun tasarısı ile (tııınıhuriyet Senatosu Tunceli üyesi M'ehnıet
Ali Demir'in, kknun teklifine d a i r (1/126,
2/196)
'
570
— İstanbul Elektrik, T r a m v a y ve Tü
ne1] idareleri teşkilât ve tesisatını!) İstan
bul 'Belediyesine devrine d a i r 3645 «aydı
Kanunun 10 ucu maddesinin değiştirilmesi
h a k k ı n d a kanun, tasarısıua d a i r (1/144)
il,

de değişiklik, yapılmasına, dair kanun tek
li 1'i hakkında (M. Meclisi 2 / 2 3 0 ; O. Sena1o.su. 2/20)
260:264,283:286

9 8 : 1.00,1 17,582
— Silâhlı Kuvvetler y a k a c a k k a m ı m ı
tns'arısı hakkında. (1/90)
149,570,589:590

îmar ve İskân Komisyon raporları
-— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 0785 sayılı İmar
Kanununa, »cçiri bir m a d d e eklenmesi 'hak
kında kanun teklifine d a i r (2/65)
117,
582 :586
----- Brzurum Milletvekili (kiyasettin Ka
raca nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sa
yılı Mecburi iskân
K a n u n u n u n kaldırılıurisı • h a k k ı n d a , Mardin Milletvekili Bsat
Kemal A y b a r \'e 51 arkadaşının, 2510 sa
y d ı İskân
Kanununa, ek 19 . 10 . 1960
tarih ve 105 sayılı Kanunun y ü r ü r l ü k t e n
kaldırılmasına d a i r ve Mardin Milletvekili
Talât. Oğuz ve 26 a r k a d a ş ı n ı n , 105 «faydı
K a n u n u n y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmasına dair
kanun tekli Fİ eri h a k k ı n d a .
(2/29. 2/30,
2/58)
II 7,384 :416,417:420,421 :424,425 :
428,439 :440,472 :475
K a r m a Bütçe Komisyonu raporu
1962 yılı Bütçe Kanun ununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına d a i r (M. Meclisi 1/189,
C. Senatosu : 1/47)
6,8,11.12,13,14,16,54:57
— Yozgat
Milletvekili
Celâl Sun»•ıır'un, 1.962 yılı Kütçe K a n u n u n u n Mîl
lîye Bakanlığı bölümünün ( A / 2 ) cetvelin-

Maliye Komisyonu raporları
- A iyon Kara'his'ar Milletvekili Şevki
(iüler'in,
Velioğiıı 1308 doğumlu Tahiı
Ünlü'ye vatani hizmet tertibiuden maaş
bağkıuması h a k k ı n d a kamın 1 ekli tine d a i r
(2/184)
149,591 :592
— Baş'imkan ve Bakanların, temsil öde
nekleri hakkındaki 23 sayılı K a n u n a ek
kanun tasarısı h a k k ı n d a (1/193)
10:11
• Birinci Dünya, ve istiklâl
savaşla
rı mı, iştirak eden, .Ye'bioğlu Ali Sami Mry ı l t n a z a vatani hizmet tertibinden maaş
tahsisine
d a i r 7 . 9 . 1961 tarihli ve
3(iS sayılı
Kanunun 1 nci maddesinde
değişiklik yapılması hakkında, kamın ta
rtı m u m dair (1/183)
149,485
-••• Bursa. Milletvekili Ziya U ğ u r ve 92
arkadaşının, 6183 sayılı Ânım e alacakla
rının talisi] usulü 'hakkındaki
Kanuna
geçici bir .madde 'eklenmesine d » i r 40 sa
yılı Kanuna, bir fıkra eklenmesi h a k k ı n d a
kanun teklifine dair. (2/203)
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—• C u m h u r i y e t Senatosu A d a n a Üyesi
Mehmet Ütıaldı'mn, 193 sayılı Oelir Ver
disi K a n u n u n u n 5 ve 7 nci. maddelerinin
kald.ırı'lmasına dair kanun teklifi "hak
kı n < hı
(2/171)
574:575
C u m h u r i y e t Senatosu Adana Üyesi.
Mehmet Ünaldı'nın, 213'sayılı V e r g i Usul
Kanununun. 40 nci maddesinin bir fıkra,
sının değiştirilmesine ve bu m a d d e y e bir
fıkra, eklenmesine dair kanını teklifi hak
kında (2/172)
- Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi
Ömer But fi Bozcalı n.m, 193 sayılı (ielir
Verdisi K a n u n u n u n 64 ncü maddesinin 1
ve 5 numaralı bentlerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/158)
- - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Ömer Bûtfi Bozealı nın, 213 sayılı Ver^i
Csul Kanununun. 41 ve 43 ncü maddeleri
ne birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/157)

575

574

574

Sayfa

Sayfa

— Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve
1 i'şvik primlerinin vergi, resini ve harçlar
d a n muaf tutulması hakkında kanun tekli
fine d a i r (2/175)
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, Tür
kiye Cumhuriyeti hhnekli Sandığı Kanunu
nun tivçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı
müracaat için yeniden üç aylık müddet ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ile Artvin
Milletvekili Saffet Kminağaoğlu ve 2 arka
daşının, Türkiye Cumhuriyeti rhnekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair 5951 sayılı Kanuna bir geçici
madde eklenmesi hakkında 6980 sayılı Ka
nunun secici maddesinin
değiştirilmesi
hakkında kainin
teklifim 1 dair
(2/41,
2/188)
149,590:591
— Devlet Personel Dairesi kurulması
hakkında. 160 sayılı Kanunun S nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
hakkında, (1/178)
521,598
— Kreğli Şirketinden alman liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli de
miryollarının işletilmesi ve Havza Ylaki de
niz işlerinin inhisar altına alınması hakkın
daki 8241 sayılı Kanunun 8 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/186)
1 18,486
•-- lOrzurum Milletvekili (Siyasettin Kar a e a ' n m 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı
Mecburi İskân
Kanununun
kaldırılması
hakkında, Mardin Milletvekili tösal Kemal
A y b a r ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı iskân
K a n u n u n a ek 10 . 10 . I«60 t a r i h ve 105
sayılı Kanunun, y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmasına
dair ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve
26 arkadaşının, 105 sayılı K a n u n u n y ü r ü r 
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri
hakkında (2/21), 2/80 ve 2/58)
117,884:416,
417 ;420,421 :424,425:428,489:440,472:475
— (iiimrük Çiriş Tarife
Cetvelinin
81.02, 81.05 pozisyonlarına dâhil gübrelerin
( i ü m r ü k Vergisinden'muafiyetine dair Ba
k a n l a r Kurulu K a r a r n a m e s i n i n
onanması
hakkında kamın tasarısına dair (1/128)
18:14,

< iümrük (Jiriş Tarife
Cetvelinin
SN.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın
(iiimrük Vergisinden muafiyetine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması
hakkında kanım tasarısına dair (1/107) 18,579:
580,684:687
----- istanbul'da Beşiktaş''da
Vişnezade
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak" istanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iade
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'iıı, kanun teklifine dair ( 1/126, 2/196)
570
- - istanbul Milletvekili Ahmet, Oğuz ile
Klâzığ Milletvekili
Nurettin
Ardiçoğlu'ıııııı 198 sayılı (ielir Vergisi
Kanununun
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında,
Bitlis Millet \ et kili Müştak Okuıııuş'un, 198
sayılı (ielir Vergisi K a n u n u n u n 114, 115,
İKİ ve geçici 9 nen maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair ve Trabzon Millet
vekili Ali Şakir Ağanoğiu ile istanbul Mil
letvekili Oğuz Oran'ın, 198 sayılı (ielir Ver
gisi K a n u n u n u n 114 ve 116 nci ve muvakkat
9 ucu maddesindeki servet, beyannamesinin
mükelleflere iadesi hakkında kanun teklifle
rine dair (2/109, 2/1 18 ve 2/121)
117,5*6:587
-— M ersini limanı inşaat sahanı dâhi
linde silo tesisi eri i çi n ayrılan sa/hanın Top
rak M'altosu İleri Ofisine satışı
hakkında
kaniim taısarısrnıa d a i r (1/189)
14:15,580:581
-— Sivas Milletvekili Cevad Odyaknıa./
ile Konya
Miılil et vekilli irfan
Baran'in,
5484 sıaı.yıil'i T ü r k i y e Cumhaıriyeti Kmeklıi
S a n d ı ğ ı Kanununa, geçici 'bir madde e'klenime&iiK- d a i r kaniim teikılifi
haıkkında
(2/161)
149,589:590

Meclis Araştırma Komisyonu raporu
Keban barajı ve Aşağı Fırat havza
sı kal kiuiına< projesi hakkında (10/8)
8)59:864
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Aydın Milletvekili Lsniıdt Sezgin'in,
1070 sayıfi Vedek subaıy \re yedek askerî
meıiRiırkiir Kaitıun'undin 8 ncü ınıaiddesinin
değıişitirilme'sine1 ve 'bu kan uma. geçici maıd-

Sayfa

Sayfa
< leJ'eı* iJâveisıiıtıe d a i r 97 sayı İn Kamuna bir
ımı/dde lilâîvesi h^kkıında k<a»nnirn teklifime
(hıliV (<2/:59)
8:9,298
hslaniburda Beşiktaş'd a: Vişnezaıde
ııuıh'allıeisiıvde Teşvikiye ve Ma^ka ıııeydaım 'sıoikalklaTiııda kâiitı ve Hazine'ye ait iken
panaismz ola;r.a!k İısitaobul 'BeledilyeLsilne devre'dllmlş fbullu'uan ansa
ve binıaunın ifazl•meye üaldes'i hakkıınlda kanun
t'alsari'sı ile
(In'in'huırityet Seınıa tosıı Tuıiıeeli Üyesii Alenıti'et Ali Deimir'in, kamanı teklifi ha'k'kını(lu (1/126, 2/190)

Sanayi Komisyonu raporu

570

İslam/bul IVknıi'k
Üniversitesine
kbğlı bii' tekillik oikul aıeıdimaısınva 'dalı*
65)74 sayılı Kanıuna bir mad'de eıkl'eıı üresi
halklki'nda İkamın taisıa.Nsı>ıı>a d a i r (1/104)
118,
588
Millî H]ğltiım Balkandığı kurutuş k'adrokarı üHe merkez
kuru'lnışu ve <>•<) reyden
lı'aıkikımldaiki 2287 sayılı Kamumda değişik
t i k yalpılın aısın.a.'dair olan 492(5 'sayıilı Kaıı, un m. ba'ğlı kadnıo eetveHeri'nde 'değişiklik
yaıpılımaısıima. d a i r kamu<n laısanisı ha>kkuıd<a
(1/207)
107,114:117
•- Millî Uğiıtim I Ja.kanI ıhınca. 7475 sa
ydı Kaımunla 'a.eıla;eatk
bir t e k n i k okula
ilfâvelten Z o n g u l d a k ' t a yemi bit* teknik okul
MIÇııjitııiası 'haik'kvTi'da kanuni taisaıriisnnıa daüı(1/26)
12,1:5,578:579.6:58:641
Millî Savunma Komisyonu raporları
--- İstanlbul Milletvekili Hilmi ObeıTitr, Tivrk Silfıhlı
Kuvvetleri
Ie Hizımel
Kamumumun (59 nlcu maiddasinlm (!b) h!kraısntulın taklittin ne d a i r 'kanınım teklifi halkkında (2/187)
298,59:5
— AHillî Güvenildik Kurulu 'kamumu ta
sarlısı haikkonda M/179)
117,485,582,587
— Silâ'hliı Kulvvetlier yaika^aik kamunu
tasarısı; 'hakkımda, (1/90)
570
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu
— (5.'I68 ısayıılıı
K<a)numla' omaytamıanı
Ali lleitlei"ara!sı Saığli'k Tüzüğümün, Ueaık
Genel 'BeyıauniaıiKeLsiniıı' sağlikla iıllglli kıısıri'i'iııı» değlşitlirem 19 Alaıyıls1 1960 fenrühli tölk
Tüzüğün, /otuaylıaüıinıası1 haık'k'ımıda kamun tasainkıııva d m r (1/21) '
7,8,11,12,i:5,J4,;52/)(5,69
,

•- İstatıihnl Alilleıtvdkili Suıpıhl Baykamı
ve (59 a r k a d a ş ı m im, Saığlıik ve Sosyal Y<a>rdıııı Ba'kaulığıma bağlı Öğretim ve Arat
tırma. hastaneleılmde ealışantan'a, taızminial
veriiiımesi haikkımda' kamun le'klit'iine d a i '
(2/52)
81,ll7,:565 : :i7:5,:!8:î.::si

-- Ivreğll Şiriketiniden; alınuan
Ilımam,
demiryolu ve ı nedenlerle Kozlıu ve Kilimli 1 '
demlryolta'rı n im İşletilin e«l ve Havza <dalki
deniz isterinim imıhiıs'ar altıma 'alınııması lıaıkkımdaiki :>241 sayıilıı1 Kamumun i! meni ınakldelslimln 1 n.ei
l'nkt^iısınıııı değlşıtiinilmesiınıe
d a i r k a n u n la.sarısı halkkında (1/1:56)
118,48(5
Sayıştay Komisyonu raporları
Devlet Su İşleri Umum M ü d ü r l ü ğ ü 
nün 1955 malî yılı Hesabı
Katisine ait
ve ek m u t a b a k a t
beyannamesinin sunul
d u ğ u n a d a i r S a y ı ş t a y Başkanlığı tezkeresi
ile Devlet Su İşleri Umum M ü d ü r l ü ğ ü n ü n
1955 bütee yılı Hesabı Kati k a n u n u tasa
rısı h a k k ı n d a (:i/95, :!/96, 1/48)
6,8,11,12,
1:5,14,16,58:61
Devlet Su İşleri Umum M ü d ü r l ü ğ ü 
nün 1956 buttu 1 yılı Hesabı Katisine ait ve
ek m u t a b a k a t beyannamelerinin sunuldu
ğuna d a i r S a y ı ş t a y başkanlığı tezkerele
ri ile Devlet Su işleri Umum
Müdürlü
ğünün 195(5 malî yılı Hesabı Kati k a n u n u
tasarıs*ı h a k k ı n d a (:i/M8, :5/109, 1/55)
107,
487,515 .-518,524,550:55:î
- Devlet Su İşleri Umum M ü d ü r l ü ğ ü 
nün 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait
mutabakat
beyannamesinin s u n u l d u ğ u n a
d a i r S a y ı ş t a y Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Su İşleri Umum. M ü d ü r l ü ğ ü n ü n
1957
malî yılı Hesabı Katî kanunu
tasarısı
h a k k ı n d a Ut/129, 1/64)
107,487,5.11:514,
524,554 :557
- - Mııvazenei Umu m iyeye dâhil daire
lerin 1955 malî yılı hesabı katilerine ah
umumi ve ek m u t a b a k a t
beyannameleri
nin s u n u l d u ğ u n a d a i r Sayıştay Başkanlığı
tezkereleri ile 1955 bütee yılı Hesabı Ka
tî k a n u n u tasarısı h a k k ı n d a ( o / 1 0 1 , 55/104,
1/47)
6,8, f 1,12,1:5,14,46:49

15
Sayftı

Sayfa
— Muvazenei Umum iyeye dâhil daire
lerin 1956 malî yılı hesabı katilerine ait
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile 1956 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu ta
sarısı hakkında (3/1 İH, 1/52)
6,8,11,12,
13,14,50:58
— Muvazenei Umuıniyeye dâhil daire
lerin 1957 malî yılı hesabı katisine ait umu
mi mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile
1957 malî yılı Heabı Kati kanunu tasalı
sı hakkında (8/138, 1/62)
298.488,507:510,
524,558:561
— Muvazenei Umuıniyeye dâhil daire
lerin 1958 bütçe yılı kesinhesaplarıua ait
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1958 malî
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı hakkın
da (3/68, 1/75)
570
— Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Reis
liği 1957 malî yılı Hesabı Katî kanun ta
sarısı hakkında (3/140. 1/72)

570

Tarım Komisyonu raporları
— Ankara Şap Enstitüsü ve müştemi
lâtı inşası için gelecek yıllara geçici taah-

hütlere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/147)
9:10
- - Devlet Memurları aylıklarının tevhit
ve teadü'lünıe dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı(l) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısına dair (1/151)
11:12,578
— Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul
ve kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926
tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/161)
149,591
— 8203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife
ve teşkilât Kanununun 28 neti maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/146)
11,577:578
Ticaret Komisyonu raporları
— Mersin Limanı inşaat sahası dâhilin
de silo tesisleri için ayrılan sahanın Top
rak Mahsulleri Ofisine satışı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/189)
14:15,580:581
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti (Mısır eyaleti)
arasındaki 15 . 8 . 1958 tarihli Ticaret
ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokol» ile
eklerinin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun
tasarısına dair
(1/145)
7:8,8,11,12,18,14,82,70:78

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER
izinler
— Erzurum Miletvckili Krtuğrul Akea'ya izin verilmesi hakkında (8/382)

182

— Niğde Miletvekili Asım Eren'e izin
verilmesi hakkında (3/363)

856

— Sayın miletvekillerinden bâzılarına
izin verilmesi hakkında (3/820)

5:6

(3/324)
(3/255, 3/356, 3/357, 3/858)
(3/364)
(3/365)
(3/368)

82
303 :304

381
439
573:574

Ödenek
-- Bu itaplardı yılında iki aydan fazıla
izin alam Uşafc Milletvekili Ali Rıza Akbııyıikoğlu'nun ödeneği hakkında (3/325)

82

Secim
— Ânım e hükmî şahısları veya 'mües
seseleri tarafından fiilen âmme 'hizmetleri
ne talhsivs edilmiş gayri/menkuller hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine Ibir
fıkra •eklenilmeğine dair kanun tasarısının
geçici bir komisyonda görüşülımeısi 'hak
kında Deıvle-t 'Bakanı Hıfzı Oğuz iBekata'nm önergesi (1/286, 4/96)
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Sayfa
Atuuya,sa Komisyonu Başkanlığının,
İstaubul Milletıveikili Coşkuu Kırea, Aydın
.Milletvekili: Oıthan Apaydın, Sirvas ıMillelvekili (Vvad Odyakmaz ve iir/iiK-an Mil
letvekili Sadık Peııiniçek'in, 'Türküye Büyü-k Millet Meclisinin Dış ıııiütıa;seibetl eri
nin düzenlenmesi 'hakkında kanını teklil'iııiıı Anayasa ve Dışişleri
kom'i'Hiyonlafın
dan. (i şar üye alınmak suretiyle 'kurula
cak il) i e Oecici Kıoımisyonda incelenmesine
dair tezkeresi (-2/270, :}/:'57fi)
57(>
••••- Bâzı komisyonlardaki açıklara üye
seçimi
:i05 ::}07,:i'(l4 :ftB5,:m2 ::îSrî
1

\

Bursa Milletvekili
lin'alııııı (Vktem
ve .>
' a r k a d a ş ı n ı n , S e n d i k a l a r kanunıı tek
lifinin geçici J);ir komisyonda •»•ürüşü'lmesitıc dair ö n e r i s i (2/28(î, 4/90)
•

:157

— (ı az i an tep Milletvekili Ku'd-ret; Mavitan ve a r k a d a ş l a r ı n ı n , .Maden K a n u n u n u n
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırıl
ması ve bu k a n u n a Ibâzı maddeler eklen
mesi ihakkıııdaki k a n u n laısarı.sınMi görü
şülmekte o l d u ğ u (!eçici Komisyona, Sana
yi Komisyonundan seçilecek üye sayısının
iiıdeiı y e d i y e çıkarı lumısı 'hakkmda'ki üner«yom (1 /235, 4 / 9 2 )
571 :572
----- Maden K a n u n u n u n ıbâ.zı m a d d e l e r i 
nin değiştiril me'si, kaldırılması ve bu ka
nuna, bâzı m a d d e l e r eklem nesi ' hakkında
ki kanun faısarısının »'eçici 'bir komisyon
da #örüşülme'sine d a i r Sanayi 'Bakanı Met
hi (Vlikbaş'ın üneuyesi ( 4 / % )
- Maliye Bakan Vekili ve (tıümnük ve
Tekel Bakanı Orihan Öztrak'ın, 5422 sayılı
K u r u m l a r Vergisi Kaııımunıtn (bâzı ımaddelerinin d eğiştir ilin etoine ve 'bu 'kanuna bâ
zı 'hükümler ekle turnesi ne d-air k a n u n tasa
rlısının Ihaıvale edildiği komisyonlardan alı
nacak 4 e r üyeden 'kurulu Ibir (leçici Ko
misyonda
görüşül melsin e da.ir önergesi
(1/287, 4/98)
— Maliye Bakan
Vekili ve (rünırük
ve Tekel 'Bakanı Ortıan Öztrak'ın, 4 . 1 .
1961 talihli ve 21:5 sayılı Vergi Usul KV
ıııınunun ibâızi ,\m\d (leterindiı dıeğiştirilm e«i
\re bu kanuna, bâzı Jıükümler
eklenm<esi
h a k k ı n d a kanun, taısarsının, Ihavnle edil
diği komisyonlardan alınacak 4 er üyeden

52'?

kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine d a i r ün enfesi ( 1/290, 4/97)
575
Toplu Sözleşme (Inev ve Bokavf
k a n u n u 1 aşarisinin geçici Ibir koniisyouda
gür>üşülmeısine dair Oalışma iBakanı ıBülent
ttcevit'in önergesi (1/27:5, 4/9:?)
:!5b'
Yasama dokunulmazlıkları
Ad a ı uı Milletvekili Ahmet Topaloğlıı'ııutı yasama, dokunulmazlığının
kaldı
rılması hakkında (3/:!:55)
(D/KM)
148
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (: 5/361)
A n k a r a Milletvekili Mehdi Mıkçıoğlu'ıııın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında. C5/:541)
Aydın Milletvekili Jleşat Özarda'ııııı. lya-sama dokunulmazlığının
kaldırılıııası hakkında (:>/-'î42)
-• Balıkesir Milletvekilli d ü k k a n Kvliyaoğlu'nun
yasanı a
dokunulmazlığının
kaldırılmas! h a k k ı n d a (:5/321)
Bolu Milletvekili Turgut fhılıha'nın
yasa ma
11 ok ıı 11 u 1ı n a z 1 iğim n k a İd ı r ı İm ası
hakkında (:\/'A22)
•— (;iirııııı Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın ya,sama dokunulmazlrğınııı kaldırıl
ması hakkında (:>/:> 68)
Denizli Milletvekili Mcihmcıt (/oibanoğiu nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması h a k k ı n d a (:5/:l43)
Kdirne Milletvekili lllhami Mrtem'in yasama dokunulmazlığının kaJdirillma.Ni
hakkında, C|/:V28)
Cİ/:U4)

575

•'•- (fa.zian'tep Milletvekili Mitılıat San'ııı yabama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (•: 5/362)
- İ'slanlbul Milletvekili Uaiırettiîi K(^lim (tıöıkay'ın yasaıma
dokunnlmazlığMiıin
kaldırılması (hakkında (X/'-\29)
(:]/:]••)())

C5/845)
- - izmir Milletvekili Arif
yasama
dokunulmazlığının
hakkında (:i/:H)9)

lOrtunijJ'a'uııı
kaldırılma'sı
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— Kastaimiomı Milletvekili Ali Özdikmûnlâ'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/346)

297

— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmaısı
hakkında (3/347)

297

— Manisa Milletvekili Hurrem Kutbat'm yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
hakkında (3/348)
297
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'ıın ya
sama dokunulmazlığının, kaldırılması ıhaskkmda (3/349)
297

— Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/324)
— Urfa Milletvekili Bekir Sami Karahanli'iıın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/331)

5

107

— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/350)
297
— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/351)

297

SEÇİMLER
— 45 sayılı' Yüksek Hâkimler Kurulu

Kanunu gereğince Kurula üye seçimi.

