
Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONÜÇÜNÖÜ BİRLEŞİM 

5 .12 .1962 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lütfi Bozcalı ve arkadaşlarının Diyanet 
İşleri Reisliğinin teşkilât ve vazifeleri hakkm-
aki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/101) (4/128) 

2. — Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Ey
lül 1962 tarihinde vukubulan deprem dolayı-
siyle mahallinde inceleme yapmak üzere görev
lendirilen 5 kişilik Millet Meclisi Heyeti ra
poru (10/8) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 

üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borç
larının 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun teklifi (2/251) 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

2. — 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) 

3. —. 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) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi îmar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

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

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

8. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akçar-
nın, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

9. — 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) 

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

11. — 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/425) 

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

13. — 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) 

14. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
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) 

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

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

17. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'in hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

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

19. — Aydın Milletvekili M. 'Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırh köylülerinin 
22.8.1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, iç
işleri Bakanından sözlü sorusu .(6/434) 

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

21. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
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I karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü

nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

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

23. —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) 

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

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

26. — içel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanmda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve imar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

27. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

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

29. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım '-
in, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/444) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
ithal kotalarından ithalât yapmak- için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanından sözdü sorusu (6/445) 
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31. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be

lediye Meclisleri ve il Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsü olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

32. — 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 Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

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

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-
kufluların adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

35. — 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) 

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

37. — 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) 

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

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

40. — 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) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar
ın, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa 
maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/456) 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkınm kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

43. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi ta-
lebedebilmek için aranan şartlara dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 

44. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karana 
in, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp ya* 
pılmadığına dair Tarım ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/459) 

45. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, İskenderun Süperfosfat .Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

46. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so* 
rusu (6/461) 

47. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
saman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

48. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu» 
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş
lığına alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşü-
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/463) 

49. — Aydın Milletvekili İsmet ıSezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
, TIKILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı: 65 e 
ek) [Dağıtma tarihi: 17.10.1962] 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/201, 2/223) (S. Sa
yısı : 283) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

3. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/121, 1/60) (S. Sayısı : 326) 
[Dağıtma tarihi ; 24 . 10 . 1962] 

4. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı he
sabı katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74) (S. Sayısı : 327) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı, ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/69, 1/41) (S. Sayısı : 328) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Ke-
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/131, 1/66) (S. Sayısı : 329) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/170, 1/80) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ail 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/73, 1/38) (S. Sayısı : 331) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 . 1962J 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı kesinhesabına /ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/130, 1/65) (S. sayısı : 332) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/168, 1/79) 
(S. Sayısı : 333) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 
1962] 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/75, 1/39) (S. Sa
yısı : 334) [Dağıtma tarihi : 24 . 110 . 1962] 

12. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1947, 11948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına ait 
rapor ile «bilançosunun sunulduğuna dair Sa-
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yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 3/105, 3/119) (S. Sayısı :< 
356) [Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

13. — Ege Üniversitesinin 1958 (bütçe yılı 
kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/169, ,1/131) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

14. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
kesinhesabına ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/245, 1/43) (S. Sayısı 363) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair ıSayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay (Komisyonu raporu. (3/134, 1/68) 
(S. Sayısı : 364) ![Dağıtma tarihi : 27 . 10. 
1962] 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik [Üniversitesi 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/77, 1/81) 
(S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

17. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu ıraporu. (3/301, 1/138) 
(S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/244, C. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/289, C. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 3) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

20. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) (S. Sayısı:4) 
[Dağıtma tarihi : 23.11.1962] 

21. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Sütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/229, C. 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 5) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

22. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/216, C. Se
natosu 1/109) (S. Sayısı : 6) [Dağıtma tari
hi : 23.11.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) [Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1962] 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe korniş-
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yonları raporları (1/90) (S. Sayısı : 242) [Da- ı 
ğıtma tarihi: 17. 9 .1962] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Âli Demir?in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

4. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

Ş. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S..Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

9. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Mille t ve- I 

kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı 
Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi: 
11 . 10 . 1962] 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tariM : 15 . 10 . 1962] 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

14. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

15. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

16. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 



17. — 5 .1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa, ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporları (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 .. 10 . 1962] 

19. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

20. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine ıdair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) :(& Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

21. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1962] 

22. — İzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) 
(S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 
1962] 

23. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemluk enhası sağirenin sureti tatlüri 
hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 , sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/199) (S. Sayısı : B15) [Da
ğıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

24. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62'nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Ta
lim ve Adalet komisyonlan raporlan. (1/237) 
(S. Sayısı : 316) /[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 
1962] 

25. — Ortaköy ilçesinin Karakızlar köyü. 
ne 70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mefa-
metoğlu, Fatmadan doğma 1927 doğumlu 
Şükrü Uzunca 'nm ölüm cezasına çarptınlma-
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sayısı : 369) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

26» — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismail-
oğlu Gülsümden doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu 
Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptml-
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/16) (S. 'Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 
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Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 tarihinde vukubulan 
deprem dolayısiyle mahallinde inceleme yapmak üzere görevlen

dirilen 5 kişilik Millet Meclisi Heyeti raporu 

MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLİĞİNA 

Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 tarihinde vukua gelen deprem dolayısiyle ma
hallinde tetkikat yapmak ye Millet Meclisinin «geçmiş olsun» dileklerini İğdır halkına ulaş
tırmak maksadiyle, Meclis karan gereğince ve Başkanlık Divanınca görevlendirilen 5 kişilik 
heyetimiz 12 Eylülde İğdır'a muvasalat etti. Bir gece çadırda kalındı. Vatandaşların heyecan ve 
üzüntüsünü yakînen görerek paylaştı. 

Millet Meclisinin üzüntüsü, gerekli tedbirlerin alınması hususunda yakın ilgisi, halka duyu
ruldu. 

Iğdu; bölgesinde vukua gelen deprem dolayısiyle mahallinde yapılan tetkikatta, aşağıdaki 
kanaat ve neticelere varılmıştır: 

1. İğdır, Türkiye'mizin en mümbit arazi parçasından bir kısmı üzerindedir. 1963 yılında kı
sa bir yolla Erzurum'la irtibatı sağlanacaktır. 

DSÎ faaliyetlerini kısmen bu bölgede teksif etmiştir. Toprak her türlü sınai bitkileri .yetiştir
meye müsaittir. Güneyinde Türkiye'nin en yüksek dağı Ağri bulunmaktadır. İğdır'ın bulunduğu 
yer 800 rakımı civarındadır. Turist celbi her zaman mümkündür. 

Depremden sonra yeniden inşa cihetine gidileceğinden yukardaki faktörler nazara alınarak, 
ilerde şehircilik bakımından bir hataya düşülmemesi için iyi bir şehir plânına lüzum vardır. 
Çünkü, yolla Erzurum'a bağlandıktan ve sulama işleri tamamlandıktan sonra hızla bir inkişaf 
kaydedecektir. Verim artacak, mahsul tüketim sahası bulabilecektir. 

2. Vukua gelen deprem şiddetli değildir. Ancak, bu bölgedeki evlerin pek eski oluşu, katık
sız kerpiçten yapılmış bulunması tahribatın fazla olması neticesini doğurmuştur. İğdır'da bulu
nan mütehassıs elemanların beyanına göre % 40-50 ev tamamen hasara uğramıştır. Diğer bina
larda esasen oturulamıyacak haldedir. Menfi fikirli kimselerin propagandaları, uzun yıllardan 
beri ihmale uğramış bu bölge halkının moralini iyice bozmuştur. Hükümetimizin gösterdiği ya
kın ilgi morallerinin düzelmesinde en büyük âmil olacaktır. 

3. Deprem dolayısiyle halkın 7 500 çadıra ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. 3 071 çadır 
îmar ve tskân Bakanlığınca ve Kızılay tarafından temin edilmiştir. Birçok köyler yazın yay
laya çıkmaktadır. Bu itibarla halkın kendi ihtiyacını kısmen karşılıyacak; çadır vardır. Bu hu
susun da göz önüne alınarak gerçek ihtiyaç sahiplerine çadır verilmesi yerinde olur. 

4. îmar plânı ve gelecekteki inkişaf göz önüne alınarak buna göre kredi verilmek sure
tiyle bina yaptırılması ve lüzumlu tahsisatın süratle temini yerinde olur. 

5. Deprem umumi hayatın aksamasını tevlid ederek zarar verdiğinden banka alacaklarından 
bâzılarının tahsilinde kolaylık gösterilmesi zaruridir. 

6. Memurların konut ihtiyacı için alâkalı Bakanlıklar tarafından baraka yaptırılması lü
zumlu ve hattâ zaruridir. 



7. Ortaokul ihtiyacı, ilkokulların durumu, tarım mahsullerinin satmalınması, tesis kredilerin 
tecdidi, memurlara Emekli Sandığı tarafından avans verilmesi, hastane ve personel ihtiyaç ve 
durumu emniyet ve asayişin takviyesi gibi çeşitli ve teferruata ait talep ve şikâyetler yetkililere 
ulaştırılmıştır. 

8. İnsan ve hayvan zayiatı olmamıştır. 

Hükümetin alâkasını bizzat müşahede etmiş bulunuyoruz. Ciddî çalışmalara devam edileceğini 
ümidetmekteyiz. 

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 

Kars 'Milletvekili A&TI Milletvekili Kmınıııı Milletvekili 
/>'. Vural R. Pnlat T. Telli 
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