
Millet Meclisi 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1962 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'a 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/425) 

3. — Dışişleri ve Gümrük ve Tekel komis
yonlarına seçilmiş bulunan Erzurum Milletve
kili Ertuğrul Akça'nın Gümrük ve Tekel Ko
misyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
<4/121) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
ve bankalara kimlerin atandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/352) * 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Almanya'nın Mülhemi kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk haftası adındaki 
festivale 1963 yılmda iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk mese
lesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı 
adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edil
mediğine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/379) 

4. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü

ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

6. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
tahsılından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanm şimdiye kadar ne sebeple kurulama- / 
mış olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzüm asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/394) 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun,Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/404) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

10. — Ayrın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkum bulunup bunların tahliyeleri 
için ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka 
ilçelerinde mahsulü hasara uğnyan tütün müs
tahsilinin yardımına koşulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/408) 



12. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olmı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/409) 

13. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'-
m, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemleri
ne ait bilgiyi «KÎM» dergisine verenler hak
kındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediği
ne dair îmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/411) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba
şaran'm, Afyon Karahisar'in Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

15. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından söz
lü soru (6/414) 

16. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde veril
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/415) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilmiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair içişleri ve imar ve iskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

18. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar 'hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, içişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/417) 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

20. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, resmî liselerin! öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

21. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 9 .1962, 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

22. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara ikinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

23. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 
ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/425) 

24. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Memet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

25. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı'nm, Ana - Çocuk Sağlığı teşkilâtiyle, do
ğum ve çocuk bakım evlerinin birleştirilmesinde 
bir fayda düşünülüp düşünülmediğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/427) 

26. -r Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa insan Haklan Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

27. — Trabzon Milletvekili Zeki Yamurde-
reli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu, (6/429) 

28. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru ismail Uyumaz'in işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

29. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik Öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 



30. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'm hangi tarihte göreve 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/432) 

31. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmedoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul mezunu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/433) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köylülerinin 
22 . 8 .1962 tarihinde jandarmalar tarafından 
dövüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu < 6/435) 

34. — Giresun Milletvekili, Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

39. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Ta
nm ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/441) 

40. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının Anayasaya uyup uymadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

41. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge 
olarak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilme
diğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/444) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
ithal kotalanndan ithalât yapmak için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6/445) 

44. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, 
muayyen bir formülle vatandaşm temsil oluna
bileceği geçici mahiyette (Müşavere Heyetleri 
kurulmasının mümkün görülüp görülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

45. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tanm Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

46. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıklan güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

47. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civan iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-



kufluların adedine ve bunların yakalnmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

48. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Araşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

50. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, 
kaç ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

51. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu 
olduğuna ve bunlardan kaçının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/453) 

52. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 
seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldü
ğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/454) 

53. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 

yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasan ve teklifleri ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıklan tezkereleri (M. 
Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 
2/306, 2/133 ve C. Senatosu 1/105) (S. Sayısı : 
368) [Dağıtma tarihi : 27 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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