524,
576:577

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

Adalet Bakanından
— Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün,
Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği
günden beri bu kanıma aykırı ne kadar olay
tesbit edildiğine dair sözlü soru önergesi ve
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün
sözlü cevabı (6/315)
121,327:328,354
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
siyasi hükümlülerden hastalıkları sebebiyle
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha
kaç hasta mahkûm bulunup tahliyeleri için
ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/378)
432:433,548,606
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı
hakkında yapılan neşriyata dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/388)
481,612
— 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)
120,320

VE

CEVAPLARI

—• Çanakkale Milletvekili Ret'et Sezgin'in, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukua
gelen olaylarda yetkili adlî makamlarca
ne gibi suçlar tesbit edildiğine dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (6/325)
120,329
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlıı'nun, Türkiye'deki Nurculuk
meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur Kül
liyatı adiyle yayınlanan eserlerin yasak edi
lip edilmediğine dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/379)
433,548,606
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm,
21 . 6 . 1962 günlü Hürriyet Gazetesinde
yayınlanan «Ordu İnönü'yü istiyor» başlıklı
yazı sebebiyle adlî bir tahkikat açılıp açıl
madığına dair Adalet ve Millî Savunma Ba
kanlarında;! sözlü sorusu (6/348)
148,460:461,
496
— - Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'ıvjiı, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı
halkından Mahir Kılıç'ın karakolda ölmesi
üzerine cereyan eden olaylara, ölüm sebe
binin tesbiti için bir işlem yapılıp yapılma-
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dığına dair İçişleri ve Adalet Bakanların
dan sözlü sorusuna Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük ile İçişleri Bakanı Sahir
Kurutluoğlu'nun sözlü cevapları (6/301)
120,
320:323
— Van Milletvekili Muslilı Görentaş'ın, istanbul'da neşredilen Millî Yol dergi
sinde «Doğunun derdine çare» başlığı al
tındaki yazıdan dolayı imza sahibi hakkın
da takibat yapılıp yapılmadığına dair sözlü
soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak
Kemal Yörük ile İçişleri Bakanı Sahir Ku
rutluoğlu'nun sözlü cevapları (6/312)
121,326,
444:446
Basın - Yayın ve Turizim Bakanından
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer
veren neşriyattan müstehcen olarak kabul
edilip haklarında tahkikat yapılan gazete ve
dergi bulunup bulunmadığına dair Basın ve Yayın Turizm Bakanından sözlü sorusu
(6/291)

119

Başbakandan
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Basın - ilân Kurumu Kararnamesinin
yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar is
tanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu gaze
telerine verilen ilân bedellerinin miktarı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/314) 121,
326,446,496,524,594
»
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, son genel seçimlerde kazanamıyan
adaylardan kamu idaresiyle iktisadi Kamu
Müesseselerine ve bankalara kimlerin atan
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/352)
349,466
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstünde bir kuvvet olmadığı haki
katinin teyidinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan ve Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/300)
120,320
— Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun, Anayasa hükümlerine göre
bir suç sayılan sağcı ve ırkçı yayın karşı-

Sayfa
sında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/323)
122
— Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu'nun Anayasa hükümlerine gö
re suç teşkil eden sağcı ve ırkçı yayın
karşısında ne gibi tedbirler düşünü].düğüne dair Başbakandan sözlü soru önergesi
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Hasan Dinçer'in sözlü cevabı (6/362) 376,498,
533:534,596:601
— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, Doğu bölgesinin ve mahrumiyet
mıntakalarınm kalkınması hususunda no
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/334)
123
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan hare
kât hakkında, Başbakandan sözlü sorusu
(6/271)
119,307
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Emekli Sandığı ve İşçi Sigorta
ları Kurumu ile benzeri kurumlanıl yatırınılarmm istihsali artırıcı sahalara yönel
tilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/303)
120,
324,444,496,524
— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni
Kılıçoğlu'nun, hangi illerde, kaç vatanda
şın servet beyanına tâbi tutulduğuna dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/270)
1.18:119
— Konya Milletvekili Rüştü Özal'm,
idrak edilen tarım mahsulünün tahmin
edilen miktara uygun olup olmadığına ve
tesbit olunan tohumluk miktarının ihtiyaca
kâfi gelip gelmiyeceğine dair Başbakan
dan sözlü sora önergesi ve Tarım Bakanı
Mehmet tzmen'in sözlü cevabı (6/380)
433,
548,607:609
— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç.'m, bir Hükümet buhranı olduğu hakkın
daki havanın giderilmesi hususunda neçare düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/304)
120,324
— Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle bi
na ve yol inşaat ve tamiratı için ne mik
tar ödenek ayrıldığına ve 3 . 8 . 1962 ta
rihine kadar ne miktarının ihale edildiğine
ve büyük ihalelerin yapılmamış olması
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sebebine dair Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in
sözlü cevabı (6/355)
352,469,498,533,594:596
Bayındırlık Bakanından
— Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'iıı, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1961 tarihinde
vukubulan sel felâketinnin sebebolduğu ha
sarlara dair sözlü sorusu ve Bayındırlık
Bakam Îlyas Seçkin, imar ve iskân Bakanı
Fahrettin Kerim Gökay, Tarım. Bakanı
Mehmet îzmen ve Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin sözlü cevapları (6/385)
433,548,609:
612
— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'ııin, Kızılırmak'm Çorum, ili hudutları dâ
hilinde kalan kısmında bugüne kadar kaç
regülâtör kurulduğuna ve halen kaç mü
racaat bulunduğuna dair soru önergesi ve
Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in sözlü
cevabı (6/373-)
432,538:543
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Erzurum'da kurulmuş bulunan Ata
türk Üniversitesinin inşaat durumunun ne
halde olduğuna dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/289)
119
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kayma
kam bulunmadığına ve Çamlıdere'ye bağ
lı Peçenek nahiyesinin de sağlık ve sos
yal bayındırlık hizmetlerine dair İç
işleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü
sorusu (6/347)
148,460,496
1

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkây m, İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa et
tirilen ilkokul binalarının istenilen zaman
da ve evsafta yapılıp yapılmadığına dair
Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakanlarından
sözlü sorusu (6/283)
119
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından kal
dırılan köylerin örnek köy kurma yolu ile
iskânına ve arazilerine mukabil arazi ve
rilmesine dair Bayındırlık, İmar ve İskân
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen ve imar ve İs
kân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm söz
lü cevabı (6/354)
352,466:469

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kalebogazı
isimli tarihî köprünün tamiri için şimdiye
kadar ne gibi bir işlemde bulunulduğuna
dair sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı îlyas Seçkin'in sözlü cevabı (6/337) .123,
333:335

Çalışma Bakanından
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Milletlerarası Yapı işçileri Sendikası
temsilcisinin ikamet izninin ne sebeple uza
tılmadığına dair içişleri ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu (6/383)
433,548,609

Devlet Bakanından
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak
Tevzi komisyonlarının vazifelerinin neler
den ibaret olduğuna dair Devlet, imar ve
iskân ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su (6/397)
•
520
Dışişleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Almanya'nın Mülheim kasabasında her
yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk Haf
tası adındaki festivale 1963 yılında iştirak
edilmek üzere bir teşebbüs ve hazırlık ya
pılıp yapılmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/375)
432,547,606
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'ııin, hac ödevlerini yerine getirmek üzere
kaç kişinin pasaport aldığını ve rahatça gi
dip gelmelerini temin için ne gibi tedbirler
alındığına dair Dışişleri ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusunun geriverilmesine
dair önergesi (6/290), (4/87)
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 1962 yılında bilûmum tarım makina ve
aletlerinin, Gümrük ve Muamele vergileri
kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh-
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met îzmen ile Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları (6/282)
119,312:315
— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksadı ile tü
tün müstahsılından para toplanmış olması
na rağmen, bankanın şimdiye kadar ne se
beple kurulmamış olduğuna dair Ticaret,
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü sorusu (6/393)
520
İçişleri Bakanından
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Akseki ilçesi Cevizli nahiyesinde belediye
teşkilâtı kurulmaması sebebine dair soru
önergesi ve içişleri Bakanı Sahir Kurutlu
oğlu'nun sözlü cevabı (6/349)
148,461:462
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
Türkiye'de suçlusu bulunmamış cinayetle
rin adedine ve faillerinin yakalanması için
ne gibi teknik ve idari tedbirler düşünül
düğüne dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/356)
352,469,498
—/Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, Mardin'de vukubulan olaylara dair
sözlü soru önergesi ve içişleri Bakanı Sa
hir Kurutluoğlu ile Millî Savunma Bakanı
îlhami Sancar'm sözlü cevapları (6/329)
122,
331:333
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, bu yıl içerisinde, Doğu - Anadolu'da ne
kadar şekavet hâdisesi olduğuna ve şekavetin bastırılması için uzun ve kısa vadeli ne
gibi tedbirler alındığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/365)
377,498,538
— Erzurum Milletvekili Cevat ön
der 'dn, jandarmanın salâhiyeti dışına çıka
rak sebelbolduğu olay bulunup bulunmadı
ğına ve jandarma ve polis teşkilâtının ıs
lahı hakkında ne düşünüldüğüne dair içiş
leri Batkaınından isözlü sorusu (6/364)
376,
498,538
— Erzuruım Milletvekili Tahsin Telli'nin, hac ödvlerini yerine getirmek üzere
kaç kişinin pasaport aldığını ve rahatça
gidip gelmelerini temin için ne gibi ted
birler aılındığma dair Dışişleri ve içişleri
Bakanlarından sözlü sorusunun geriverij.mesine daitr önergesi (6/290,4/87)
6

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğiu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1962 tarihin
de yapılan maç sonunda sivil ve >asikerî öğ
renciler arasında çıkan olaylara ve gazete
cilerin görevlerine müdahale olunup olun
madığına dair Millî Savunma, içişleri ve
Milli Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu
na Millî Savununa Bakanı îlhami Sancar
ile Millî Eğitim' Balkanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevapları (6/321)
122,329,
446,496,527:529
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği
mesire mahallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde
öğrenciler ve öğretmenler arasında vuku
bulan olayın nasıl cereyan ettiğine dair
içişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından söz
lü soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı
(6/320)
122,446,496,524:527
— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, 1 Mayıs 1962 günü Eskişehir Ha
sırcı Çiftliği sayfiyesinde öğretmen ve öğ
renciler arasında basında açıklanan olay
lara dair Millî Eğitim ve içişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/313)
121,326
— Giresun Milletvekili ibrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, Erbaa'da 28 .. 4 ,. 1962
tarihinde vukubulan olayın sebep ve ma
hiyetinin ne olduğuna ve idarecilerin dahli
bulunup bulunmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/326)
122,329
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Ankara Belediyesinin vergi,
resim ve tarife hadlerini artırmas sebebi
ne dair sözlü soru önergesi ve içişleri Ba
lkan Salhir Kurutluoğlu'nun sözlü ceva'bı
(6/328)
122,329:331
— Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğlu'nufn, Antalkya Belediyesinin yap
tığı 'işll'emlere 'dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/353)
352,466
— istanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca'nm, Milletlerarası Yapı işçileri Sendi
kası temsilcisinin ikamet izninin ne sebep
le uzatılmadığma dair içişleri ve Çalışma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/383)
433,548,
609
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— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, İstanbul'da Belediye ile İl
ayrıldığı halde ilçelerde Belediye Müdür
lüklerinin hailen kaymakamlar elinde !bulumduıruiiması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/310)
121,326
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Hazineye 26 miljon lira borçlu bulu
nan Ali î p a r ' m yurt dışına çıkmasına îiasıl izin verildiğine dair soru önergesi ve
İçişleri Bakanı Sahir Kurutuoğtlu'nun
sözlü cevabı (6/335)
123,333,450:452
— Kastamonu Milletvekili Isımail Hak
kı Yılamli'oğlu 'nun, Türldye 'deki Nurcu
luk meselesinin mahiyetine ve Risalei Nur
Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin ya
sak edilip edilmediğine dair Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/379) 433,
548,606
— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağ
lı Mergüze bucağı jandarma karakolun
da Cemal Katırcı ve arkadaşlarına kanun
suz işlem yapıldığının doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/370)
377,502,538
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Ankara'da bulunan gecekondulara su
ve elektrik vcrilm'esinin mümkün olup
olmadığına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/357)
352,469,498
— Kırşehir Milletvekili Halil öznıen'in, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kay
makam bulunmadığına ve Çamlıdere'ye
bağlı Peçenek nahiyesinin de sağlık, sos
yal ve bayındırlık hizmetlerine dair İç
işleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü
sorusu (6/347)
148,460,496
— Mardin Milletyekili Esat Kemal
Aybar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
varı illerde henüz yakalanamamış bulu
nan gıyabi mevkufların adedine ve bun
ların yakalanmaları için özel surette ted
bir alınıp alınmadığına dair' İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/368)
377,501:
502,538,601
— Mardin Milletyekili Esat Kemal
Aybar'ın,- kaçakçılığın meni ve takibi
maksadiyle istimlâkine karar verilen Gü-

Sayfa
ney - Doğudaki arazilerin istimlâkinden
vazgeçme yoluna gidilip gidikniyeceğine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/369)
377,502,538,601
— Mardin Milletyekili Esat Kemal
Aybar'ın, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pa
zar günü cereyan eden olaya dair İçiş
leri ve Millî Savunma Bakanlarından söz
lü sorusu (6/322)
122,329
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'ın, Midyat ve Ömerli'ye bağlı köy
lerde vatandaşların jandarmalar tara
fından işlkenceye tâbi tutulduklarının ve
mallarının yağma edildiğinin doğru olup
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/360)
376,498,533
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak, Suriye uyruğuna geçen Türk va
tandaşı bulunup bulunmadığına ve bunla
rın yeniden Türk vatandaşlığına alınıp
alınmıyacağı hakkında neler düğünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/339)
123,335
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak, Suriye uyruğuna geçen Türk va
tandaşı bulunup bulunmadığına ve bunla
rın yeniden Türk vatandaşlığına alınıp
alınmıyacağı hakkında neler düğünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/396)
520
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu Anadolu bölgesinde
kaçakçılığın önlenmesi için mayınlama
ve istimlâk işine ne zaman başlandığına
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/395)
520
— Mardin Milletvekili Şevki Aybar'-<
m, 6 Mayıs 1962 Pazar günü Mardin'
de vulkubulan alayların cereyan şeklime
ve olaya sebebolanlar hakkında ne gibi
bir işlem yapıldığına dair İçişleri Balka
nından sözlü sorusu (6/316)
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Erbaa İlçesi Jandarma Merkez Karako
lunda bir vatandaşın ölü olarak bulunma
sından doğan olaylar hakkında bilgi ve-
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rikııesıine dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusuna İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/307)
121,323:324
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un,
27 Mayıs 1960 İnkılâbım takibeden top
lattırılmış bulunan silâhlardan tabanca
ların da iadesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair İçişleri Balkanından 'sözlü so
rusu (6/305)
120
—- Sivas Milletvekilli Tahsin Türkay'm, Sivas'ın, 'Suşehri ilçesinde, halikın
kaymakam aleyhinde yaptığı gösteri yü
rüyüşünü mütaakıp cereyan eden hâdise
lerini sebeplerine dair İçişleri Balkanından
sözlü sorusu (6/276)
11$
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ Namıfekemal Disesi .Reisim
ve Sanat Tarihi öğretmeninin hastaneye
neden sevk 'edildiğine ve sievk edenler
hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına
dair Millî Eğitim ve içişleri Bakanla-*
rından sözlü sorusu (6/284)
119
— Tokat Milletvekili Mehmet Kaaova,'nıımı, Tokat ili Erlbaıa ilçesi Kaırıaıkaıya bu
cağı halkından Malhir Kılıç'm karakolda
ölmıelsi üzerine eer'oyanı edeni olaylara,
ölüm ıseibeıbimin tesfbiiüi ilgin. !bir itşlıem yapıkp yapılmadığımla1 dıaıilr soru önergeisi
ve İçişleri Bakanın Sahdır Kuratlu'oğlu ilıe
Adaillet Bakamı' Abdülhafc Kemali Yörük'ün ısözlıü cevapları (6/301)
120,320:323
— Vaım Milletvekili Mulsliih Göremtaş'ım,
îsItaınlbulVJa neşredileni Millî Ydl dergisifnde «iDoğu'nun derdime çare» başlığı altmidalki yazıdan dolıaya! ilmıza sıattıilbi hak
kımda ıtalbilbat yaıpılıp yıatpılmıadağıma. dalirr
aözlrü soru öncı<geisi ve Adalet Bıafcann AJbdülhak Keımıaı!: Yörük ile İçişleri Bakama
Sahur Knratluoğlu'num sözlü cevaplan
(6/31.2)
121,326,444:446

Sayfa
kanı Mdhmiet İzmem ve Ticareti Balkanı
Mulhlis Ete'nito sözli c e v a p t a (6/385)
433,
548,609 :612
— Ediırno MüH'eıtveikidil Faıhlir Giritlioğlllu'nıun, Keşatn^daı Devllet Su işlerinim
kururbnıakta olduğu göl salhasınıa orman
köylerinim nakil ve ilskânlammınii kalbil
olup 'olmadığımla dair $öz!İ!ü ısoru önergesi
ve îmıiar ve iskân Bakamı Falhrettin Ke
rim G-öktayla, Tanımı Bakamı Mehmet
İzm'em'in «özü cevaplan (6/358)
352,469:471
— Konıya, Millet Vekilli Fakıih Özlen'im,
İ l e r Bamlkıaısı ile Oktaiş Firması aracında
çıkan ve hakem yolıilyUe halledilen aınlıaşmazllıığın şümulümıe gireni hususlara dair
isti/iü «soru önergesi! ve İhrar ve isikân Bakatntı Fahrettin Kerim G'ökay'ım sözlü cevalbı (6/331)
122:123,333,446:450
— Mardin Milletvekilli! Talât Oğuz'um,
4753 ısaıyılıı Kamuna göre kurulanı Toprak
Tevzi komisyonlarının vaıziıMleriınlinı neler
den lifbaıret olduğunla daiir Devllet, İmar ve1
İskân ve Tanım Bakanlaınmdıam ıstözlü Mo
rum (6/397)
520
— 'Tokalt Milılletvekillil Ali Dizmam/ım,
Tokat'ım Almus Barajı göl isıalhaısımıdam
kaldurnlan köylerim örnek köy kurana yolu
İlle iskânıma ve .arazilerimle 'mulkaibil arazi
rverilfme'sfime dair Bayındırlık, Irmaır ve is
kânı ve Tarım Balkaınilaırmidam sıözilii soru
öneııgetsii ve İm/ar ve İskân Bakamı Fahret
tin Kerim Gökay'ımı sözlü oevaftn (6/354)
352,
466:468
Maliye Bakanından
— Antalya MillLeittvekili! thısiam Ataıöv'üm, :GıiiıncŞ' Mıaıtbaıaıculülk Türk Anonim ŞirketünıiM llalzin'öye imıtilkalljmdem somralki dıir
ruımunıa daü>r M'aıliye Bakamımdan sözlü
mmm (6/390)
481,612

imar ve îskan Bakanından
— Çamıakkall'e MillIleitJveMli Rdfiet 'Seagimı'im, Bigaı ilçelsimıde 3 . 7 . 1 9 6 2 itaırimind?
vulkuibulan .mi MıâketMmı 'Seb<eb'okluğu ha^saırkıra dalilr sözıllü sorusu ve Bayındırlık
Balkanı Illyaıs Seçkin, İmar ve İskân
Balkanı Fahrettin Kerimi Gökay, 'Tarım Ba>-

Millî Eğitim Bakanından
— Adana Miiılitetvekil Hasam Akısay'ın, ıbu öğrenim yıllımda, Ankara Ümiveır«üteisi İlahiyat Fakültesinin bursumun kesilmliış olup olmuaıdıığımıa ve Istıaınlbul Yük«ek İslâm Emstitüsünün yatıli'sının kaldı-
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i'i'kp kaıidııralüiadığınıa dair Millî Eğitini
Balkanımdan sözlü sorusu (6/324)
122
— Bingöl Milletvekili Sıddıfc Aydan- 'ıını, imıam - hatip okullarının orta, kıömıırmı
\kaMnmlniaisajni hedef tutan karana' dair so
ra önıengesi1 ve Millî Eğitim Balkanı Şevket
Rıaışilt Haıtipoğlu'nun' sö'zldi cevaibı (6/350) 295,
462,498
— Çorum MilletiveHdUi Faıruik Küreli'ninı, Çorum Lisesinlde moksaın ibukımfan- öğretm'enlllikllere ve Fen Okulunun kapaitnlmiasTnnsn, dülşünîüKip düşünülm'eddlğinıe dair
som önergesi ve Mîllî Eğitim Bakıanı Şeviket Ra&itı HatipoğLu'nun sözlü eevaibn
(•6/374)
432,543:547
— Çorum Milletvekili İhsan Tomıbııg'un,
Çorum Titesilnıe feHsietfe öğretmeni tâyini
ihaıısusıunam mevzuata, uygun- olup olmadı
ğıma! dai'r Millî Eğitim Balkanından] sözlü
HoiTOU (6/299)
120
— Hdi'me Milletvekili' Fahir Giritlioğlu'nun, yüksek totosi'l veren» Amerikanı
Ridbort 'Kolejin Ihulkulki duruımunıa daiı
Millî Eğiltairm Bakanından sö'zlü sonuısu
(6/359)
352,471,498,533
— Eskişehir MiMıetveikili Azk Zeytkıoğlu'nıun', Etkilenirde 5 . 5 .1902 tarihinde
yapıflıaıı ımıaıç sonunda &iviil ve aısiked öğrenıciter atmışımda ÇIÜŞMI olaylara ve gazetecilierinı görevlleriiınıe müdahale olunup
olunm'aldığınia, dadlr MittlM Savuninm, İçiş
leri! ve Millî Eğitilin Balkanlarından sözlü
soru önergesi ve Miılilî Savunlnıa Bakana
tlihaımft 8ameaır ile Millî Eğitdtaı Bakanı
Şev/ket Raışlit Hıaitipoğhı'mm sözllü cevap
lan (6/321)
122,329,446,496,527:529
— E^kişeihir Milletvekili Azilz Zeytinoğluı'nun, Esikişıehâ-r'de Hasırcı Çiftliği
mesire •nvaihall/inde 1 . 5 . 1962 ıtarihinde öğren)dill!er ve öğret'inletnıler .arasındaı vuikulbu»lanı oliayın naşı1!1 cereyan ettiğfee daiı* lçisteri ve Milî Eğitini Baıkanl'araırıdatn! sözdü
soru önietfgesi ve Milî Eğitim Bakana Ş&vket Raışlit Haitdpoğlu'nıunı sözlü cevabı
(6/320)
122,328:329,446,496,524:527
— Efc&işjehir MıMeıtveikli Seyfi öztürîk'ün, 1 Mayıs 1962 günlü Esklişelhir Hasi'ncı
ÇMtlSği saytölyiesiilnde öğreıtman) ve öğren-

8ayfa
çiler arasında baısında açılklaanaaı olaylaıra
dair Miüllî Eğitim ve İçişleri Balkan'ların
dan sözlü sorusu (6/313)
121,326
— Gaziantep Milletvekili
Muzaffer
Canbolat'ın,
Üniversitelerdeki görevle
rine yeniden alınanlardan bâzılarının se
bebiyet verdikleri olaylara dair sözlü
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Efatipoğlu'nun sözlü cevabı
(6/298)
120,320,444
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler
için ne gibi tedbirler alındığına ve gece
üniversitesi ile 'gece yüksek okulları açıl
ması hakkında ne gibi çalışmalar oldu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/386)
430,548
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak- /
ki Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi 'bi
tirip de üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğrenci adedine ve bunlar hak
kında ne düşünüldüğüne . dair Millî Eği
tini Bakanından sözlü sorusu (6/384)
433,548
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa
ettirilen ilkokul binalarının istenilen za
manda ve evsafta yapılıp yapılmadığına
dair Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakanla
rından sözlü sorusu (6/283)
119
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Tekirdağ Namikkem'al Lisesi Resim
ve Sanat Tarihi öğretmeninin hastaneye
neden sevk edildiğine ve sevk edenler
hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/284)
119
Milllî Savunma Bakanından
— Edirne Milletvekili llhami Ertem'in,
Mardin'de vukubulan olaylara dair s'özlü
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir
Kurutluoğlu ve Millî Savunma Bakanı
llhami Sancar'ın, sözlü cevapları (6/329)
122,331:333
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1962 tari
hinde yapılan maç sonunda sivil ve askerî
öğrenciler arasında çıkan olaylara ve ga
zetecilerin görevlerine müdahale olunup
olunmadığına dair Millî Savunıma, İçişleri

_u Sayfa
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü soru
önergesi ve Millî Savunma Bakanı îltoami
Sancar ile Millî Eğitim Bakanı Şevket RaşitHatipdğta'nun sözlü cevapları (6/321)
122,
329,446,496,527:529
— : Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar
günü, cereyan eden olaya dair İçişleri ve
Millî Savunma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/322)
122,329
— Sivas Milletvekili Talisin Türkay'm, 21 . 6 . 1962 günlü Hürriyet Ga
zetesinde yayınlanan «Ordu İnönü'yü is
tiyor» 'başlıklı yazı sebebiyle adlî bir
tahkikat açılıp açılmadığına dair Adalet
ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/348)
148,460:461
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen
Eminsu konusu hakkında neler düşünül
düğüne dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu (6/367)
377,501,508,601
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)
119
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1961 yılında açılan Keşan Devlet
Hastanesi doktor, hemşire ve hastabakıcı
noksanlarının giderilmesi hususunda ne
tedbir düşünüldüğüne dair soru önergesi
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/363) 376,498,
534:538
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, son 4 - 5 yıl içerisinde kaç kızamık
vakası ve kaç çocuk felci hastalığı tesbit
edildiğine dair soru önergesi ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'
nun sözlü cevabı (6/294)
120,318:320
— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın,
Bakanlık teşkilâtında ne kadar tabib, ec
zacı, hemşire, ebe* sağlık memuru ve labo
rant kadrosu münhal bulunduğuna dair

Sayfa
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/308)
120,324
— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın,
Bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip, ec
zacı, hemşire, ebe, sağlık memuru ve labo
rant kadrosu münhal bulunduğuna dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/391)
481,612:613
— Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Er
baa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukua gelen
olaylar sırasında Hükümet Tabibinin gö
revinden istifa edip etmediğine dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/327)
122
Sanayi Bakanından
— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm,
pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstas
lara uyularak indirim yapıldığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/398)
520
— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni
Kılıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank pera
kende satış mağazasının neden açılmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/292)
119:120,315:316
— Gümüşane Milletvekili Nurettin özdemir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi De
veci ve Karakoz mevkilerinde Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü tarafından demir
madeni aranması yapılıp yapılmadığına
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/340)
— Gümüşane Milletvekili Nurettin özdemir'in, Türkiye Şeker Fabrikalarının
1962 yılı kampanyası bölge pancar nakli
yesi için ton başına ödediği fiyata ve Sa
nayi Nakliyat Şirketinin hukuki durumu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/392)
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kömür fiyatlarına zam yapılması
sebebine ve bu zammın iktisadi ve ticari
alanda sebebölacağı pahalılık ve fiyat yük
selmesinin önlenmesi için ne gibi tedbirler
alındığına dair, Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/309)
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Zonguldak kömür havzasının Ereğli

123
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ve Armutçuk Kömür İşletmeleri olarak
hangi iktisadi, ticari ve idari sebeplerle
ikiye ayrıldığına ve Mayıs 1962 ayında ne
sebeple tekrar birleştirilmesine karar veril
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/317)

121

Tarım Bakanından
— Amasya Milletvekili Mustafa Kemal
Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile motor
lu ziraatin yapılmasına engel olup olmadı
ğına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından
sözlü sorusu (6/265)
118
— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai güb
re temin edilip edilmediğine dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/381)
433,548,609
— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün,
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde ve
rilmesi için ne gibi tedbir alındığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/382)
433,
548,609
— Aydın Milletvekili Hilmi Aycjmçer'in, incir ziraatinin bekasının temini ve incir
müstahsilinin himaye edilmesi maksadiyle
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/377)
432,548,606
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın,
orman köylerinde vatandaşların tapulu ara
zisinin, meyvalık ve bahçelerinin orman di
ye ellerinden alınmasına devam edilip edilmiyeceğine dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Mehmet Izmen'in sözlü cevabı (6/366) 377,
498:501
— Bolu Milletvekili Kâmil tnal'm, Ta
rım alanında bugüne kadar yapılan veya
yapılmaya başlanan işlere dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (3/346)
148
— Bolu Milletvekili Kâmil inal'm, temel
dâvamız olan tarım alanında bugüne kadar
neler yapıldığına dair soru önergesine Ta
rım Bakam Mehmet Izmen'in, sözlü cevabı
(6/274)
119,307:312
—• Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde

Sayfa
vukubulan sel felâketinin sebebolduğu ha
sarlara dair sözlü sorusu ve Bayındırlık
Bakanı tlyas Seçkin, imar ve iskân Bakam
Fahrettin Kerim Gökay; Tarım Bakanı
Mehmet Izmen ve Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin sözlü cevabı (6/385)
433,548,609:612
— Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 1962 yılında bilûmum tarım makina ve
aletlerinin, Gümrük ve Muamele vergileri
kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet
Izmen ile Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin
sözlü cevapları (6/282)
,
119,312:315
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Keşan'da Devlet Su işlerinin kurut
makta olduğu göl sahasına orman köyleri
nin nakil ve iskânlarının kabil olup olmadı
ğına dair sözlü soru önergesi ve imar ve is
kân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'la Ta
rım Bakanı Mehmet Izmen'in sözlü cevap
ları (6/358)
352,469:471
— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şir
ketinin tasviyesine gidilmesi sebebine dair
sözlü soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete ile Tarım Bakanı Mehmet Izmen'in
sözlü cevapları (6/293)
120,316:318
— içel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın,
Zirai plasman artırılması ve T. C. Ziraat
Bankasının Tarım Bakanlığına bağlanması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu
(6/297)
120
— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve ça
lışma sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlan
malarının lüzumlu görülüp görülmediğine
dair sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı
Mehmet Izmen'in sözlü cevabı (6/268) 118,307,
440:444
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Kırşehir ve civarında vukubulan kum
fırtınasından zarar görenlere tohumluk
buğday yardımı ile borçlarının tecili hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü so
rusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü
ce¥abı (6/372)
432,538,601:606

- 2 6 8ay fa
— Konya Milletvekili Rüştü özal'm,
zirai ilaçlamalardan dolayı can ve mal
kaybı olup olmadığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/332)

Sayf*
Ticaret Bakanından
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— Manisa, Milletvekili Muammer Erten'in, :bir banka kurulması maksadı ile
tütün müstahsılmdan para toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar
ne sebeple kurulmamış olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusu (6/393)
520
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak
Tevzi komisyonlarının vazifelerinin neler
den ibaret olduğuna dair Devlet, İmar ve
İskân ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/397)
520
—• Niğde Milletvekili Ruhi vSoyer'in,
memleketimizde ne kadar elma istihsal ve
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedbir alınmış olup olmadığına
dair sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı
Mehmet Izmen ile Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin sözlü cevapları (6/308)
120,324:326
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'ııun, Karadeniz ımıntakasında 'bu yaz vükubulan kuraklık sebebiyle 'büyük <bir ekmek
lik hububat sıkıntısı olması ihtimaline
karşı hir tedbir alınıp alınmadığına dair
Ticaret ve Tarım Bakanlarından s'özlü so
rusu (6/376)
432,547:548,606
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından
kaldırılan köylerin örnek köy kurma
yolu ile iskânına ve arazilerine mukabil
arazi verilmesine dair Bayındırlık, İmar
ve İskân ve Tanın Bakanlarından sözlü
sorusu ve 'Tarım Bakanı Mehmet Izmen
ve İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim
Gö'kay'm sözlü cevabı (6/354)
352,466:469
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon'un merkez ve ilçelerinde
tütün mahsulünü mahveden mavi küf
hastalığının sebebolduğu zayiata
dair,
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/389)
481,

— Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal Karan'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile mo
torlu ziraatın yapılmasına engel olup ol
madığına dair Ticaret ve Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/265)
118
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerin, incir ziraatinin Ibekâsmın temini ve
incir müstahsilinin himaye edilmesi ımaksadiyle bir tedbir düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/377)
432,548,606
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
Bilecik Konserve Fabrikasının halihazır
durumuna ve işletmeye açılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair soru önergesi
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü
cevabı (6/351)
295,462:466
— Bolu Milletvekili Ahmet
Çak
mak'in, pancar fiyatlarında hangi sebep
ve kıstaslara uyularak indirim yapıldığına,
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/361)
376
—- Çanakkale Milletvekili liofet Sez
gin'in, Biga ilçesinde ö . 7 . 1962 tarihinde
vüku'bulan sel felâketinin
sebebolduğu
hasarlara dair sözlü soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin, İmar ve
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay,
Tarım Bakanı Mehmet Izmen ve Ticaret
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları
(6/385)
433,548,609:612
— Çankırı Milletvekili Rahmi Inccler'in, 1962 yılında 'bilûmum tarım Ma
kimi ve aletlerinin, Gümrük ve Muamele
vergileri kaldırılmak suretiyle, ithal edil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusuna Tarım Bakanı
Mehmet Izmen ve Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin sözlü cevahı(6/282)
119,312:315
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun,, Doğu - Karadeniz halkının ek
meklik buğday ' dağıtımının verileceği
Fisko Birlik Teşkilâtının bundan önceki
dağıtım işinde suiistimal yaptığı hakkın-

-

»

-

Sayfa

Sayfa
d&ki söylentilerin doğru olup olmadığına
dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı Muhlis
Ete'nin sözlü oevabı (6/318)
121:122,328,446,
458:460
— Edirne Milletvekili Fahir ıGiritlioğlu'nun, Keşan'da Devlet ıSu İşlerinin ku
rutmakta olduğu \göl sahasına orman köy
lerinin nakil ve iskânlarının kalhil olup
olmadığına dair İmar ve İskân ve Tarım
Bakanlarından sözlü sorusuna İmar 've İs
kân (Bakanı Fahrettin Kerim Oökaıy ive Ta
rım Bakanı Mehmet İzmen'in ısözlü cevalbı
(.6/35-8)
352,469:471
— Edirne Milletvekili ilham'i Ertenı'in,
Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şirke
tinim tasfiyesine gidilmesi seJbebine dair
Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusuna Ticaret Bakam Muhlis Ete ve Ta
rım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü sorıısu (6/293)
120,316:318
— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, Gireısuın ile {fındık müstahsili arına
Türkiye Oumlhuriye'ti Ziraat Baıikasınlca
«Fındık toplama kredisi» adı altında bir
kredi verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Ticaret
Bakanı Mulhlis Ete'nin sözlü eavalbı
06/343)
123,456:460
— Gümülşane Milletvekili Salbalhattin
S av acı'nm hububat alım fiyatlarımın artı
rılmasının düşünülüp düşlünlülm ediğine.
dair soru önergesi ve Ticaret (Bakanı Muh
lis Ete'nir. sözlü cevabı (6/342)
123,454:456
— İçel Milletvekili Burhan (Bozdoğan'
ın, Zirai plasmanın 'artırılması ve T. O. Zi
raat Bankasının Tarım Bakanlığına (bağ
lanması (hususunda ne düşünüldüğüne dair
Tarım ive Ticaret Baklanlarından sözlü so
rusu '.(16/297)
120
— İzmir (Milletvekili Arif Ertumga'nın, memleketimizin nebati yağ ihtiyacını
temin için ithal edileni likit soya yağları
na dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı
Muhlis Ete'nin ısözlü cevalbı (6/336)
123,333,
452:454
— İzmir Milletvekili Arif Ertuniga'nın,
zeytin yağının dahilî piyasada değer fiyat
la satılması ve ihracı hususunda ne gübi
bir tedbir alınması düşünıüldüğünsedair Ti-

caret Bakanından sözlü sorusu (6/387) 433,549,
612
— Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'da inşasına (başlanıp
sonradan durdurulan soğuk hava deposu
nun ikmalimden vazgeçildiğinin doğru
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu <ı6/371)
377,502,538
— Manisa Milletvekili Muammer Er
tenin, ıbıir banka kurulması maksadı ile
tütün müsıtahsılından para toplanmış ol
masına rağmen, (bankanın şimdiye kadar
ne sefbeple kurulmamış olduğuna dair Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel (Bakan
larından sözlü sorusu (6/393)
520
— Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, çekirdeksiz ıkuru üzümün asgari ih
raç fiyatına dair Ticaret. (Bakanından söz
lü sorusu (6/394)
520
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde ime -kadar elma istihsal ve
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedjbir •alınmış olup lolmadığma dair,
Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü So
rusuna Tarım Bakanı Mehmet İzmen ve
Ticaret (Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vaibı (6/308)
121,324:326
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Karadeniz mımtakasında Ibu yaz vukubulan kuraklık sebebiyle (büyük (bir ek
meklik (hulbufoat sıkıntısı olması ihtimali
ne karşı bir tedlbir alınıp lahmnadığma
dair 'Ticaret ve Tanım Bakanlarından söz
lü sorusu •(6/376)
432,457,548,606
— Zonguldak Milletvekili Suphi Ko
li ak'm, kömür fiyatlarına izam yapılması
sebebine ve (bu zammın İktisadi ve ticari
alanda sdbeholacağı pahalılık ve fiyat yük
selmesinin önlenmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair, 'Sanayi ve Ticaret ha
kanlarından sözlü sorusu 66/309)
121
Ulaştırma Bakanından
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
1950 yılından evvel PTT İdaresine dnıtiısaheden ve emekli aidatı kesilmiş (bulunan
personel adedine dair Ulaştırma Bakanındam sözlü sorusuna Ulaştırma Bakanı Bi-

_ â â Sayfa
81,460,496,
532:533
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
27 Mayıs 1960 İnkılâbı dıolayısiıyıle ve aka
binde PTT memurlarına, mesai yapmaları
halinde, fazla mesai ücreti verileceği hak
kında teşkilâta bir emir verilip verilmedi
ğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sofat ögten'in sözlü cevabı (6/345)

B)
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Adalet Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçi'oğlu'ıiiun, İdeal Türkiye için Dinimizde
Reform, Kemalizm adiyle yayınlanan ımecmua hakkındaki yazılı soru önergesi ve
Adalet Bakanı Ajbdülhak Kemal Yörük ile
İçişleri Bakana «Salhir Kurutluoğlu'nun
yazılı cevapları (3/133)
342:
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 5 . 7 . 1 9 6 2 tarih ve 60 sayılı Ka
nunla kabul edilen tazminatların 1 . 8 .
1962 tarihinden itiba.ren verilmesi için ne
giibi tedbirler düşünüldüğüne dair Adalet
Bakanından yazılı sorusu (7/168)
377
— İsparta Milletvekili Sadrettin Bilgiç'in, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncıı mad
desine göre emekliye çıkarılan hâkim ve,
savcılara dair Adalet Bakanından yazı
lı sorusu (7/184)
520
— Maraş Milletvekili Adnan Karaküçük'ün, asayişi bozan hâdiselere ve bunla
rın önlenmesi bakımından alman tedbirle
re dair İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından
yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı (7/163) 377,
625:628
— Maraş Milletvekili Kemal Bağeıoğlu'nun, asayişi bozan hâdiselere ve bun
ların önlenmesi bakımından alman ted
birlere dair İçişleri ve Adalet Bakanlıkla
rından yazılı soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı
(7/162)
377,623:625
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, son genel seçimlerde muhtelif

Sayfa
rusuna Ulaştırma Bakanı JR/ifat öçten'ini
sözlü cevabı (6/344)
81,460,496,529:532
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 27 Mayıs 1960 İhtilâlimi müıtaakıp Ulaş
tırana Bakanlığına bağlı daire ve müesse
selerden kaç memur ve işçinin görevin
den uzaklaştırılmış olduğuna dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/275)
119

SORULAR
siyasi partilerden adaylığını koyan yar
gıç ve savcıların tekrar bu görevlere alınanııyacakları hususunda bir prensip ka
rarı bulunup bulunmadığına dair yazılı so
ru Önergesi ve Adalet Bakanı Sahir Kurut
luoğlu'nun yazılı cevabı (7/137)
143:146
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Türk Ceza Kanununun 16 ncı maddesinin
tatbikatına dair sorusuna Adalet Bakanı
Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı
(7/112)
336:337
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Hükümet programı üzerinde par
ti grupları sözcülerinin radyodan verilen
konuşmalarının bildirilmesine dair yazılı
soru önergesi ve Basm - Yayın ve Turizm
Bakanı Celâl Tcvfik Karasapan'm yazılı
cevabı (7/149)
295,614:622

Başbakandan
— Adana Miletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, bilûmum alet ve vasıtaları ile
zirai mücadele ilâçları ve zirai gübreler
den 1955 - 1962 yıllarında ne kadar ithal
edildiğine dair Başbakanlık, Gümrük ve
Tekel, Ticaret, Maliye ve Tarım Bakanla
rından yazılı sorusu (7/170)
377
— Adana Miletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 14 Mayıs 1950 ile 27 Mayıs
1960 tarihleri arasında partizanca maksat
larla maddeten ve manen mağdur edilenle
rin haklarının iadesinin veya gerekli şekil
de tazmin ve tashihinin düşünülüp düşü-

Sayfa
nülmediğiııe dair Başbakandan yazılı soru
su (7/180)
433
— Adana Miletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, yapılmakta olan zararlı yayın kar
şısında ne gibi tedbirler alınmış olduğuna
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/148)
295
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Pilot Bölge olarak seçilen Antalya'da
yapılan çalışmaların devam edip etmiyeceğine dair Başbakandan olan sorusuna,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ekrem Alican'm yazılı cevabı (7/96)
335:336
— Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Çankırı iline 1962 bütçe yılında, her Ba
kanlık için ayrı ayrı olmak üzere, yapıla
cak yatırımlara dair yazılı soru önergesi
ve Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'm yazılı cevabı (7/101)
135:141
— Kırşehir Milletvekili Memdulı Erdemir'in, gerek Millî Birlik İdaresi zamanın
da ve gerekse seçimlerden sonra idare mec
lisi başkan ve üyeliklerine tâyin edilenlere
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/150)
295
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın,
Tokat ili dâhilinde, bilûmum dairelerce
yapılacak yatırımların neden ibaret oldu
ğuna dair soru önergesi ve Başbakan adı
na Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'ın yazılı cevabı (7/95)
/
33:39
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Sayfa
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Keşan Devlet Hastanesi onarımı
nın ikmali için ne düşünüldüğüne ve halen
katî kabulünün ne scsbeple yapılamadığına
dair Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu
(7/167)
377
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Meriç nehri şeddeleri dışında kalan
İpsala ilçesi Sarıcali köyüne ait ekili arazi
nin su basması tehdidinden kurtarılmasının
mümkün olup olmadığına dair Bayındırlık
Bakanından yazılı sorusu (7/164)
377
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ta
rafından Erzurum'da satmalınan arsa be
delinin neden zamanında ödenmemiş oldu
ğuna dair yazılı soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı llyas Seçkin'in yazılı cevabı
(7/116)
338:339
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu ve çevresi karayol
larının yapımına ve durumuna dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/158)
353
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Marmara Ereğli'sini Edirne - İstanbul
Devlet yoluna bağlıyan yolun asfalt olarak
ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/118)
40
Gümrük ve Tekel Bakanından

Bayındırlık Bakanından
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Aydın - Muğla yolu inşaatının ne za
man bitirileceğine ve Çine çayının* bağlan
ması işinin ne durumda olduğuna dair ya
zılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı
Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/64)
134
— Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, Muş ilini kestirmeden Diyarba
kır'a bağlıyacak olan Kulp - Muş yolunun
programa alınıp alınmadığına dair yazılı
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas
Seçkin'in yazılı cevabı (7/135)
344:345
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Bulgaristan Hükümeti tarafından
Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bâzı te
sislerin yapılıp yapılmadığına dair Baymd.rlık Bakanından yazılı sorusu (7/165)

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, bilûmum alet ve vasıtaları ile
zirai mücadele ilâçları ve zirai gübrelerden
1955 - 1962 yıllarında ne kadar ithal edil
diğine dair Başbakan, Gümrük ve Tekel
Ticaret, Maliye ve Tarım Bakanlarından
yazılı sorusu (7/170)

377

İçişleri Bakanından

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, bilûmum il ve ilçe belediye
lerinin 1958 ilâ 1962 yılları bütçe gelir ve
giderlerine dair İçişleri Bakanından yazılı
sorusu (7/183)
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, mahalle bekçilerinin hangi
kanun ve nizamlara tâbi olduğuna dair İç
377 J işleri Bakanından vazıh sorusu (7/119)

520

433

Sayfa

Sayfa
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlıı'nım, İdeal Türkiye için Dinimizde Re
form, Kemalizm adiyle yayınlanan mec
mua hakkındaki yazılı sora önergesi ve
Adalet Bakanı Adbülhalk Kemal Yörük
ile İçişleri Bakanı Sahir Kurutlııoğlu'nuın
.yazılı cevaplan (3/133)
342:343
— Çorum Milletvekili Faruk, Küre
li'nin, belediye ve özel idarelerde halen
ai'datlı tahsildar bulunup bulunmadığına
dair İçişleri Balkanından yazılı sorusu
(7/176)

433

— Edirne Milletvekili Fahir Gdıritlioğlu'nun, Pınarhisar Ortaokulundan iki
öğretmene mecburi izin veren kayma
kam hakkında memuriyet görevini sui&tiimalden dol ay t hir takibata geçilip geçilmediğine dair yazılı sora önergesi ve
tçişleri Balkanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/123)
42:43
— Maraş Milletvekili Adnan Karaiknçük'ün, asayişi 'bozarı hâdiıseleııe ve bun
ların önlenmesi bakımından alınan ted
birlerine dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından yazılı sorusu ve İçişleri Bakam
Sahir Kurat.luoğlu'nun yazılı
cevalbı
(7/163)
377,625:628
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıuğlu'nun, asayişi 'bozan 'hâdiselere ve bun
ların önlenmesi ıbakımından alınan ted
birlere dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Bahir' Kuratluoğlu'nun yazılı
eevabı (7/162)
377,623:625
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kıııt'ıın, Tekirdağ ili Saray ilçesinde polis teş
kilâtı kurulması hususunda bir hazırlık
bulunup bulunmadığına dair yazılı soru
önergesi ve İçişleri Balkanı Sahir Kurat
luoğlu'nun yazılı cevabı (7/145)
295,613
îmar ve îskân Bakanından
•*— Malatya Milletvekili Halit Ziya Öz
kan'ın, vatandaşlar ıtarafından Ankara
İmar Müdürlüğüne verilen inşaat proje
terinin miktarına ve bunlardan kaçına
ruhsat verildiğine dair yazılı sora öner-

gesi, ve İmar ve Islkân Balkanı F. Kenan
Gökay'm yazılı cevabı (7/138)
343:344
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Mardin'in Midyat ilçesi Kerburan
nahiyesine bağlı Germaf köyümde mo
dern bir otel ile turistik (kaplıca kurul
ması hakkında bir çalışma olup olmadı
ğına dair İmar ve İsikân Bakanından
yazılı soru önergesi ve İmar ve İsikân Ba
kanı Muhiddin Güven lile Basın - Yayın ve
Turizm Bakanı Celâl Tcvfik Karasapan'm yazılı cevapları (7/143)
81,345

Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, bilûmum alet ve vasıta
ları ile zirai mücadele ilâçları ve zirai
gübrelerden 1955 - 1962 yıllarında ne
kadar ithal edildiğine dair Başbakan,
Gümrüfk ve Tekel, Ticaret, Maliye ve
Tarım Bak anlarından yazılı sorusu (7/170)

377

— Adana Milletvekili Kemal Saniıbrahimoğlu'nun, iktisat mütehassısı Niekolas Kaldor tarafından hazırlanan ra
porun umumi efkâra ne sebeple açuklanımadığına dair Malîye Balkanından yazılı
sorusu (7/161)
353
— Edirne Milletvekili Fahir GMtılioğlu'nun, Edirne ilçelerinin Hükümet
konağı ihtiyaçlarının giderilmesi ıkonusunda ne düşünüldüğüne dair yazılı ısoruönergesi, Maliye Bakanı Fenid MJelen'in
yazılı cevabı (7/171)
377,378,628:629
— Edirne Milletvekili Fahir Giritli•oğlu'mın, Tosya Hükümet ikonağı inşası
hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ferid M>elen'in yazılı cevabı (7/151)
349,622:623
— Malatya Milletvekili Haliit Ziya
Özkan'ın, .Servet heyammiameleii'inini alın•dnğı 1961 yılı! Gelilr Vergisi nıaıtrahma
flaaır yazıûiı soru önte'r/gesü ve Maliye Baîkanr Ferid Meıl'en'inı yazılı cevalbıi (7/139)
273
Millî Eğitim Bakanından
- - Kastamonu Milletvekili A'M' Özdikm'enılii'nin, İnebolu ilçesine İlişe açılması
ilmlkânıınıın düşünülüp dü^ınıülm'eidijğiınıe dair

-sı
Sayfa

Sayfa
Millî Eğitim Bafkamnıdatn1 yasalı sorusu
(7/160)
153
— Konya Milletvekili Kemal Atamıam.'m, Beyşehir Iilsesimin dıııınmıuna dadr
-Mil'lî Eğittim Balkanımdan; yaızılı somısu
(7/153)
350
— Telkd'rdağ Miıll'eıtveJkili Tumbam Kult'mm, Tekirdağ ilimlini ÇeTfeez'köy üllçe'sinide,
'belediye1 bünKmundaın! i'aydal'anım'ajk sure
tiyle, 1962 - 1963 öğretim yılında ortaokul
a^ıHmasınııı daişümülüp düşünıülmıediğine
dalir yaaılli- soru önergesi ve Millî Eğitini
•Rakamı Şevket Raşit Baitdpoğltu'mıum yazılı
cevalbı (7/146)
295,613:614
Millî Savunma Bakanından
— K'ooaıeili! Md'U'etivelkiKi Süreyya Sofuoğliuı'muın, Kayseri Menzil Komimi araımiin bir
siyasi partd konigıleısimde konıışituğu halkkınldıaıki • neşriyatın! doğrtı olup ofcmadığınia.
dair Millî Saıvuninva; Balkamıımdaıni yazılı
aomm (7/156)
352:353
— Mu^ MıilJ!et\ıeM»]li; Sait Mutlu'nun,
SdilâJbJIte Kutvvetlıeıııd^ görevli' sâıvill pemsonlelîim eş ve ç<ocnlfcI'aıraıi]in< da tankeri hastamel er
de tedavi! 'ediflimıehvııimdh. düşünülüp düşünıüliımediğiıiie dair soıiUsu ve Millî Savununa
Balkann tUbami 'Sarocaır'i'rt yatzıh1 eevafbı
(7/136)
142:143
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— HîdİMiiö Mill'eıfcvokilıi Faihir Giriltli'oğhı'nmnı, lıekdimlliğdlm sosyaliz ay onu maksladifyle piketi böllge >olara!k Edinme'nüm ede
aibnııiMıSunldamı ne ıgilbi bir seibeplle v<a,zge>ç'ilddığimo dadr Sağlıılk ve Sosyal Yaradım Ba*kamımdanı yaızılı «sorusu (7/166)
— İsparta Md'lllıeitvekıili Ali İ'msaim Balnım'un, iznuir, Tepecik Göğüs Hastalıkları
llaı^helkfltaildğinli'n Baikanllılkla yapta'ğı tele
fon gıörtişmielıeriidıe dair .Sağlık ve Sosyal
V'ardı'm Balkanından; yazılı sorusu (7/155)

377

352

— tzmıiır Mil'letivelkil'i Mustafa Uyar'ım„ 1219 sayılı Kamumla göre yett%tirileıı
küçük sağltık m eminini ve ısümmieitçiliere dadr
yazılı som önerge'si ve Sağlalk ve Sosyal
Yardım Balkanı Yuısııf Aziz'oğkı'nıun yazılı
ceva/bı (7/125)
339:340

— Urf a MiMetiveMlti; Kemııal Bafdılto'nıaı, Urtfa Devlet Hastamıesdnde 28 . 4 .1962
ıtaalilhilnAi^e vulkua gebeni olaya dair yazılı
ısoru! öniertg'etsi) ve; 'Sağlılk ve Sosyal Yardım.
Ba'kand Yusuf Azdızioğılu'nıum. yazıttı cevalbı
(7/144)
130,276:278

Sanayi Bakanından
— 'Kastamonüı Milletvekili AM1 özdüknıeml'mim, Küre ilçesinde işletiflmııefkte olan
Priıt Madenli Müdürlüğünüm lme,bokı'y&
maıklMm düşünülüp düşümülmedi^aıe dair
•Saımayi Balkanımdan! yazılı soruısu (7/159)
353
— Zonguldak Milltetvielkili MeSıaıet AH
Pestiılci'nd'm, Ereğli Kömürlerdi İşletmesi
tarafından kömürle Mr zaıım dalma yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğinle dair ya
zılı soru önıergesi ve Saıılayi Baklamı Fethi
Oelkfbaış'ın ya<zılı cesvafbı (7/129)
340:342
Tarım Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibralıimoğlu'mum, bilûmum alet ve vasıtaları
ile zirai mücadele ilâçları ve zirai gübre
lerden 1955 - 1962 yıllarında ne kadar
ithal edildiğine dair yazılı soru önergesi,
Başbakan ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Ta
rım Bakanlarından yazılı sorusu (7/170)

377

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'im, Orman Genel Müdürü ile bu Ge
nel Müdürlük memurlarından bâzılarının
tâyin ve tefilerine dair Tarım Bakanından
yazılı sorusu (7/154)
350
— Corum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve
taşra teşkilâtında kaç avukatlık kadrosu
nun boş bulunduğuna ve bu kadrolara na
sıl tâyin yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan yazılı sorusu (7/178)
433
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, islâhiye ilçesi Yarbaşı - Taşoluk is
tasyonları civarındaki ormanlarda görü
len hastalığın önlenmesi için bir tertibat
alınıp alınmadığına dair yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakam Cavit - Oralın yazı
lı cevabı (7/98)
134:135
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dâhilinde fazla miktar-

— 32 —
Sayfe
da yetiştirilen ay çiçeğinin hastalıktan
kurtarılması için alman veya alınması dü
şünülen bir tedbir olup olmadığına dair
yazılı soru önergesi, ve Tanm Bakanı Cavit
Oral'm yazılı cevabı (7/121)
40:42
— Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'nun, bu yıl Karadeniz Bölgesi il
lerinden hangilerinde fındık kurdu müca
delesi yapıldığına dair soru önergesi ve
Tarım Bakanı Cavit Oral'ın yazılı ceva
bı (7/140)
44:45
— Kastamonu Milletvekili Ali Özdiknıenli'nin, Kastamonu'nun sahil ilçelerinde
fındık yetiştirilmek üzere T. C. Ziraat Ban
kasınca yardım yapılması hususuna dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/181) 481:
482
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, kuraklık sebebiyle geçimini zor
temin eden Kastamonu halkına hibe yoliyle veya vadeli olarak yardım yapılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
Bakanından yazılı sorusu (7/182)
482
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
dolu âfetinden zarar gören Çubuk ilçesi
ile köylerine tohum veya parası verilmesi
hususunda no düşünüldüğüne dair Tarım
Bakanından yazılı sorusu (7/175)
433
— Nevşehir Milletvekili Ramazan Demirsoy'un, rüzgâr erozyonu sonunda buğ
day mahsulü hasara uğrıyan Nevşehir ve
Kırşehir illerine bağlı köylere bir yardım
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu
(7/147)
295

Ticaret Bakanından
—. Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, bilûmum alet ve vasıtaları
ile zirai mücadele ilâçları ve zirai
gübrelerden 1955 - 1962 yıllarında ne
kadar ithal edildiğine dair yazılı soru
önergesi, Başbakan, Gümrük ve Tekel, Ti
caret, Maliye ve Tarım Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/170)
377
— Antalya Milletvekili îhsan AtaöVün, Antalya ilinde ve ilçelerinde T. C. Zi
raat Bankasından 50 bin liradan fazla

Sayfa
kredi alan tüccar ve çiftçilere dair Ticaret
Bakanından yazılı sorusu (7/177)
433
— Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Et ve Balık Kurumunun kurulduğu ta;riühten berli; balıfeçaılaiklıa ilgili olara'k, ne gi
bi faaliyetlerde bulunduğuna dair soru
suna Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı
cevabı (7/142)
274:276
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bankalarca muvazaa yoluyla, ticari
kredilerden alman yüksek faizlerin düzel
tilmesi çaresinin aranıp aranmadığına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (7/174)
378
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1962 yılında bol miktarda ekilen
çeltik mahsulünün normal bir fiyatla, satış
larının sağlanması konusunda ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/172)
377:378
— Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1962 yılında bol miktarda istihsal
edilen kuş otlarının yüksek fiyatla satışını
sağlamak amaciyle ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından yazılı so
rusu (7/173)
378
—r Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlıı'nun, Ordu ili Kooperatif Müdürü
Hami Nalbant hakkında, bugüne kadar,
Bakanlık müfettiş ve kontrolleriyle bir tah
kikat yapılıp yapılmadığına dair yazılı
soru önergesi ve Ticaret Balkanı Muhlis
Ete'nin yazılı cevabı (7/141)
273:274
Ulaştırma Bakanından
— Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Edirne, Uzunköprü ve Keşan PTT
binalarının yeniden yapımı hakkında ne
düşünüldüğüne dair Ulaştırma Bakanın
dan yazılı sorusu (7/157)
353
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Tosya PTT binasının yeniden in
şası ile telefon şebekesinin düzeltilmesi ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair Ulaştırma
Bakanından yazılı sorusu (7/152)
349:350
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Devlet Demiryolları Sivas Fabrika
sından bir grup âmiri ile bir işçinin Erzu
rum'a ne zaman ve ne sebeple nakledildik-

— 38 Sayfa

Sayfa
lerine dair yazılı soru öneregsi ve Ulaştır
ma Bakam Cahit Akyar'ın yazılı cevabı
(7/104)
— Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğlu'nun, Antakya'ya ikinci bir 500 lük
otomatik telefon santralinin ne zaman ko
nulmasının düşünüldüğüne dair Ulaştırma
Bakanından yazılı sorusu (7/169)

142

377

—- Hatay Milletvekili Sekip İnal'ın, İs
tanbul şehir hatları vapur ve seferlerinin
hangi esas ve usullere göre kiraya verildi
ğine ve kira mukavelelerinin
tatbikatı
dolayısiyle yargı organlarına intikal eden
dâva bulunup bulunmadığına dair yazılı
soru önergesi, ve Ulaştırma Bakanı Cahit
Akyar'ın yazılı cevabı (7/128)
43:44

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
layı İğdırlıların Milet Mecisine
ve şükranlarını bildiren telgrafı

— İğdır Kaymakamlığı ve Belediye
Başkanlığının; İğdır'ın uğradığı deprem
felâketi dolayısiyle gösterilen alâkadan do

minnet
523

TASARILAR
— Ad ve soyadlarının değişikliğine iliş
kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onay
lanmasının
uygun
bulunmasına
dair
(1/125)
7,8,11,12,13,14,32,62 :65
—- Ahvali şahsiye konusunda Millet
lerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Ey
lül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı
(1/135)
8,11,12,13.14,32,75:77
— Ahvali şahsiye ile ilgili belge ör
neklerinin parasız verilmesi ve tasdikten
muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957
tarihli Sözleşmenin uygun bulunmasına
dair (1/128)
118,588
— 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında (1/250)
295
— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genci
Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün
onaylanması hakkında (1/21)
7,8,11,12,13,14,
32,66 :69
— 6747 sayılı Şeker Kanununun 5 nei
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(1/283)
482
— Amerika Birleşik Devletlerinin bir
teşekkülü olan Export - İmport Bank ile
Hükümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü

arasında aktedilerı 4 milyon dolarlık istik
raz andlaşmasının tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/249)
—, Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair (.1/230)

295

4

— Âmme hükmî şahısları veya müesse
seleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısının geçici bir ko
misyonda görüşülmesi hakkında Devlet Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi
(t/286, 4/96)
520,523
— Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı
inşası için gelecek yıllara geçici taahhütlere
girişilmesi hakkında (1/147)
9:10
— Başbakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek ka
nun hakkında (1/193)
10:11
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında
(1/238)
81
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında (1/244)
— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine

148
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ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine
dair (1/287)
520,575
— 5442 sayılı İl idaresi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(1/292)
569
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/253)
291
—1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/274)
350
— 1962 yılı Bütee Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmında
değişiklik
yapılmasına
dair
(1/251)
295
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/294)
570
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/189)
6,8,11,12,13,14,16,54:57
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/252)
295
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/288)
520
— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında (1/284)
482
— 1962 yılı Bütçe Kanununun 22 nci
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında (1/231)
4
— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/254)
296
— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına
iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine
dair 7.9.1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun^
1 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında (1/193)
149,485
— Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bir madde eklenmesine dair
(1/255)
296
— Devtfet Hava Meydanları İşletmesi
Geneli Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu-

Sayfa
nuna bağlı cetvelierte değişiklik yapılması
hakknda (1/245)
148
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmımda değişiklik yapılması hak
kında (1/282)
434
— Devlet memurları aylıklarının 'tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna 'bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da (1/195)
.
482,593
— Devlet memurları aylılklarının 'tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tıarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak- '
kında (1/151)
11:12,578
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1955 Bütçe yılı Kesimhesabı hakkımda
(3/95, 3/96, 1/48)
6,8,11,12,13,14,16,58:61
—• Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 bütçe yıllı He'sa'bı Katisine dair
ve elk mutabakat beyannamelerinim sunul
duğuna dair Sayıştay Başıkanlığı tezkere
leri ille Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 malî yılı Hesabı Katisi hak
kında (3/118, 3/109, 1/55)
107,487,515:
518,524,550:553
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
1957 imali yılı Hesabı Katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ille Devlet
Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1957 mıalî
yılı Hesabı Katisi hakkında ('3/129, 1/64) 107,
487,511:514,524,554:557
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1962 yıllı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında (1/289)
520
— DeVlet Personel Dairesi kurulması
hakkında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesilnim değiştirilmesine dair (1/173)
521,593
— Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna • ek kanuna
da'ir (1/256)
296
— 97 sayılı Kanuna göre laskerlik hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrimde
öğretmem olarak yapanların ilkokul öğ
retmenliğine tâyinleri hakkımda (1/232)
4
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Sayfa
— 4 . 1 i 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de>ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler
eklenmesi hakkında (1/300)
520
— 4273 ısayıllı Subaylar heyetine mah
sus Terfi Kanununun 10 ncu ımaddesinin
(c) fıkrasının tadili ve bu ıkanuîia geçici
madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı Ka
nunun geçici ikinle! maddesinin değiştiril
mesine dai'r (1/241)
106
— 4792 sayılı işçi Sigortıaları Kurumu
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesine dair (1/275)
350,570
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10
ve 48 nci maddelerinin tadiline dair
(1/257)
296
—• Ereğli Şirketinden alman liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli de
miryollarının işletilmesi ve Havza'daki de
niz işlerinin inhisar altına alınması hak
kındaki 3241 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair
(1/136)
118,486
— Evlilik dışı çocukların tanınmalarını
kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının 1 uygun bulunduğuna
dair
(1/233)
4
— Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
(1/258)
296
— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958
bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile 1958 malî yılı He
sabı Katisi hakkında (3/68,, 1/75)
570
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâ
zı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtla-.
rın Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar
Kurulu
kararının
onaylanmasına dair
(1/246)
148
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
31.02, 31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Vergisinden, muafiyetine dair
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onan
ması hakkında (1/123)
13 04,580,630:633
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
87.01 pozisyonuna dâhil traktörlerin Güm-

Sayfa
rük vergilerinin % 15 nisbetine indirilme
sine dair Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin onanması hakkında (1/143) 14,580,642:645
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın
Gümrük Vergisinden muafiyetine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması
hakkında (1/107)
13,579:580,634:637
— Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi
hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun
hakkında (1/168)
570
— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan
İstikraz Andlaşmasının
onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair (1/259)
296
— Hükümetimizle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan
İstikraz Andlaşmasının
onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair (1/276)
350
— Hükümetimiz ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetinin resmî bir müesse
sesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasfnın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/234)
4
— 2004 sayılı îcra ve iflâs Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ekenmesine dair (1/280)
363
— 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/152)
16,117:
118,581
— istanbul'da Beşiktaş'ta Vignezade
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye
iadesi hakkında (1/126)
570
— istanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
nel idareleri teşkilât ve tesisatının istan
bul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/144)
11,98:100,117,582
— istanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir Teknik Okulu Açılmasına dair 6374
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında (1/104)
118,588

-M
Sayfa
— İstanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir Teknik Okulu Açılmasına dair 6374
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında (1/196, 3/360)
— Kaçakçılığın meni ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/295)
— Köy enstitüleri ile Tik öğretmen
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (1/2139)

304

570

— Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı müşterek enfrastrüktür programlan
gereğinee Türkiye'de yapılacak inşa ve. te
sis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10
ucu madesinin değiştirilmesi hakkında
(1/291)

520
— Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu ka
nuna bâzı maddeler- eklenmesi hakkında
(1/285)
482. 523
— Maliye Bakan Vekili ve Gümrük
ve T^kel Bakanı Orhan öztrak'ın, 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında (1/290)
575: 576
— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/260)
296
— Mersin limanı inşaat sahası dâhilin
de silo tesisleri için ayrılan sahanın Top
rak Mahsuleri Ofisine satışı hakkında
(1/139)
14:15,580: 581
— Milletlerarası Adalet Divanı statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların
çözülmesi hususunda Divanın yargı hak
kını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı
Kanunun yeniden uzatılmasına dair (1/293) 569 :
570
— Miletlerarası atom enerjisi ajansı
statüsünün VT ncı maddesinin (A) fıkra
sının 3 ncü bendinde yapılacak değişikli
ğin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (1/261)
296

Sayfa
— Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde eklen
mesine ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının
değiştirilmesine dair protokollerin onay
lanmasının uygun
bulunduğuna
dair
(1/264)
'
296
— Millî .Eğitim Bakanlığına 7475 sa
yılı Kanunla açılacak bir teknik okula ilâ
veten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul
açılması hakkında (1 /26),
12 : 13,578 :579,
638:641
— Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı
Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/242)
106
— Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve
Teknik öğretim Yüksek Danışma Kurulu
Kanunu hakkında (1/262)
296
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile Merkez Kuruluşu ve görevleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair (1/207)
, 107,114:117
— Millî Güvenlik Kurulu Kanunu hak
kında (1/179)
117,485,582,587
—• Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okulları hakkında (1/263)
296
— Muvazenei umumiyeye dâhil dairele
rin 1955 malî yılı Kesinhesabı hakkında
(3/101, 3/104, 1/47)
6,8,11,12,13,14,46:49
— Muvazenei umumiyeye dâhil daire
lerin 1956 malî yılı Hesabı Katilerine ait
umumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile 1956 bütçe yılı Hesabı Katîsi hakkın
da (1/52)
6,8,11,12,13,14,50:53,621
— Muvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait
umumi mutabakat beyannamesinin sunul- j
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile 1957 malî yılı Hesabı Katîsi hakkında
(1 /62)
298,488,507 ;510,524,558:561
— 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine
35C
dair (1/277)
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Sayfa
—• Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Reis
liği 1957 malî yılı Hesabı Katisi hakkında
(1/72)
*
570
— Pıiaitüsıyem 'hekimlik. Kanumu hak
kında (1/243)
130
— 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye Avusîfcurya, ödemıe AndlaışmıaisMitt'n fesini
hakkındaki 25 - 27 Eyüül: 1961 tarihli
nlötadıaırun onıaıylanımavsınımı uygum bulundu
ğunla dair (1/265)
296
— Servet heyamınjamei'erininı i'adeısd ve
yenli servet beyammıamıeleıri! adınimıais] hak
kımda (1/266)
296
— Silâhlı Kuvvetler- yaikacak Kanunu
haiktadai (1/90)
570
— Sürekli görevle yaJbanıcı m'emleketllerde ibudiuınıamı mleanurllıarını ayhkillaJrı hakç
kındaki 4991 sayıdü Kanunda* değişiklik
yapılllmıaısi'miı dadr (1/235)
4
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü uçucudanım* veri/lecek ucus taızminıaıtı
hakkımda (1/278)
350
— Tarım Balkandığına bağlı bâzn okul
ve kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926
taıriihlıi ve 867 .sıayılı Kamuma ek Kanun
hakkında, (1/161)
149,591
— Tekel demıel Müdürlüğü binası in
şası için gelecek senelere sâri taahhütlere;
gilrilşiltai'esi haJkkttidaki 7077 siayıli; Kanunlu/nj 1 nidi maddesinin değ%tirilmıesi • hak
kımda (1/267)
296
— Tdbefll Gemıel Müdüdüğüııün 1960
bütçe yıdi KesinflıeKap Kamunu hakkında
(1/240)
81
—• Telhis ve tedavi nıa'ksadlityle sağlık
kutftiımıliari'na a/nlyeten/ ve meccainen! tafcısis
edilecek: tıflbhi - cetrniâihi ve lâfeoratuvar
m&l'zemetehıdmı Güımirük Resminden muaf/en
muvakkati
ishallimle dair Anddlasmamın
onaylaımmlasının uygum ıbulunduğu hakkın
da (1/279)

353

— Tolhuınlulklaran tescil', konifcrol ve
sertiffiikaJsyonu haklkında (1/247)
148
— Topliu söz'leşımıp grev ve lokavt Ka
nunu haMında (1/273)
296,356:357

Sayfa
— Turizm ve Tanıtıma Baikanllüğı Ka
nunu haJkkmda (1/180)
117,484,581
—• Türk
Farmuak'ope'.si
hakkında
(1/271)
296
— Türkiye Oumlhuriyeıtd .fiimekdi Sam^
dığı Kaanununıun 6122 ve 6422 sayıda ka
nunlarla dteğ%tiri'len 39 ncu> maddesinin
(ıb) fıkraısımım somı 'bendim im k aidinim aksı
Umkkımda (1/268)
296
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile
Amıerilka BiriLeşilk Devletleri Hükümıeti
arasımda alkdolunsau 11 Ocak 1961 tarihli
zirai maddeler Anddia&ınastti ve ekdleriyle hu
Andlaışmada yaıpıiamı 29 Mantı 196.1, 17
Temmıuz 1961 taniMİ değişikliklerin onaylan/masmum
uygun
bullumduğumıa, dair
(1/269)
296
— Türkiye (Jumhuriyıeti Hükümeti ile
Amerika Bilrdıeşıiik Devletleri Hükümeti
a/rasımlda -akdodumiaın 29 Temi muz 1961 tanühli Zirai rn-addedler Andıasmuaisı ve e>kleriydıe bu Amllaşmada yapıdan 6 Eyıliıl
1961, 8 A cali ilk 1961, 3 Odak 1962, 14 Mart
1962 ve 21 Haziran, 1962 t;ınihli değişiklilklerin omaylanîmıasımnı uygun bulumluğümia dair (1/281)
;)7S
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birledik A ivip ("uımhuriyeti Hükümeti aırasıınıda imza edileni «Türkiye Cu'mlhuriyıeti
ille Birilieışi'k Arap (^ırnıhuriyeti (Mısır eya
leti) adasındaki 1 5 . 8 . 1953 tfaıilhli Tica
ret ve ödeimıe Andiaşımaiaırına. ek Protokol!.»
iJte ekle rindin onıaylanifmasamın uygun bu
lunduğu haıkkmda, (1/145)
7:8,8:11,12,
.13,14,32,70:73
— Türkiye (tomlıuriyeti Hükümeti ile
Sovyet Sosyalist Cunnlhııriyetileri .Birliği
Hükfümieti arasında telli - telıedton irtibatı
kuruılmaisıınıa ve mJevcut radyo - telgraf
servisime dair Andlaşmanün on'ay>knmaSTnıın uygunı bulunduğu hakkında (1/270)
— Türkilye Oumlhuriyeıtd HükümıetiUee
Avrupa P^onuındam temin olunan.- ikrediıuiin
Devlet borcu olaıraik Haizine hesaplarına
itııtiifkali ve Türk lira,sı kaıışıdıkOıanniTi kudılanfiilmıa şekli haikki'nda (1/248)
— Türkiye ile AfgaoıistaırK arasında
akdedileni Kültür' AndlaışımıaeMii'nı onaylan-

296

148

- â ö Sayfa
tataniM • uygun. Ibühıniduğu
hakkında
(1/236)
4
— 3203 öafyılı 'Tatman Bakankığı vazife
ve teşkilât Kanıunu-nun 23 nıcü rnaddeisıitıinı değilşltıilpillmıeısi halkikınfda (1/146)
11,577:
578
— Yozgat Milletvekili ıCelâl iSjuııgur ve
4 arkadaşının, Birinci Dünıya ve istiklâl
savaşlarına iştirak, «den Neibioğlu Ali Sa
mi Er,yılmaz',a vatani hizmet tertibinden
maaş ıtaibsMne dair 7 . 9 . (1961 tarihli: ve
368 ısayüi Kanunun birinci madde'slndıe
değişiklik yapılması hakkında (1/183)
264

Sayfa
— Zirai mıaddeler ticaretinim gelişti
rilmesi ve (yardumlaşıma hakkımdaki muad
del Amerikan Kanunu hükümleri 'gereğin
ce Türkiye Oumjhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 1
arasında akdoluınan 20 Ocak 1958 tarihli
muaddel anlaşmayı tadil eden 29 Mart
1961 tarilhli Andlaşmanın (onaylanmasının
uygun 'bulunduğu (hakkında (1/272)
296
— Zirai mücadele ve zirai karantina
Kanununun, 62 nci maddelsiniıru »on fıkra
sının yürürlükten ıkaldırılrnaısı İhakkmda
(1/237)
4:6

TEKLİFLER
Adana (Mehmet Ünaldı «G. S. Üyesi»)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair
(2/171)
574:575
— 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilme
sine ve bu maddeye Ibir fıkra eklenmesine
dair (2/172)
575
Ağrı (Veysi Yardımcı «C. 8. Üyesin ve
9 arkadaşı)
— 6785 sayılı imar Kanununun 22 nci
maddesinin) değiştirilmesine dair (2/276)
107
Afyon Karahisar (Şevki Güler)
— Velioğlu 1308 doğumlu Talhir Ünlü'ye vatani ıhitzmet tertibinden maaş bağ
lanması. 'hakkında (2/184)
149,591:592
Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 2 arka
daşı)
— 'Türkiye Culmlhuriyeti 'Emekli (San
dığı Kanıunununda Ibâzı değişiklikler yapılımalsına ve Ibu kanuna Ibâzı hükümler ek
lenmesinle dair 15951 sayılı.Kanuna ıbir ge
çici madde 'eklenmesi hakkında 6980 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin <değiı§tirilmesi [hakkında (2/138)
149,590:591
Aydın (Hilmi Aydınger ve 107 arka
daşı)
— 262 ıs ayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesine dair (2/287)
297
Aydın (İsmet Sezgin)
— 1076 ısayılı Yedek subay ve yedek
askerî memurlar Kanununun 3 ncü ımad-

desinin değiştirilmesine ve ıbu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna (bir madde ilâvesi ıhalklkınıda (2/39) 8:9,
298
Bitlis (Müştak Okumuş)
— 193 ısajyılı G-elir Vergisi Kanunu
nun 114, 115, 116 ve geçici 9 OKÇU ımaddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair
(2/113)
117,158)6:587
Balıkesir (Mehmet Tiritoğlu ve 7 arka
daşı)
— 6786 ısayılı imar Kanununa geçici
ıbir madde eklenmesi hakkında (2/65) 117,5'82:
586
Burdur (Mehmet özbey)
— 'Devlet Ihastamelerinıde çalışan dok
torlar (hakkında '(2/278)
— (Millî 'Eğitim Bakanlığı Merkez Ku'ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanuna ek 2773 Isayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin değiştirilmesine ve 4926 ısayılı
Kanuna dair (2/279)
— Millî Eğitim (Bakanlığı Merkez teş
kilâtı ve vazifeleri 'hakkındaki 2287 sayılı
Kanuna bâzı maddelerin 'eklenmesi ve
mezkûr kanuna ek 4113 sayılı Kanunun
!
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına
dair 02/280)
Bursa (İbrahim Öktem) Hatay (Sekip
İnal) ve Ankara (Muhlis Ete)
—• Bakanlıklar (kuruluşu hakkında Ka-

130
'

130

130

v

Sayfa
107,
109:114
Bursa (İbrahim Öktem ve S arkadaşı)
— Sendikalar 'kanunu teklifi (2/286)
251,
354

mmuıı değiştirilmesine dair (2/277'

•Bursa (Sadr ettin Çanga)
— 28 . 6 . 1960 tarihli ve 5 «ayılı Si
lâh ıtaşıyan veya bulunduranların affına
dair geçici Kanunun yürüriülkten kaldı
570
rılması hakkında (2/299)
'Bursa (Ziya Uğur ve 92 arkadaşı)
— 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sili usulü hakkındaki Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair 40 sayılı Kanu
570
na bir fıkra eklenmesi hakkında (2/203)
C Senatosu Üyesi (Burhanettin
9 arkadaşı)

TJluç ve

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Teşkilâtı hakkındaki 8017 sayılı (Ka
nuna ıek 6774 numaralı Kanunun muvak
kat maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/224)

306

Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü mad
desinin (m) bendinin kaldırılmasına dair
(2/28)
117,486,588
Erzurum (Gıyasettin Karaca)
—• 2510 sayılı Kanuna ek 1.05 sayılı
Mecburi İskân Kanununun
kaldırılması
hakkında (2/29)
117,384:416,417:
420,421 :424,425 :428,439 :440,472:475
İçel (Yahya Dermancı) ve İçel (Mazh'ar
Arıkan)
— İstiklâl Savaşına iştirak eden M,
Hilmioğlu, M. Rifat özaydın'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair
(2/281)

130

İstanbul (Ahmet Oğuz) ve Elâzığ (Nu
rettin
Ardıçoğlu)
— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında
(2/109)
117,586:587
İstanbul (Cihat Baban)
— Tcvfik Orman'in affına dair (2/295)

434

39
Sayfa
İstanbul (Cihat Baban ve 5 arkadaşı)
— Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına
iştirak eden Feracullahoğlu A'hmet Fahri
özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş
tahsisine dair (2/285)
164
İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Orhan
Apaydın)
Erzincan (Sadık Perinçek) ve
Elâzığ (Nurettin
Ardıçoğlu)
— Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkın
da (2/259)
164,570,355:356
İstanbul (Coşkun Kırca) Sivas (Cevad
Odyakmaz) Aydın (Orhan Apaydın-) ve Er
zincan (Sadık Perinçek)
—• Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesinin düzıenll'enimiesıi1 hakkında (2/273)
5,
108,251,485:486,592:593
İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Orhan
Apaydın)
Sivas (Cevad Odyakmaz)
ve
Erzincan (Sadık Perinçek)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalış
um usullerinin düzenlenmesi hakkında
(2/269)
108,251,485,592
İstanbul (Coşkun Kırca) Aydın (Orhan
Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve Er
zincan (Sadık Perinçek)
— Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kında (2/270)
576
— Türk vatandaşlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvur
maları ve dilekçelerin incelenmesi ile ka
rara bağlanmasının! düzenlenmesine dair
(2/253)
15:16,16:32:33,82:98
İstanbul (Coşkun Kırca ve 3 arkadaşı)
— T. B. M. Meclisi birleşik toplantısı
İçtüzük teklifi (2/284)
148
istanbul (Hilmi Oben)
—• Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasımam tadiline dair (2/187)
298,593
İstanbul (Rifat ÖMürkçine «C. S. Üye
si» )
— 7044 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ge
çici madde ilâvesine dair (2/290)
297

40
Sayfa
İstanbul (Saadet Evreni)
— 5484 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa 4 muvakkat madde ve 12 nei
maddesinin 11 nei fıkrasına bir bent ilâ
vesine mütedair (2/296)
434
îsıtatnbul (Suphi Baykam ve 69 arkadaşı)
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı öğretim ve Araştırma hastanele
rimde çalışanlara ^azminat verilmesi hak
kında (2/52)
81,117,366:373,3'813 :384
İstanbul (Suphi Baykam ve 70 arkadaşı)
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunların ımevcut aylık ve ücret
tuJtarlaranm değiştirilmesi hakkındaki 7244
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/51)
149,489:495
îzmir (Hilmi Onat «C, S. Üyesi») ile
Aydın (Mehmet Yavaş)
— 1111 sayılı Kanunun 5 nei maddesi
ne ek tahsil durumuna göre hizmet .süresi
hakkında (2/141)
381:382
izmir (Ömer TAtfi Bozcalı «6\ S. Üye
si»
— 193 sayılı G-elit Vergisi Kanununun
64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bentle
rinin değiştirilmesine dair (2/158)
574
— 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
41 ve 43 ncü maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair (2/157)
574
îzmir (Şükrü
Akkan)
—~ Aydın Millettve<kili lie-şat ozanda,
ve arkadaşlarının, bâzı suçu arı n affına
dair (2/250)
357:359
izmir (Şükrü Akkan ve S arkadaşı)
— Anayasa nizamını, millî güvenlik
ve huzuru bozan 'bâzı fiiller hakkındaki
5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun
yürürlükten-kaildinİması hakkında (2/289) t>97
Kastamonu (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu)
— 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı
Kanununun 65 nei .maddesine bir fıikra
eklenmesi haikkında (2/298)
520
Kurklareli
(Ahmet Naci Arı «C. S.
Üyesi» ve 6 arkadaşı)
— Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve ıkaldırılması ve bu
ikanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
(2/282)
130

Sayfa
Kırşehir (Ahmet Bilgi/n ve 7 arkadaşı)
- - Kat mülkiyeti Kamunu hakkında
(2/288)
297
Konya (Faruk Sükan ve 2 arkadaşı)
-- Çeşitli teadül ve teşikilâıt kanunlariyle diğer kanunların mevcut aylık ve
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/111)
149,
489 :495
Manisa (Muammer Erten)
-- Markalar ve menşe işaretleri hak
kında (2/297)
434
Maraş (Nedim Evliya «f. S. Üyesi»
ve 8 arkadaşı)
— Basın suçları hakkındalki takiibatıu durdurulması ve verilmiş cezaların
eoktirilımemesi hakkında (2/275)
106:107
ıMandin (Esat Kemal Aybar ve 51 ar
kadaşı)
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek
19 . 10 . 1960 tarih ve 105 ısayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
(2/30)
117,384:416,417:420,
421:424,425 :428,439 :440,472:475
Mardin (Talât Asal ve 26 arkadaşı)
- - 105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldınlmasına dair (2/58)
117,384:
416,417:420,421:424,
425 -.428,439 :440,472:475
Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 16
arkadaşı)
-- Lşd Sigortaları Kurumu Kanunim
mm -muaddel 20 nei maddesine bir bemt
eklenmesi hakkında (2/274)
5
Sinop (Suphi Batur «C. S. Üyesi»)
— 'Transfer
ücretlerinin ve teşvik
priml-erinin vergi, resim ve harçlardan
muaf tutulması hakkında (2/175)
570
ıSivaıs (Cevad. Odyakmaz)
ile Konya
(irfan Baran)
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
limekld Sandığı Kanununa geçici 'bir mad
de eklenmesine dair (2/161)
149,570,589:590
Tabiî Üye (Sefahattin özgür) ve O. Se
mi loşu Üyesi (Necati Özdeniz)
Askerî Deniz Akademisi hakkında
(2/283)
148

— 41 —
Sayfa
Tokat (Âli Dizman)
— Kanunu Medenînin sureti (meriyet
ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/291)
350
Trabzon (Ali Şakir Ağanoğlu) ile İs
tanbul (Oğuz Oran)
— Trabzon Milletvekili Ali Şakir
Ağanoğlu ile İstanbul MilletvieMld Oğuz
Oran'm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 114 ve 116 ncı ve muvakkat 9 mcu
maddesindeki servet beyannamesiniın mü
kelleflere iadesi halkkında kanun teklif
leri (2/121)
117,586:587
'Tunceli (Mehmet Ali Demir)
— İstanbul'da Beşiktaş'da Vişmezad©
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâin ve Hazineye anıt
iken parasız olarak İstanbul Belediyesi
ne devredilmiş bulunan arsa ve binanın
Hazineye iadesi hakkında (2/196)
570
— (Korunmaya muhtaç çocuklar hak-

kındaki 6972 sayılı Kanunun "bâzı mad*
delerinin deiğiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair (2/292)
353
Tunceli (Mehmet Ali Demir ve 11 ar
kadaşı)
—• Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 ve 68 nci mad
delerinde yazılı müracaat için yeniden
üç aylıik müddet verilmesi hakkında
(2/41)
149,590:591
Tunceli (Mehmet Ali Demir) ve Kırk
lareli (Ahmet Naci Arı)
—• 1111 sayılı Askerlik Kanununa
ek (kanun hakkında (2/294)
353
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair (2/293)
353
Yozgat (Celâl Sungur)
— 1962 yılı Bütçe Kanununun Mali
ye Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelin
de değişiklik yapılmasına dair (M. Mec
lisi 2/230, C. Senatosu 2/20)
260:264,283:286

TEZKERELER
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Anıayasıa KamÜsyonu Başkanlığımın,
Istanlbul MlMvekMi1 öoşjkun Kurca, Ay
dın Milletvekili Orfıan Apaydını, Sivas
Milletvekilli Oevad Odyatomaz ve Erzin
can MMıteftveikili Sadık Perfiinıçiek/inı, Türki
ye Büyük MMlöt Meclfisindîn Dış münasıe{betl'eritm düızemilıentmıesi hakkımda kanımı
telküıfilniln, Amayalsa ve Duşdlşlieıri komisyonlaranıdanı 6 şar üye alımımıalk sıutretdjyle kıırulaöalk Ibdirfl^mteylondadmıcefenırmelsine' dair
(2/270, 3/376)
576
1
— tsltiaınlbul MffietivekiilLi öoşıknını Kırea,
Aydın MılieıtveMli Orhıanı Apaydın, Sivas
Mililletvelküllî öevad Odyakmaz ve Erzincan
MilıLetvekifli Sadıik Perdınıçek'inı, TünMye
Büyülk MUM Meclisi Bütçe Karmıa Komüayonfuaaiiuı seejiılimiesi ve çakışımla usulleri
hak'ki'ndabi) kaanum tekl&fâ! iil'e kamu ikti
sadi! tıeşjetofoüslerindm Türkiye Büyük Milıliöt Möclüskuce- denlelttenmesNiin düzienüıeıı'raesi 'haJkikmJdalkd' kamun tekıMtoıSim G-enel

Kurulum 1.6.1962 tarihi 96 ncı Biırleşiımıünde uzum vadeli' plânım yünüTİlüğe kon
ması ve 'bütÜLilüğünıüm,toorunfmjasıhakkımıdalki kamun tekMıfino! görüşmıek üzere kumılımuış olan G-e'çiıdi Komisyonla haıvalie ediiLmiesinıe daiiır (2/269, 2/273, 3/327)
108
Başbakanlık tezkereleri
Geliverme isteği
— İsttefntbul Telkindik ÜnölveTisiteısifie bağlı
Ibilr Tekriük! Okuluı açıütaiiasıınia dair 6374
«ayılı Kamuma Mır mıadde eklemımıesi haikikınlda kanun flasa-rusmam gerivıerifeesinıe
dair (1/196, 3/360)
304
ölüm cezalan
— Gölköy il'çeîstimikı Hisarcık köyü 51
hamıede kayırtiı Şevketioğlu, Mümevver'deıı
doğma 3.8.1932 doğulmlu Adem A'kçay'ın ölüm cezasına çar.|Mtırilması hak
kında (3/3512)
297

42
Sayfa
— Havza iİiçesinfin, Çakıralan köyü ha
ne 8, cilt 19 ve 'isajyfa 241 sayısında nü
fusa kayıtlı Mıehmetoğlu, ıMeıvlûde'den
doğma, 1.1.1939 doğumlu Bayram Kalpaiklı'nm 'ölüm cezasına earptırallması hak
kında (3/353)
297
— Yalvaç ilçesinin Terziler iköyü Ihame
43, cilt 16, sayfa 160 de kayıtlı Alioğlu,
Satı'dan doğma 10 Nisan 1926 doğumlu
Meihlmet Ali Yılmaz'm ölüm cezasına ça.rrptırıİmaısı hakkında (3/354)
297:298
Yasama dokunulmazlığı
—• Adana Milletvekili Ahmet To'paloğlu'nun yasama 'dokunulmazlığının (kaldırıl
ması ihaikkınıda (3/335)
148
(3/336)
148:149
— Amasya Milletvekili Nevzat ıŞener'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (8/361)
298
— Ankara Milletvekili Mehdi Mılhçıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının !kaldırıl.ması hakkında (3/341)
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın yaısama dlokunullmaz]iğinin kaldırılma
sı hakkında. (3/342)

297

297

— Balıkesir 'Milletvekili öökhan Evliyaoğlu'nun
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/321)
— Bloİu Miile'tlveikili 'Turgut Çulha'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
haikkında (3/322)
— öoruim Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın yasama dokunulmazlığınım kaldırıl
ması ihakkında (3/368)
570
— Denizli Milletvekili Mehmet Çolbanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmaısı hakkında (3/343)
297
. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'iıı
yaısama 'dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/328)
107
(3/344)
297
— (Gaziantep Milletvekili Mithat San'in
yasama dokunulmazlığmın ıkaldırılıması
hakkında (3/362)
298
— iJsitanfbuıl Milletvekili Fahrettin Ke
rim. Gökay'ın 'yasama dokunulmazlığının

Sayfa
kaldırılması İhaikkında (3/329)
107
(3/330)
107
(3/345)
f
297
— İzmir Milletvekili Arif Ertunıga'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırıl'ması
hakkında (3/369)
570
— 'Kastamonu Milletvekili Ali 'özdikımenli'nıin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması haikkında (3/346)
297
— 'Konjya Milletvekili Ahmet 'Gninkan'ın
yasama doıkunulımaızlığmın 'kaldırılması
hakkında (3/347)
297
— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'in
yasama dokunulmazlığmın kaldırılmam
hakkında (3/348)
297
— Ordu Milletvekili Ata (Bodur'un
yaısama dokunulmazlığının kaldırılımaısı
.hakkında (3/349)
297
— ,'Siirt Milletvekili Hayrettin özigen'in
yasama dokunulmazlığman Ikaldırılıması
hakkında (3/323)
5
(8/324)
5
— Urfa Millletvekiıli Bekir Sami Karahanlı'nm yasama dokunulmazlığının ıkal
dırılıması hakkında (3/331)
107
— Van Milletvekili Şükrü Kösereisioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/350)
— Zonlguldak Milletvekilli (Fevzi Fırat'
ın yasaıma dokunulım'azlığmın ıkaidinim ası
hakkında (3/351)

297

297

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Anayasanın 102 nci maddesi ıgereğince yeni Hükümetin kurulduğuna dair
(3/334)
132:133
— Devlet Bakanı Hasan Dinıger ve
Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'na, Baş(ba,kan Yardımcılığı görevi verilmesinin,
BaşjbaJkanm teklifi üzerine muvafık görül
müş 'olduğuna dair (3/337)
150
— Vazife ile yurt dışına ıgidecek 'olan
Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısı
Ekrem Aiicanı'a Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Dışişleri'
Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Devlet Ba
kanı ve Başibakan Yardımcısı 'Turhan Feyzioğlu'nun ve Maliye Bakanı Ferid Melen'e

-43
Sayfa

Sayfa
de Gümrük ve 'Tekel »Bakanı ürfhan öztrak'mı, dönüşlerine kadar rvekillilk ••efom.elerinin, Başbakanın teklifi üzerine, imuıvafık (görülmüş olduğuna dair (8/366)
484
— Vaizüfe ile yurt dışına giden Dışiş
leri (Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dö
nüşünle Ikadar (kendisine Devlet Bakana ve
Başbakan Yardımcısı Turlhan FeyzioğlU'nun vekâlet 'edeceğine dair (13/359)
304

— Niğde Milletvekili Asımı E ren'e
ıteiu! verilmesi 'hakkımda (3/363)
356
— Sayın
milletvekillerindeni bâzı'la•nıınia izin verilmesi hakkında (3/320)
5:6
(3/324)
82
(3/355), (3/356), (3/357), (3/358),
303:304
('3/364)
381
(3/365)
439
(3/368)
573:574

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri

— 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması 'hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (M. M. 1/189; C. Senatosu :
1/47)'
6,8,11,12,13,14,16,54:57
— Yozıgat Milletvekili Celâl Sungur'un
1962 yılı Bütçe Kanununun maliye Bakan
lığı bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifi ve Karma
Bütçe Komisyonu raporuna dair (M. Mec
lisi 2/230; C. Senatosu 2/20)
260:264,
283:286

— Beden Terlbilyesi Gıeuiel Müdürlüğü
mün 1959 bütçe yılı kesdnlbesalbiinaı aıit
uygunluik bildirdıminin sunulduğuna dair
(3/338)
297
— 1050 sayıil'ı Genel Muhasıelbe Kanu'nıunuTiı 76 tneı. mfaddesi hükmü uyarımca
düzenlenen rapiorunı sıunulduğunıa. dair
(3/326)
81
— 1050 ısayılı Genel Muhasebe Kanu
nunun 76 ncı maddesi 'hükmü uyarımca
düzenlenen rap>orun sunulduğuna dair
(3/339)
297
— Devlet Onman İşletmeleri ile Keres
te Fabrikalarının 1959 yılı (bilançolarının
sunulduğuna dair (3/340)
297
— Devlet :Su İşleri Genel Müdürlüğü
1955 bütçe yılı Kesinihesap kanun tasa
rısına dair (3/95, 3/96, 1/48)
6,8,11,12,13,14,
16,58:61
— Devlet ıSu İşleri Umum Müdürlüğü
nün 1956 bütçe yılı .Hesabı Katisine ait ve
e!k mutabakat îbpya.nnamelerinin sunuldu
ğuna dair (8/118, 3/109,1/55) 107,487,515 -.518,
i524,550:553
— Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
1957 malî iyili Hesalbı Katîsine ıait muta
bakat beyanntamesinin sunulduğuna dair
(3/129, 1/64)
107,487,511:514,l524,554:557

Dışişleri Bakanlığı Tezkeresi
—• lııamı'da vulkübulan yer sairisin tısı
dolayısiyle Mi'let Meclisinin 'hfesiyaıtına>
cetvap veren İran Diişiişlleri Bakanlığımın
yazısına daa'r (3/367)
484
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— 1962 yılı Bütçe Kanunuma bağlı
eetve'lıterde değişiklik yapıl'mıası hakkında
(1/189)
,6,8,11,12,13,14,16,54:57
— Yozgat MilMıveikMi Celâl Sungur'
un, 1962 yalı Bütçe Kam'uaıunun M.aliye Ba
kanlığı bölümünün1 (A/2) cetvelinde de
ğişiklik yapılimiaısına. dair kamun tekMi
ve Karnııa Bütçe Komisyonu raporuma
daik- (M. Meclisi 2/230; C. Semiatosu 2/20)
260:264,283:286
Millet Meclisi

Başkanlığı tezkereleri

— Bu toplantı yılında üki aydan fazla
izin aılian.' Uşalk Milletvekilli Ali Rıza Ak>l)iyı,lvoğlu.'nun ödemeği uaiklkında (3/32Ş)
—• Eraurum MiHatvekiılıi Erftuğrul Ak•ea'y«ı i^i^' veri'lmeSi hakkında (3/332)

82
132

— Genel 'bütçeye dâhil dairelerin 1958
'bütçe yılı kesinıhesaıplarına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair
(3/68,
1/75)
570
Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin
— 1955 imalı yılı kesinlheısabına ait umu
mi ve 'ek mutabakat beyannamelerinin su
nulduğuma dair (3/101,13/104, 1/47)
6,8,11,12,
13,14,46:49

- 4 4 Sayfa

Sayfa
— Muvazene! Ümuımiyeye dâhil daire
lerim 1956 malî yılı Hesabı Katilerine ailt
umumi ımutalbalkat beyannamesinin sunul
duğunla dair '(3/116, 1/5:2)
ı6,8,ll,12,13,14,50:
53,521
— ıMuvazenei Umumiyeye dâhil daire
lerin 1957 malî yılı hesabı ıkatîsine tait
umumi (mutabakat beyannamesinin sunıal-

duğuna dair (3/138, 1/62)

i298,488/507:510

— Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî
yıl'ı Hesabı Katisine ait mutabakat foeyannameısinin sunulduğuna dair C3/140, 1/72)

570

— Tefeeıl Genel Müdürlüğünün) 1959
bütçe yılı ıkesinlhesabına ait uygunluk bi'ldiriımıinin (sunulduğuna daıir (3/333)

130

TUTANAK ÖZETLERİ
20 . 6 . 1962 tarihli YüzdördüneÜ Bir
leşime »ait
80:81
22 . 6 . 1962 tarihli Yüzbeşinci Birleşi
me lailt
106
25 . 6 . 1962 tarihli Yüzaltıncı Birleşi
me ait
128:130
27 . 6 . 1962 tarihli Yüzyedinci Birlo§ime ait
148
2 . 7 . 1962 tarihli Yüzsekizinei Birle
şime lait
164
5 . 7 . 1962 tarihli Yüzdokuzuncu Bir
leşime ait
250
7 . 7 . 1962 tarihli Yüzonuncu Birleşi
me ailt
294:295
3 . 9 . 1962 tarihli Yüzon birinci Birle

şime ait
348:350
5 . 9 . 1962 tarihli Yüzonikinci Birleşi
me ait
352:353
7 . 9 . 1962 tarihli Yüzonüc.üneü Birle
şime ait
376:378
10 . 9 . 1962 tarihli Yiizondördüncü
Birleşime ait
432:433
12 . 9 . 1962 tarihli Yüzoııbeşinci Birleışime «ait
480:482
14 . 9 . 1962 tarihli Yüzonaltıncı Birle
şime ait
518:520
17 . 9 . 1962 tarihli Yiizonyedinci Bir
leşime lait
568:569
19 . 9 . 1962 tarihli Yüzonsekizinei Birleşime ait
3:5

YOKLAMALAR
Sayfa
5,81,108,131yl50,l65,189,251,298,354,378,434,
521,571

DÜZELTÎŞLER
Birleşim tutanağı sonuna ekli 224 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yap
Satır
27
11
21
39:43

25:28
«'

5:6
29:30
43
34:38

Yanlış
Ankara Gazi öğretmen Okulu ve
Enstitüsü
9 İç Hizmetler Şefi'
7
Yüksek İslâm Enstitüsü
20
6 •Doçent.
20
7
»
»
20
8
»
12
8
12
9
»
H Memur (Başkâtip ve
1
hesap)
- 12 Memur Müze ve Ki
taplık
2
13 Memur Yönetim ve
4
disiplin
14 (Kâtip
3
5 Doktor (Uzmanlık ye
1 1
ri) Röntkenci
13 Hazırlayıcı (Üçüneü
1
sınıf uzman
9
9 Kâtâip
Şef, Şef Muavinleri, Bi
rinci, »İkinci Üçüncü Konsertmaisterler ve Çello So
7 2
listi
Konsermaister Muavinleri
16 2
ve Grup Şefleri

Eğitim
600
950
800
700
700
600
450
400

Ankara Gazi Orta Ö
E
9 İÇ Hizmetler Şef
Yüksek İs
6 Doçent
7
»
. 8
»
8 Asistan
9
»
11
12
13
14

350
300
*
100
350
600

Memur (Başkâtip
sap Memuru, M
Kitaplık Memur
netim ve Disiplin
muru, Kâtip)

Doktor (Uzmanlık
Röntgenci
13 Hayırlayıcı (Üçün
nıf uzman)
9 Kâtip
5

Şef , Şef Muavinleri, B
İkinci, Üçüneü Konser
300-2 500 fterler ve Çello Solisti
Konseranadster
Mua
100-2 300 ve Grup Şefleri

Sütun

2

Satır

28

Yanlış
Birinci Dedecede Keman
üyeleri, Grup Şef [Mua
vinleri ve çift saz çalanlar
(flüt - küçük flüt, obüs koranigle, klarnet - basklârnet,
Tatbikat 'Salhnesi İşleri
Yardımcısı

D
Birinci Derecede Kema
leri, Grup Şef Muavinl
eift saz çalanlar (flüt
çük flüt, (obua - kor
klârmet - Ibasklârnet,
Tatbikat Sahnesi İşler
dımcısı
1

170

104 neü Birleşim sonuna ekli:
«Türk vatandaşlarının T. B. M. Meclisine dilekçe ile ıbaşvurmaları ve dilekçele
mesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair 213 sıra sayılı basmayazı 11 ne
lığındaki «Meclislerde» kelimesi «mercilerde» olarak düzeltilecektir.
115 nei Birleşimin 453 neü sayfası 2 nei sütun, 30 ncu satırı (başındaki ((halka y
pnuar olacaktır.

Söz alanlar

A
Sayfa
Şükrü Akan (îzmir) - Bâzı SIK;La 1*111
affına dair kainin telkilifinin giinıdeime alınnıaısma; dair önergesi m'ünaise'b eltiyle,
358
Lâtif Aküzüm (Kars) - İğdır ilçesiinde vuikulbııia!) yer sa rısımıtısnıııim vukua ge
tirdiği basar dokyısİyloi Milleti Mecbisininıi teessürlerinin! İğdırlıLara iblâğı için
teLgraf çekilmesini ve durumu ıtıaihaJliııde g-önmıeık üzere beş kişil!i/k >bir heyetin
seçilımeısini istiy eı 1 ö 1 ıergel eı' 111 ün a<sc betiyle
355
Kâzım Arar (Çankırı) - İğdır yar sarsıntiiisı hakkında, gündem dışı demeci
483
— Sivas M'illeitWkil!i CeVald Odyak
ımız, ve arkadaışLarının, Millet Meclisinin
3 Bylüli 1 î) 62 tarihine kadar tatil1 yapın ası
hakkında önergesi nı'üma'sd) etiyle
266
— usul h'aklkttilda.
166,167,25:5
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Usu!
hakkımdaki ıni'ızaıker'etniıi1 kifayeti hakkın
daki takrir münıaiseibetiyLe
258
ihsan Ataöv (Antalya) - Aitse ki ilçesi
Ceviz']'i! ımıhiyeslkıde lıe'Uediye teşkilâtı
kuru Lm aması sle'hitıJbi»ıre dair İçişleri Balcanmd'aın sözlü siorıısuı münıaıselıetiyle
461
— Bursa, M illet'vekili ibralhim Oktanı
ve- arkadaşlarınım BalkanlıkLair kuruluşu
lıakkandaki Kaınıuınun değiştiriimesiine dair
kamını teklifi ve Anayatsıa Komisyonu ra
poru nılüuaiseibeltiıyle
109,110,111,112,115
— Tedıbirler
rvaınıuiDunutı yürürlüğe
girdiği günden beri İra kanunıa aykırı
ne kaıdair olay te'slbit ediM'iğine dair Ada
let, Balkanından sözlü sorusu imıüımsebetiyle
327
— 111 'iıei Bir lehiminde Adalet Balka
nından sorduğu (Tedıbirler Kanunumun
ııyguilanmııaisı hakkında) iki) sorn'da Vatan

gazetesini de misal, alımlısı dol'ayrsiyıllc,
'aiçıklamias*
354
Esat Kemal Aybar (Mardin) - UrzuMUÜTI. M'illletv ekili
Gıyaisetlliıı Karaca'nsmı
2510 vsiaiyılı Kanuna! ek 105 sayılı Mecburi
takanı Kanuııiiuııııui' kaldırıl'inalsı. hakkında
Mardin. Millietlvekild Esat Kem'aL Ay har
ve 51 a ricadasın in, 2510 sayılıı îskân Ka
tı unuma ek 19 . 10 . 1960 ia'rih ve 105 mı
ydı
Kanunum yürürlükten kaıMırılmiaavıtoi <\m\r Maildin Milletivekili Taıl'M- Oğuz
ve 26 a ılkaıdaışınum 105 say ıhı Kaniunun
yüriii'Püktıen kaildin Lm-aısıın a. dair
takan,
Maliye ve Bütçe komisiyoniarı raporlaırı
nıünıaısdbeltiyle
387,406
Sıddık Aydar (Bingöl) - Başlbaıkaın Is
tı LCİt İnönü taiiıafi'nıdaın teişfkii olunan Bakamlar Kurulunum programıım'inıım görtüşüimesi mlünıalsıel betiyle
217
— İmam - hatip okullarının, orta kı&mnnııiıı kıaidıırıinıalsını hedef tu'tfaıni kanara
dair Millî Eğitimi Bakanından 'sözılü sorusuı ırılünaıseıbeitiyle
497
Hilmi Aydınger ( Aydın) - Başbakan
I sim et İnönlü tarafından, teşkil! olunan
Bakanlar Kurulunuıu pılograimıııriıin gvrü.şülımeısi münaselbctiyle verilen kifayeti
müzakere takriri tuıümaıselbetiyle
242
Yusuf Azizoğlu (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı) - Edirne Milletvekili I^ahir
(iiritlioğlu'nun 1961 yılında açılan Keşan
Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve hasta
bakıcı noksanlarının giderilmesi hususun
da ne tedbir düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
534,536
— İran'ın Batısında vııkubulan yvv depremindeki büyük insan kaybı dolayısiyle
Iran milletinin acılarını paylaşmak ve

-

4S
Sayfa

Sayfa
mümkün olan yardımı yapmak dileğiyle ve
rilen önerge münasebetiyle
303,
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-

hm'm son 4 - 5 yıl içerisinde kaç kızamık
vakası ve kaç çocuk felci hastalığı tesbit
edildiğine dair sorusuna cevabı

118

B
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Konya'nın
Kulu ilçesinde bulunan Atatürk'ün büstü
ne vâki tecavüz hakkındaki demeci
434,436
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil
olunan Bakanlar Kurulunun programının
görüşülmesi münasebetiyle
233
Ali İhsan Balım (tsparta) - Son 4 - 5
yıl içerisinde kaç kızamık kavası ve kaç
çocuk felci hastalığı tesbit edildiğine dair
Sağlık ve KSosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu münasebetiyle
3J9
îrfan Baran (Konya) - Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nın 2510 sayı
lı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi İskân Ka
nununun kaldırılması hakkında, Mardin
Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arka
daşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19 .
10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair ve Mardin
Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının,
105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifleri ve İçişleri,
İmar ve İskân, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle
390
HÎLMt BAYDUR (Muğla) - Başbakan
İsmet înönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulunun programının görüşül
mesi münasebetiyle
234

hakkında Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu
raporu münasebetiyle
114
— Sivas Milletvekili Cevad Üdyakmaz
ve arkadaşlarının, Millet Meclisinin 3 Ey
lül 1962 tarihine kadar tatil yapması hak
kında önergesi münasebetiyle
266,267

Hıfzı Oğuz Bekata (Devlet Bakanı) Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve ar
kadaşlarının, bakanlıklar kumlusu hak
kında Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu
münasebetiyle
Oihat Bilgehan (Balıkesir) - Başbakan
İsmet İnönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulunun programının görüşül
mesi sırasında verilen kifayeti müzakere
takriri münasebetiyle
— Bursa Milletvekili İbrahim öktem
ve arkadaşlarının, Bakanlıklar kuruluşu

— .Erzurum
Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın 25110 sayılı Kanuna ek 106i
sayılı mecburi İskân Kanunun kaldırıl
ması hakkında »Mardin IMilletVekill Esat
Kemal Aybar ve Öl arkadaşının '2510 sa
yılı İskân Kanununa ek 19 . 1 0 . 1060 ta
rih ve 105 sayılı Kamunun yürürlükten
kaldırılmasına dair ve Mardin Mil'letvek'il'i Talât Oğuz ve 26 arkpdasmm 105 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldınlnmsına dair kamun teklifleri vle iîçişleri, İmar
ve İskân, Maliye ve [Bütçe komisyonla
rı raporları ımünasöbetiyle.
414

113

226

Cihat
hakkında

Bilg-ehan

(Balıkesir) - Usul
253

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Erzurum
Milletvekili Griyasetitin Karaca'nın 12610
sayılı Kanuna ek 105 sayılı mecburi İs
kan Kanununun kaldırılması hakkında
Mardin (Milletvekili Esat Kem'a! Aybar ve
51 arkadaşının 21510 saydı İskân Kanu
nuna ek 19 . 10 . 1060 tarih ve 105 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26
arkadaşının 105 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldı rı'lmasına dair kanun teklif
leri ve İçişleri, îmar ve 'İskân, [Malîye
ve Bütçe komisyonları raporları ımünıase'betiyle.
398,403
Turhan Bilgin (Erzurum) - Başba-,
ikan İsmet İnönü tarafından teşkil olu-*
nan Bakanlar Kurulunun programının
görüşülmesi ımünasebetiylle.
281,2312

-

40

Sayfa |
Sadi Binay (Bilecik) - Bilecik Kon
serve Fabrikasının (halihazır durumuna ve
işletmeye açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair 'Ticaret Bakanından söz
lü sorusu münasebetiyle.
Ferruh Büzbeyli (İstanbul) - Usul

464

Sayfa
hakkında
' 165,252
Osman Bölükbaşı (Ankara) - Başba
kan ismet inönü tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun programının
görüşülmesi münasebetiyle
169,172,173,174,
175,176,177,178,195,197,198,T99,246

c
Ali Oüceoğlu (Giresun) - Bursa Mil
letvekili ibrahim ö'ktam ve arkadaşları
nın, Bakanlıklar "kuruluşu hakkında Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ve Anayasa 'Komisyonu raporu münase
betiyle.
115

I
— Giresun ile findik müstahsıllarma,
I Türkiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca
I «Fındık toplama kredisi»1 adı altında bir
I kredi verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dalı* Ticaret Bakanından sözlü soI rusu münasebetiyle.

457

D
I kanunlları ile diğer toanunılaram: mevcut
Kemal Demir (Bolu) - istanbul Mil
ayılık ve ücret tutarlarınım değiştiril^
le/tlvielMlli Suphi Baykaim ve 69 arkadaşınım,
ımeisi hakkındaki 7244 sayılı Kamunun 5
Rağlıfc ve Sosyal Yardım Bakanlığıma
nei 'miaddesMn değiştMIlımesi hakkında
bağl n öğretiilm ve aıraştemaı hıastamele'kamun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
rtimlde çalışanlarla tazmimiat verillmesi' hak
poru mim aıseb etiyle
492
kında! kamum teklifi ve Sağlık ve Sosyal
Yardı™ ve Bütaçe /komisyonları raporları
Hasan Dinçer (Devlet Bakanı ve Baş
münıaıseîbet%*le
368,370
bakan Yardımcısı) - Diyarbakır Miılletve— Istaoıibulli Milletvekili Suphi Bayküllii Reeai tskender'oğ'lu'nujn, Anayalsa
!
kam ve 70 arkadaşı ile Kontla Milletvehükümlerime göre sulç tenkili edıen sağcı
'kili F a r u k Sükam ve ilki aırkadaşînın
ve ırkçı yayım foarşıisıımlda ne gibi tedbiırçeşiitli; teadül ve teşkilât kanunları 1 ile di
ler düşünüldüğünle daıir sözlü isorusunıa:
ğer kaftueılarım mevcut aylık ve ücret
cevabı
597,599
tuıtarlâfflftıın. değişıtdrilmesi! hakkımda 7244
sayılı Kânnınumi 5 mel mıaddesiiniiRj değişttiH. Ali Diaman (Tokat) - Almus Ba
rtöl/nıesi hakkında kamun/ teklifleri ve
rajı göl sıathasradainı kaldıırılıan köylerin ör
Bütçe Komisyıontui raporu münasebetiyle
490'
nek köy kurmıa yolu ille ilsfcâmmıaı ve arazi
lerine mukabil arazi veriDmesine dair Ta
Tahsin Demiray (istanbul) - İstanbul
mım Bakamı ve imar ve iskân Bakanımdan
Hllektrik, Tralmıvay ve Tümel idareleri
ısöalıü öforufcu mümıasebetlrylle
467
'teşkilât ve tesisatımın Isitanlbui' Beledi
yesine devrime dair 3645 sıayılı Kamunun
— tstanlbull Milletvekili Coşkun1 Kır10 ncu maddeısimiin değiştirilmesi; hakkın
; da, ve arkadaşlarının, Türk vatamdaşlada kansun tassaımsı ve içişleri Komisyonu
I rinamı Türkiye Büyük Millet Meclisiüne
raporu ımümıasebetiyle
99
dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin
- inıcelenmılesi ile karara bağlamm/asıınım düYahya Dermana (İçel) - Isitanlbui Mil
, zenlenmeısinie dair kamun teklifli ve Anıaletvekili Suphi Baykaim. ve 70 arkadaşı
' yasıa Komisyonu raporu münasebetiyle
16
illıe Konya Milletvekilli Faruk Sükan ve
ilki> arkadaşınaıi' çeşitli teadül ve teşkilât
I
— UOTI kaikkınıda
572

_ 50 —

E
Sayfa
Saffet Eminağaoğlu (Artvin) - Art
vin'de vulku'bulan seli felâketinin! mıuıciıbolduğu hasarlar Ihıakıkıinlda gündem dnşı
delmeci
482
Memduh Erdemir (Kırşehir) - Usul
hakkımda
213,247,584
Asım Eren (Niğde) - Başbakan ve
Balkan'larım temlsil Ödenekleri hıalkkınldak i 23 «ayılı Kanmana e'k kanun/ tasarısı
yo Maliye ve Bütçe komisyonları! rapor
lara münasebetiyle
1.0
— Erlbaıa ilçiosü Jamd arana Merkez Ka
rakolumda, bir vatanıdaşım! ölü olanak buluanmıaSındıamı doğan lofllaylar hakkımda
iMlgi verilmesine 'dair îçiilşılıeri Bakamımdan
•sözlü ısorulsu: mlülnıaisielbeıfâyle
323
— îsltıaıılbu!]| Milletvekili Coşkun Kur
ca, ve lairkaıdaışi'arnnııri, T ürik vatandaşlarımiıtn Türkiye Büyük Millet Meclisime diIlclk'ç'o ille İbaşıvmrımıaılaırr ve1 dilekçıefllerin incelenım'dai ile kanara bağlanımıasıimın düzeilemimesiınie dair kamun) teklifi! ve Amayalsaı Konıljsiyomu rapora münasebetiyle
18 ,
22,27,85,91
Feridun Cemal Erkin (Dışişleri Ba
kanı) - Irak uçaklarının Türk sınırında
sebebolduğu olaylarla ve Trak Hüküme
tinin Türkiye'ye karşı son günlerdeki tu
tumu ile ilgili demeci
298
Hasan Erdoğan (Kars) - İstanbul Mil
letvekili Suphi Bayikam ve 70 arkadaşı
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve
ilki arkadaşının çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer kanunların mevcut
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi
hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
490
Kadri Erdoğan (Urfa) - Başbakan İs
met inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kururunun programının görüşül
mesi münasebetiyle
220,221
îlhami Ertem (Edirne) - Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ye 7 arka
daşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge-

Sayfa
cici bir madde eklenmesi hakkında kanun
•teklifi ve içişleri ve imar ve iskân ko
misyonları raporları münasebetiyle
583
— Erzurum Milletvekili (riyasettin
Karaca'nın, 2510 sayılı Kanuna ek 105
sayılı Mecburi iskân Kanununun kaldırıl
an ası hakkında, Mardin Milletvekili Esat
Kemal Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 sa
yılı İskân Kanununa e'k 19 . 10 . 1960
•tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair ve Mardin Milletve
kili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının 105 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair Kanun teklifleri ve içişleri, imar ve
iskân, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları münasebetiyle
392,400,401
— Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limi
tet Şirketinin tasviyeSine gidilmesi sebe
bine dair sözlü sorusu münasebetiyle
317
— Mardin'de vukubulan olaylara dair
İçişleri Bakanı ve 'Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu .münasebetiyle
332
Muammer Erten (Manisa) - Demirci,
Gürdes, Salihli ve havalisinde vukubu
lan seylâp ve yaptığı tahribat hakkında
gündem dışı demeci
109
— istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal.
Yardım (Bakanlığına bağlı öğretim vo
Araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifi
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe /ko
misyonları raporları münasebetiyle
369
Arif Ertunga (İzmir) - Başjbalkan is
met inönü taraflımdan teişlkil olunan Ba
kamlar Kumulumun' programının görüşülmelsi münasebetiyle
219
— Çiftçi ve müstahsilin, sanuyi, tica*
neft ve çaliîşmıa sektörlerinde ofllduığu gibi,
teşkilâtlan mallarının lüzumlu görülüp görülme'diğine dair Tanını B'aikanaindan sözlü
sorusu münaısıelbeltiıyile
441
— Memleketimizin melbatıi yağ ihtiya
cımı teimliın için ithal eldillen
iilkid soya
yağlarımla dair Ticaret Bakamımdan sioTUBU münasebetiyle

452

- 6 1 Sayfa
Muhlis Ete (Ticaret Bakanı) - Bilecik
Milletvekili Sadi Blinay'ıın Bülecilk Kon
serve Faabrikaısınıın 'halillrazur durumuma
ve iş/lıeitımeye açılması' hususunda ne dü
şünüldüğüne daıir sözlü «soruşuma cevıabı
463,465
—- Çmaikkafe Mlil'Mıveklili Refet Sefcgin'in Biga ilçesinden 3 . 7 . 1962 tarihindtf vukufo'UÜlan Sel fel'â'ketiimirL sefeebolduğu hasarlıara 'dair sözEü sorusuna cevalbı
611
—• Çankırı Milletvekilli Ralbmi1 Inceler'irı 1962 y i m d a biilûmuım tanım makina
ve a'lieıtlerliinliıri', Gülmırük ve Muamele ver
gileri kaıldırılmıafc suretiiytle, iltlhal edilumeslnin düşünülüp düşünülmediğinle dair sforaisuınıa Cövalbı
314
— Edirne Miiletveikili Faıhir Giritlioğlu'nun, Doğu - Karadeniz Itoallkının ©kmıe'klilk buğday dağııtnmi'niııı verileceği Fisko BMik Teşkilâtlının bundani önceki
dağıtım işinde suliıistilmal yaıptığı hakkımdalki söylentilerin doğru olup olma
dığına dair sorusuna eevalbı

459

Sayfa
— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in
Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şirketıinlkı taısviiy esine gidüümeisi sebebine dair
sözlü soruşuma ceivaıbı
316
— Giresun MiMlıetlveklüM Aidi Cüceoğitu'nun GiresuM ili fıodıik müıstaıhslülaruna
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca
«fmdılk toplamla Ikredisi» adı altonda bür
kredi verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine daıi'r ısözıM sorusuna cevabı
457
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, hububat alım fiyatlarının 'ar
tırılmağının düşünülüp düşünülmediğine
dair sözlü sorusuna cevabı
455
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın
memleketimizin nebati yağ ihtiyacını te
min için ithal edilen likid soya yağları
na dair sorusuna cevabı
452,454
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde ne ıkadar elma istihsal
ve istihlâk edildiğine ve elma ihracı hu
susunda bir tedbir alınmış olup olmadığı
na dair sözlü sorusuna -cevabı
325

Turhan Feyzioğhı (Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı) - Sivas Milletve
kili Cevad Odyaikmaz ve arkadaşlarının,

Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 tarihine
kadar tatil yapması hakkında önergesi
münasebetiyle

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Başbakan
İsmet inönü tarafından teşkil olunan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi
münasebetiyle
230,231
— 1961 yılında açılan Keşan Devlet
Hastanesi doktor,, hemşire ve 'bastabaikıcı
noksanlarının giderilmesi hususunda ne
tedbir düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu mü
nasebetiyle
535
— Doğu - Karadeniz halkının ek
meklik buğday dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâtının bundan önceki da
ğıtım işinde suiistimal yaptığı hakkın

daki söylentilerin doğru >olup olmadığına
dair Ticaret Bakanından sorusu müna
sebetiyle
459
Fahrettin Kerim Gökay (tmar ve İs
kân Bakanı) - Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga ilçesinde 3 . 7 . 196'2
tarihinde vükubulan sel felâketinin sebeIboldlığu hasarlara dair süzlü sorusuna ce
vabı.
610,612
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ
lu'nun Keşan'da Devlet Su İşlerinin ku
rutmakta olduğu göl sahasına orman köy
lerinin nakil ve iskânlarının kabil olup
olmadığına dair Sözlü sorusuna cevabı
470

270

Sayfa
— Erzurum Milletvekili
kiyasettin
Karaca 'mu 2510 sayılı Kanuna ek 105
sayılı mecburi iskân Kanununun kaldırılıması hakkında IMardin Milletvekili
Esat Kemal Aybar ve 51 arkadaşının 2510
«sayılı 'İskân Kanununa elk 1.9 . 10 . 1960
tarilh ve '105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair ve IMardin. Milletve
kili 'Talât Oğuz ve 26 arkadaşının 105 sa
yılı Kanunun yürürlükten 'kaldırılması
na da'ir kanun teklifleri ve içişleri1 İmar'
Ve 'iskân, Maliye ve Bütçe komisyonla
rı raporları ım'ünase'b etiyle
413
— İğdır ilçesinde vukubulan yer sar
sıntısı i'ie Demirci ilçesinde çıkan yangın
ve alman tedbirler hakkında demeci
378
-« Konya, 'Milletvekili Fakih özlen'in İller 'Bankası ile Oktaş Firması 'arasın
da çıkan ve 'hakem yoliy'le halledilen an
laşmazlığın ışümulüne ıgiren hususlara
dair sorusuna cevabı.
447
— Tokat 'Milletvekili Aıli Dizman'Tolkat'm Almus Barajı göl sahasından
kaldırılan 'köylerin örnek köy kurıma yo
lu ile iskânına ve arazilerine ımukâ'bil 'ara
zi verilmesin'e 'dair sözlü sorusuna cevabı 467
Muslin Görentaş (Van) - istanbul'
da neşredilen Millî Yol Dergisinde «Do
ğunun derdine çare» başlığı altındaki
yazıdan dolayı iımza sahibi hakkında ta
kibat yapılıp yapılmadığına dair Adalet
'Bakanından sorusu münasebetiyle.
445,446
Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Baş
bakan 'ismet inönü tarafından
teşkil

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Erzurum Milletvekilli Giyasettin Karaca'nın 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı
Meöburi iskân Kanununun kalldırrlrnajsı
hakkımda Mardin Milletvekili Eisat Ke
mal Aynar ve 51 arkadaşının 2510 sayiıltı İskân Kain/ununa ek 19 . 10 . 1960
tarilh ve 105 sayıllı Kanunun yürürlükten 1
kaldjnlmasuna dajilr ve Mardin Milletvekili
Talât Oğuz ve 26 arkadaşının 105 sayılı

Sayfa
olunan Bakamlar Kurulunun programı
nın görüşülmesi1 (münasebetiyle.

218

Ferda Güley (Ordu) - Cumlhuriiyet Se
natosu tamir Üyesi HiFJmi Oniat ile Aydın
Milletvekili Melhmet Yajvaş'ın 1111. sayılı
Kanunun 5 mci' maddesine ek taüısil du
rumuna göre hüzmet ısüresii hakkında
kanun teklifinin gündeme alınmaısın'a
dair önergesi ımıümıaseibeltliiyle
381,382
— Istoanibul Mi Lleltıvefkiliı Goçkun Kırcra ve arkadaşlarının, 'Türk vatandaşlaî-vmn Türkiye Büyülk Millet Meclisi- .
ne dilekçe ile b'aışvurım'allıariı ve dilekçeleriiın
incelenmıeBiı ile karara
bağlanımasınım
düzenlenunıeısine dıair 'kanun teklifi ve
Arrayaısa. Komisyonu raporu mıünıasebetiyle
29,31,84,92,93,95,96
-— Millî Güvenlik Kurutu toanuntu fcaısaırısı ve Millî Savunma ve Bütçe komiilsyonları raporlam miünaıseibetiyille

587

— Sivas Milletvekilli Oevad Gdyakumaz
ile Konya, MillietV'ekillii irfan Buran'm
5434 sayılı' Türkiye Oulmihuuliyeiti Emekli
Sandığı Kanununa' geçici! bir ınadde eik'Lenımıesine dalir kanuni teklifi ve Maliye
ve Bütçe komisyonlara raporlara münaısıe'betiiylıe Cevad Odyalkma'zı tarafın/dan ve
rilen takdir m'ün'aselbetiyle

589

— UsuL hakkında
Ragıp Gümüşpala (îzmir) - iBaş'bakan
İsmet inönü taraf ıradan teışkil ollun,an Biakanlar Kurulunun pfo'gramıiinın. görüşül
mesi müna'selbetiyle

Kanunun yürürlükten Ikaldırıiımıasınıa dair
kanun teklifleri ve Içi'şttıeıi1 tnuar ve iskân,
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları
mıünaselbet'iyl'e

166

180

402

Şevket Rasit Hatipoğlu (Millî Eğitim
Bakanı) - Bingöl Milletvekili Sıddiik Aydar'm imam -hatip okullıannıın orta fcusmıntın ıkaldıın'Umajsını hedef tutan karara
daiiır «özlü sıoruisuaua eevalbı
497
—Çorum Milletvekilli Faruk Küre-
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Sayfa
—
Eskişehir
Milletvekili
Aziz
Zeytinli'nin Çorum Lisesinde noksanı bulunan
oğlu'nun Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği 'me
öğretraenilikliere fen kolunun kap'aıtılmıalsısire mahallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde
nım düşünülüp düşünülmediğine dair sıornisıınaı cevalbı
543,546,547
öğrenciler ve öğretmenler arasında vukubulan olayın nasıl cereyan ettiğine dair
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeysözlü sorusuna cevabı
525,526
tiinıoğhı'nıun l^skiiışienir'de 5 . 5 . 1962 tam
irinde yapılan t maç sonunda sivil ve as
— Gaziantep Milletvekili
Muzaffer
ker öğrenciler araısvnda çıkan olaylara.
Canbolat'ın,
üniversitelerdeki
görevle
ve gazetecilerin görevlerime müdaltoaıle okırine yeniden alınanlardan 'bâzılarının seırtiıp ol'unmadığına dal?- sözlü' sorusuna
I bebiyet verdikleri olaylara dair sözlü «ov
cevabı
528 I rusuna cevabı
444

I
İbrahim İmirzalıoğlu (Ankara) - Balı
kesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7
arkadaşının, 6785 ısayılı imar Kanununa
geçici bir madde eklenmesi hakkında ika
mın teklifi ve İçişleri ve imar ve iskân
komisyonları raporları münasebetiyle 582,586
Kâmil înal (Bolu) - Tarım alanında,
bugüne kadar neler yapıldığına dair Ta
rım Bakanından sorusu münasebetiyle
311
Sekip înal (Hatay) - Sivas Milletveki
li Cevad Odyafcmaz ve arkadaşlarının,
Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 ıtarihine
kadar tatil yapın ası hakkı uda önergesi
münasebetiyle
268,269
Rahmi İnceler (Çankırı) - 1962 yılın
da bilûmum tarım nıakina ve aletlerinin,
Gümrük ve muamele vergileri ikaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin düşünü-1
Lüp düşünülmediğine dair Tarım, Tica
ret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından so
rusu münasebetiyle
314
— istanbul Milletvekili Suphi Baytkanı
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve Araş
tırma hastanelerinde
çalışanlara tazmi
nat verilmesi hakkında kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe .komis
yonları raporları münasebetiyle

370

Hilmi İncesulu (Millî Eğitim Baka
nı) - Bursa Milletvekili ibrahim öktem
ve arkadaşlarının, Bakanlıklar Kurulu
şu hakkında Kanunun değiştirilmesinle
dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu "münasebetiyle

116

İsmet İnönü (Başbakan) - Bakamlar
Kurulu hakkında Anayasanın 103 neü
maddesi gereğince güven oylaması müna
sebetiyle
,
257
— Bakanlar Kurulunun programı mü
nasebetiyle
150,243
Recai Iskenderoğlu (Diyarbakır)
Anayasa hükümlerine göre suç teşkil eden
sağcı ve ırıkçı yayın karşısında ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu münasebetiyle
598,600,601
Mehmet İzmen (Tarım Bakanı) - Ay
dın Milletvekili MeOnnıet Yavaş'm orman
köylerinde vatandaşların tapulu arazisi
nin meyvallik ive bahçelerin orman diye
ellerinden alınmasına devam edilip edilmiiyeceğine dair sözlü sorusuna cevabı 499,500
— Bolu Milletvekili Kâmil Inal'm, te
mel dâvamız <olan tarım alanında bulgüne
kadar neler yapıldığına dair (sorusuna ce
vabı
307
— Çanakkale Milletvekili Refet iSezıgin'in Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde
vukulbulan sel felâketinin seibeJbolduğu (ha
sarlara dair sözlü sıorusuna cevalbı
611,612
— Çankırı Milletvekili Rallimi Inceler'in 1962 ydmda ıbilûımum tarım makina ve
âletlerimin, Gümrük ve Muamele vergileri
kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
cevabı
313
— Edirne Milletvekili Ilıhami E r t e m i n
Kuzu Yetiş tinine ve Ticaret Limitet Şir-
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Sayfa
len miktara uygun olup olmadığına ve
tesbit »olunan tohumluk miktarının ihtiya
ca kâfi gelip gelmiyeceğine dair sözlü
sorusuna cevabı
607

ketinin tasviyeslne 'gidilmesi ıseıbebine dair
sözlü sorusuna eeivajbı
316
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın
•çiftçi ve müstahsilin sanayi ticaret ve ça
lışına sektörlerinde olduğu gibi, teşkilât
lanmalarının lüzumlu görülüp ıgö.rülimediği
ne dair sözlü Borusuna cevaibı
440,443
— Kırşehir ımilletvekili Halil özmen'in
Kırşehir ve civarında vukubulan kum fır
tınasından zarar (görenlere tohumluk 'buğ
day yardımı ile bıorçlarınm tecili (hususun
da ne düşünüldüğüne dair «sözlü sorusuna
cevaibı
602,605
•— Konya. (Milletvekili Rüştü özal'ın id
rak edilen tarım mahsulünün tahmin edi-

— Niğde Milletvekili JRuihi iS'oyer'in
memleketimizde ne kadar olma istihsal ve
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedbir alınmış olup olmadığına dair
sözlü sorusuna cevabı
325,326
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın
Tokat'ın Almus Barajı göl sahasından kal
dırılan köylerin örnek köy kurma yolu ile
iskânına ve arazilerine mukabil ar*azi ve
rilmesine dair sıözlü sorusuna, cevaibı
466,468,

K
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - 2510
sayılı Kanuna, ek 105 sayılı Mecburi iskân
Kanununun kaldırılması hakkında, Mar
din Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51
arkadaşının, 2510 sayılı İskân Kanununa
ek 19. 10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanu
nun (yürürlükten kaldırılmasına dair ve
Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 ar
kadaşının 105 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair Kanun teklifleri ve
içişleri, İmar ve iskân, Maliye ve Bütçe
koımisyonları raporları münasebetiyle

394

Mehmet Kazova (Tokat) - Tokat'ın, Er
baa ilçesindeki Kaleboğazı isimli tarihî
köprümün it amiri için şimdiye kadar ne
gilbi ,bir işlemde bulunulduğuna dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü Sorusu müna
sebetiyle
334
— Tokat ili Erbaa, ilçesi Sarakaya bu
cağı halkından Mahir Kılıç'm karakolda
ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm
sebebinin tdsbiti için bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair içişleri Bakanı ve Ada
let Bakanından sözlü sorusu münasebetiy
le

321

îlyas Kılıç (Samsun) - Memleket tütün
lerine arız lolan ım.avi küf hastalığının S a m 
sun bölgesine de sirayet ettiğine dair (gün
dem dışı demeci
13.1
\

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) Başlbakan ismet inönü tarafından teşkil
olunan Bakanlar Kurulunun programının
görüşülmesi münasebetiyle
237,238
— Başbakan ismet inönü tarafından
teşkil olunan Bakanlar Kurulunun prog
ramının görüşülmesi (sırasında verilen ki
fayeti müzakere takririnin aleyhinde
236
Rauf Kıray (Kütahya) - Başbakan İs
met inönü tarafından teşkil >olunan Ba
kanlar Kurulunun programının göırüşül'm'esi ımİHiasab etiyle
214
Coşkun Kırca (istanbul) - Bursa Mil
letvekili ibrahim 'öktenı ve arkadaşlarının
Bakanlıklar
kuruluşu
hakkında
Ka
nunun değiştirilmeısine dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu rapora müna
sebetiyle
111,113
— Erzurum Milletvekili (Gıyasettin
Karaea'nm 2510 sayılı Kanuna ek 105 sa
yılı Mecburi iskân
Kanununun kal
dırılması hakkında
Mardin Milletve
kili Esat Kemal Aybar ve 51 ar
kadaşının 2510 sayılı iskân Kanununa
ek 19 .10 .1960 tarih ve 105 ısayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair ve
Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 ar
kadaşının 105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve1 İç
işleri, imar ve iskân, Maliye ve Bütçe kto-

55
Sayfa

Sayfa

misyonları raporları (münasebetiyle 398,399,406,
411
— Giresun Milletvekili İbrahifm Eteni
Kılıçıoğlu'amn bağımsızlığa kavuşan kar
deş Oezair Milletitfe, Türk Milletinin tak
dir İhisleriyle teibriklerimdn ulaştırılması
ıhakkındafci önergesi münasebetiyle
190
— 'Silvas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve arkadaşlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlıe:nm>esinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu ımünıaselbetiyle
592,593
— 'Türk vatandaşlarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dilekçe ile başvurma
ları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara
bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
16,19,24,28,31,32,86,87.89,91,92,93,
95,96,97
— Usul hakkında
246,584
— Yozgat Mi'IfetiveikilM Celâl Sungur'ıifi 1962 yılı Büıtiçıo Kamumunun Maliye Bafcamibği! bölümiiniün (A/2) eeftveiliude de
ğişiklik yıapıılımıaısıiınaı dalir kanun teklifi
ve Karıma Bütçe Komisyonu
raporuna.
'dair Cuımihıuriyet Senatosu ve Karma
Bütçe Ko'miisyoniLi Banşlkaınlakla1!']'fceızkerc
ileri münasebetiyle
253

— Edirne Milletvekili Hhami Ertem'in
Mardin'de vukııbulan olaylara dair sözlü
sorusuna cevabı
331,332
— Giresun Milletvekili Sabahattin 'Sa
vacının, Ankara Belediyesinin vergi resim
ve tarife hadlerini artırması sebebine dair
sözlü sorusuna cevabı
329
— İstanbul Milletvekili
Raşit Ül
ker'in Hazineye 26 milyon lira borçlu bu
lunan Ali î p a r ' m yurt dışına çıkmasına
nasıl izin verildiğinle dair sorusuna cevabı
450
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bu
cağı halkından Mahir Kılıç'in karakolda
ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm
sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair sorusuna cevabı
321
Melih Kemal Küçüktepepınar (Ada
na) - Usul hakkında
253,254,259
Faruk Küreli (Çorum) - Çorum Lise
sinde noksan bulunan
öğretmenliklere
fen kolunun kapatılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair Millî Eiğtinı Baka
nından sözls sorusu münasebetiyle
544,547
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam
ve 69 arkadaşının. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştır
ma, hastanelerinde çalışanlara tazminat
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle
369
— Kızılırmak'm 'Çorum ile hudutları
dâ'hilinde kalan kısmında bugüne kadar
kaç regülâtör kurulduğuna ve halen kaç
müracaat bulunduğuna dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
540
Nihat Kürşat (îzmir) - Başbakan îsmet
inönü tarafından teşkil olunan Bakanlar
Kurulunun programının görüşülmesi mü
nasebetiyle
227

Süreyya Koç (Balıkesir) - Balıkesir
Milletvekilli Mehmet Tiriıtioğkı ve 7 arkaîdaşanın, 6785 sayılın Imaır 'Kanunuma
geçici: bliır mıadde ek'lemımıeisi hakkında ka
nun
teklifi ve İçişleri ve Imıar ve İskân
komisyonlan raporları! mıünaspibetiyle

583

Sahir Kurutluoğlu (İçişleri Bakanı) Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Ak
seki ilçesi Cevizli nahiyesinde belediye
teşkilâtı kurulmaması sebebine dair sözlü
sorusuna cevabı
461

M
Kudret Mavitan (Gaziantep) - Zaptı sa
bık hakkında
571
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 1962 yılı 'bütçesiyle bina ve yol inşaat ve
tamiratı için ne miktar Ödenek ayrıldı^

ğma ve »3 . 8 . 1962 tarihine kadar ne mik
tarının ihale edildiğine ve büyük ihalelelerin yapılmamış olması sebebine dair
Başbakandan
sözlü sorusu münasebe
tiyle
594,596
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Sayfa,
Eylül 1962 tarihime 'kadar tatil yapmasa
ihakkındaı önergesi münasebetiyle
271
— 27 Mayıis 1902 İnkılâbı dolayısiyle
ve akabinde PTT mamurlarınla ımıesai yap
maları halinde fazıla mesai ücreti verile
ceği hakkımda teişkilâta bir emilir verilip
verilımediğinie dair Ulia'ştıırmıa Bakamımdan
sorusu mlünasıelbetiyle
530,532
Arif Hikmet Onat (Ordu) - istanbul 1
Milletvekilli Supihi Baykaını ve 70 arkadaşı
ile Kanıya Milletvekili) Faıru'k Sükan ve
2 arkadaşımın, çeişlitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer 'kanunlarını mevcut
laiylik ve üetfet tutari'arımım değiştirilme
si hakkımdaki 7244 ısayılli: Kanunun 5 nci
mıaddesinin değiştirlmesl hakkımda ka
nun teklifleri ve Bütçe Koımliısyoınfuı raporu.
•mıünaıselbetilylle
493
Hüdai Oral (Denizli) - Izımir Milletve
kili Şükrü Akkan, ve arlkadaşlarının, Bâ
zı suçlarım affına dair kamum teklifinin
gümdeimıe alıımmasıınıa dair önergesi münasıebeti'yle
357

Sayfa
Cevad Odyakmaz (Sivas) - Başbakan
isimlet inönü tarafımdan teşkil olumtan Ba'kam'lar Kurulunun programınım görüşülmfe&i 'müauaiselbeitliyıUe
— Millıet Meclisimin, 3 Eyllül 1962 tari
hline kadar tatil yapnnıalsaı halkıkımıda öner
gesi ımümaısıebetilylle

190

269

Talât Oğuz (Mardin) - Erzurum Mill'erttve'kili Gıyaset'tim Kaıraıea'mımı 2510 sayılı
Kamum elk 105 sayılı Mecburi Islkân Kanunıumuıni kaldi'mlması halkkınıda, Mardin'
Milletvekili Esat Kemial Ayibar ve 51
'arkadaşıman, 2510 sayıüı İskân' Kamumu^
ma eik 19 .10 . 1960 tarih ve 105 sayılı
Kanuınunfutn yürürltüfcten 'kaldırılmasına
dair ve Mardin Milletvekili Talât Oğuz
•ve 26 aırkaid aşımım, 105 sayıl* Kanunum
yüriirlülktıen Ikaldırılımıasıımıa dair kanun
ı
teklifleri ve İbişleri, Imıar ve iskân, Ma
liye ve Bütçe faoımıisyonları raporları miünıaselb^itiyle
891,404
— Sivas M'iHettvielki'li öevaıd Odyakmıaz
ve arkafdaşjlannım, Milflet Meclisinin 3

ö
Rifat Öçten (Ulaştırma Bakanı) Mardin Milletvekili! M a l t Oğuz'un 1950
yıllıntiaın le'vvel PTT' İdaresine intisabeden
ve e'm^kli aMatı kesilmiş buiumıaın, personiel
adedimıe dair sioruısunıa cıefvabı

532

— Mardin Millieıtvekliıli Talât Oğuz'um,
27 Mayıs 1962 inkılâbı dolayısiyle ve
akabinde PTT mııemurlairııma 'mesai yapmalan hadimde fazlıa miesai ücretti1 verileceği
toakkıtnıda teşkilâta bir emir verilip verilmieJdiğiai'e dair sözillü Sorusu mümaselbetiylıe 530,
531
İbrahim öktem (Bursa) - Başbakan
İsmet inönü tarafından teşkil olunan Bıakanlar Kurulunun programının görüşül
mesi münasebetiyle
— Solvas Milletvekili Cevad Odyakmaz
ve arkadaşlarının, Millet Meclisinin 3 Ey-

203

lül 1962 tarihine kadar tatil yapması ıhakkında önergesi münasebetiyle
Celâl Öncel (Urfa) - Eraurum Milletve
kili (riyasettin Karaca'nın 2510 sayılı Ka
nuna ek 105 sayılı Mecburi iskân Kanunu
nun kaldırılması hakkında Mardin Millet
vekili Es/at Kemal Aybar ve 51 arkadaşı
nın 2510 .sayılı İskân Kanununa ek 19.10.
1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürür
lükten kaildırıılımasına dair ve Mardin Mil
letvekili Talât Oğuz ve 26 'arkadaşının
105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına. dıair kanun teklifleri ve içişleri,
imar ve iskân, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle
öevat Önder (Erzurum) - Erzurum
Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 2:510
sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi İskân
Kanununun kaldırılması hakkında Mardin

265

396
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Sayfa
Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arka
daşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek
19 . 10 . 1960 tarih, ve 105 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair ve Mar
din Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkada
şının, 105 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve
İçişleri, İmar v;e iskân, Maliye ve Bütçe
komisyonları raporları münaseibetiyle
385,405
Rüştü Özal (Konya) - İdrak edilen ta
rım .mahsulünün tahmin, edilen miktara
uygun olup olmadığına ve tesıbit olunan
tohumluk miktarının ihtiyaca kâfi gelip
gelmiyeceğine dair Barbakandan sorusu
münasebetiyle
Mehmet Özbay (Adıyaman) - Usul hak
kında

608
380

Kadri Özek (izmir) - Başbakan İsmet
İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar
Kurulunun programının görüşülmesi mü
nasebetiyle N
239
— Tatil hakkındaki görüşmderin ye
terliği hakkındaki takririn aleyhinde
269
Fakih özfakih (Konya) - Konya'nın
Kulu ilçesinde bulunan Atatürk'ün büstü
ne vâki tecavüz hakkındaki açıklaması
437,
438
Fakih Özlen (Konya) - İller Banikası

Mehmet Sağlam (Kayseri) - İstanbul
Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arkada
şı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve
iki arkadaşının çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer kanunların mevcut
aylık ve ücret tutarlarının
değiştiril
mesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun
5 nci 'maddesinin değiştirilmesi hakkında.
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra
poru münaseibetiyle
495
tlhami Sancar (Millî Savunma 'Baka
nı) - Edime Milletvekili llhami Ertem'in, Mardin'de vukubulan olaylara dair
sözlü sorusuna cevabı
331
— Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1962

öle Oktaş Firması arasında çıikan ve hakem
yoliyle halledilen anlaşmazlığın şümulüne
giren hususlara dair İmar ve İskân Bakan
lığından sorusu münasebetiyle

449

Halil Özmen (Kırşehir) - Kırşehir ve
civarında vukubulan kum firmasından za
rar görenlere tohumluk buğday yardımı
ile borçlarının tecili hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Balkanından sözlü
sorusu münasebetiyle
602
— Bursa Milletvekili Ibıahim ökteım
ve arkadaşlarının, Bakanlıklar kuruluşu
hakkında Kanunun değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru münasebetiyle
116
Nazmi Özoğul (Edirne) - Başbakan İs
met İnönü tarafından teşkil olunan Bakan
lar Kurulunun programının görüşülmesi
münasebetiyle
241,242
Sami Öztürk (Muş) - Başbakan İsmet
İnönü tarafından teşkil olunan Balkanlar
Kurulunun_programının görüşülmesi mü
nasebetiyle
228
Seyfi Öztürk (Eskişehir) - Bursa Mil
letvekilli İbraihim öktem ve arkadaşlarının
Bakanlıklar kuruluşu hakkında Kanunun
değiştirilmesine dair kanun iteMifÜ ve Ana
yasa Komisyonu raporu münasebetiyle
110

tarihinde yapılan maç sonunda sivil ve
asker öğrenciler arasında çıkan olaylara
ve gazetecilerin görevlerine müdahale
olunup olunmadığına dair sözlü sorusuna
cevabı
527
Sabahattin Savacı (Gümüşane) - An
kara Belediyesinin vergi resim ve tarife
'hadlerini artırması sebebine dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu münasebe
tiyle
330
—• Hububat alım fiyatlarının artırıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Ticaret Bakanından sorusu münasebe
tiyle
455
îlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in,
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Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde vuİmbulan sel felâketinin sebebolduğu ha
sarlara dair sözlü sorusuna cevabı
610
— Çorum Milletvekili Faruık Küreli
nin, Kızılırmak'm Çorum ili hudutları
dâhIMinde kalanı kısmamda bugüne kadar
kaç regülâtör kurulduğuna ve halen kaç
müracaat bulunduğuna dair sorusuna ce
vabı
539,542
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nin Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleb o gazı isimli tarihî köprünün tamiri için
şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulu
nulduğuna dair sözlü sorusuna cevabı
333,334
— Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftüoğlu'num, 1962 yılı bütçesiyle
(bina ve yol inşaat ve taımiraltı için ne
miktar ödeneık ayrıldığına ve 3 . 8 . 1962
tarihine kadar ne miktarının ihale edil
diğine ve büyük ihalelerin
yapılmamış
olması sebebine dair ısözlü sorusuna ce
vabı
594,596
Refet Sezgin (Çanakkale) - (Biga ilçe-

Sayfa
sinde 3 . 7 . 1962 tarihinde vukubulan
sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair
Ticaret Bakanı, imar ve İskân Bakanı
Bayındırlık Bakanı ve Tarım Balkanından
sözlü sorusu münasebetiyle
611
Ruhi Soyer (Niğde) - Başbakan İsmet
İnönü tarafından teşkil olunan Bakanlar
Kurulunun programının görüşülmesi mü
nasebetiyle
240
— Gündem dışı
521
—• Memleketlimizde ne kadar elma is
tihsal ve istihlâk edildiğine ve elma ih
racı hususunda bir tedbir alınmış olup
olmadığına dair Tarım Balkanı ve Tica
ret Bakanından sözlü sorusu 'münasebe
tiyle
325

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Barbakan
İsmet İnönü tarafımdan teşkil olunan Ba
kamlar Kurulunum programınım görüşülmuesi sırasında zamıam tahdidi hakkımda
verilen önergelerin aleyhimde
— Istamlbul Milletvekili Coşkum Kırca
ve arkadaşlarıınan, Tümk vatandaşlarınım
Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe
ille baışvU'rmıalliarı ve dilekçelerim' incelemmielsi ile kararla ıbağlammasınnn düzıenlem-

meısilne dair kanun telklifi ve Anayasa
Komisyonu raporu münasebetiyle

Faruk Sükan (Konya) - Çeşitli teadül
ve teşkilât kanunları ile diğer kanunla
rın mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi
hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Ko
misyon rapora münasebetiyle
493

— Usul hakkımda
214

Naim Tirali (Giresun) - Antalya Mil
letvekili Ihsıan Ataöv'ün, 111 nci Birleşim
de Adalet Balkanımdan sorduğu (Tedbir
ler Kamumumum uygudanım/ası hakkındaki)
soruda Vatan Gazetesini de misal alması
ımjünasıefb etliyle
'

83
255

354

u
Oelâlettin Üzer (Eskişehir) - İstanbul
Milletvekili Suphi Baykam ve 70 arkadaşı
ile Konya Milletvekili Faruk Sükam ve 2
arkadaşımın, ÇeşitM teadül ve teşkilât
kanunlara ile diğer Ikamumllianm mıevcut ay-

lılk ve ücret tutanl'arımım değiştirikneısi
(hakkımdaki 7244 sayılı Kanunum 5 nci
maddesinin değiştirilmesi haikkında kanun
Itelkllifleri ve Büttçe Komisyonu) raporu:
ımünaıselbetliyilıe
•
492
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Reşit Ülker (İstanbul) - Hazineye 26
milyon lira borçlu bulunan Ali tpaT'ııı
yurt dışıma çıikmasifna maısıl izin verildiğiıne dair İçişleri Bakanımdan sözlü sorusu
münasebetiyle
451
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve arkadaşlarının, Türk vatandaşlarınım
Türkiye Büyük Millet Meclisime dilekçe
ile başvurmaları ve dilekçelerin incelen
mesi ile karara bağlanmaısımım düzenlem-

meşime dair kanun teklifi ve Anayasa
Komisyonu raporu münasebetiyle
23,27,83,
96,97
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam,
ve 69 arkadaşımın, Sağlık ve Sosyal Y ar
dım Bakanlığıma bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışanlara tazminat
verilmesi haikkımda kamum teklifi ve Sağlı'k ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyon
ları raporları münasebetiyle
367

Mahmut Vural (Sivas) - Başlbalkan is
met İnönü tarafımdan teşlkil olunan Ba

kanlar Kurulunum programının görüşül
mesi münaselb etiyle

Mehmet Yavaş (Aydın) - Orman köy
lerinde vatandaşların tapulu arazisinin
mıeyvalık ve bahçelerinin orman diye el
lerinden alınmasına devam edilip edilmiyeceğime dair Tarım Bakanımdan sorusu
münasebetiyle
499,500
Nadir Yavuzkan (Burdur) - Başbakan
ismet inönü tarafından teşkil 'olunan Ba
kanlar Kurulunun prograımımın görüşül
mesi ımünasebetiyle
223

ölmesi üzerime cereyan eden olaylara, ölüm
sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp
yapılmadığına dair sorusuna cevabı
320
— Van Milletvekili Muslih Görentaş'm istanbul'da neşredilen Millî Yol Dergi
sinde, «Doğunun derdime çare» başlığı al
tındaki yazıdan dolayı imza sahibi hak
kında takibat yapılıp yapılmadığına dair
isözlü sorusuna cevabı
445

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu)
- Başbakan ismet inönü tarafından teşkil
olunan Bakanlar Kurulunum programınım
görüşülmesi münasebetiyle
222
Abdülhak Kemal Yörük (Adalet Baka
nı) - Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği
igünden Iberi bu kanuna aykırı ne kadar
olay tesbiıt edildiğime dair sözlü sorusuna
cevabı
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bu
cağı halkm;davrn Mahir Kılıç'ım karakolda

327

199

Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak) Başbakan ismet inönü tarafından teşkil
olunan Bakanlar Kurulumun programının
görüşülmesi münasebetiyle
247
Sait Sına Yücesoy (Konya) - istanbul
Milletveikili Suphi Baykam ve 70 arkada
şı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve
iki arkadaşının çeşitli teadül ve teşkilât
kanunları ile diğer kanunların mevcut ay
lık ve ücret tutarlarımın değiştirilmesi hak
kındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Bütçe Komisyonu raporu münaıseb etiyle

494
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Zeki Zeren (İstanbul) - istanbul Mil
letvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının,
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı öğretim ve araştırma hastanelerinde ça
lışanlara tazminat verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Bütçe komisyonları raporları (münasebe
tiyle
365,371
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Bursa
Milletvekili İbrahim Öktem ve arkadaş
larının Bakanlıklar kuruluşu hakkında
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
112

Sayfa
— Eskişehir'de 5.5.1962 tarihinde ya
pılan maç sonumda ısivii ve asker öğrenci
ler arasında çıkan olaylara ve gazetecile
rin görevlerine müdahale olunup olunma
dığıma dair Millî Eğitim ve Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu münaselbe(tiıyle
528
— Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire
mahallinde 1.5.1962 tarihinde öğrenci
ler ve öğretmenler arasında vukubulan
olayın nasıl cereyan ettiğine dair Millî
Eğitim Bakanından ısözlü ısorusu münaseıbetiyle
526

