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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 
eden Mukbil Gökdoğan'ın istifasının kabu
lü ile Devlet Bakanı Sıtkı Ulay'm Vekâ
leten Bayındırlık Bakanlığına tâyini 
(3/147) 39 

— Devlet Bakanlığından istifa eden 
Hayri Mumcuoğlu'nun istifasının kabul ve 
yerine Prof. Adnan Erzi'nin tâyini (3/151) 81 

E SÖYLEVLER 

Sayfa 
— Açık bulunan Basın - Yayın ve Tu

rizm Bakanlığına Temsilciler Meclisi Üyesi 
Sahir Kuratluoğlu'nun tâyini (3/156) 133 

— Adalet Bakanlığından istifa eden 
Ekrem Tüz'emen'm istifasının kabulü ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Kemal Türkoğ-
lu'nun Adalet Bakanlığıma tâyini (3/146) 39 

.-— Bayındırlık Bakanlığından istifa 

— Bâzı bakanların kendileriyle ilgili 
teklif ve tasarıların görüşülmesi sırasında 
hazır bulunmaması sebebiyle gündem dışı 
görüşmeler 121 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri 
Kaplan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 

No. Sayfa 
354 — Ege Üniversitesi kuruluş kadrola

rı hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek 
Kanun 3:5,5:6,6 .-8,11,32:35 

355 — 1961 Malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Sayış
tay Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 3,5,6,29:31 

356 — Seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair Kanun 63:69,70:72 

361 _ 13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayı
lı Kanunun 24 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun 87,89:9Ö, 

91:92,92,92:93,94:96 
368 — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaş-

Gökçen'in, 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin bir an önce görüşül
mesi hakkında demeci (2/56) 90:91 

No. * Sayfa 
larına iştirak eden Nebioğlu Ali Sa
mi Eryılmaz'a vatani hizmet tertibin-

, den maaş tahsisine dair Kanun 15,49:50,84 
369 — 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair Kanun 87:88,90:91,91,109 :110, 

111:113 
370 — 1961 Malî yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun .. 98,116,151:152,154,155,173 .-174 

371 — Gaziantep'in Kilis kazasından Mdlı-
med'oğlu 1937 doğumlu Hüseyin 
Onur'a vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanmasına dair Kanun 116,154:155, 

155:156,157,158,175:177 

KANUNLAR 
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No. Sayfa 
372 —Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla

rına iştirak eden îbrahimoğlu Nuri 
Bulman'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun 38,116,156, 

157,158,178:179 
373 — Nedim Küçüközpolat'm babası Ab-

dülkerim Küçüközpo'lat ile annesi 
Fatma Adalet Küçüközpolat'a tazmi
nat verilmesi hakkında Karnın 116,156: 

157,158,158,180:182 
374 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 

—• Millî Birlik Komitesi Üyesi Vehbi. 
Ersü ve Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Bayındır'ın, Eğitmenlerin emeklilik 'hak
larının tanınması hakkındaki kanun tek
liflerinin komisyona verilmesi tarihinden 
bu yana aradan bir <aydan fazla zaman 
geçtiği halde, üzerinde hiçbir işlem ya
pılmadığından, teklifin Genel Kurulda 

ADALET KOMİSYONU RAPORLARI 
— Maliye eski Bakanı ve 'Temsilciler 

Meclisi Üyesi Ekrem Alican'ın. görevinden 
doğan bir işten dolayı Meclis soruştur
ması açılması gerekip gerekmediği hak
kındaki T. C. Millî Birlik Komitesi Sek
reterliği tezkeresine dair (3/144) 88,99 :109 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Muhittin 
Gürün'ün dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/150) 116,151 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORLARI 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 

Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Bahri Savcı ve bir arkadaşının, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun 24 neti maddesine 'bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/55) 88,89 :90,91,92,92:93,94:96 

No, Sayfa, 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 116,157:158 

375 — 1961 yılında yapılacak seçimlerin 
'başlangıcından, yeni Hükümetin ku
rulup işe başlamasından iki ay sonra
sına kadar geçecek zaman içinde işle
necek bâzı suçların 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi tutulması hakkında 
Kanun 120,123:128 

görüşülmesine dair (2/14) 40:41 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit 

Yetkin'in, Güney - Doğu'da kurulacak 
Bölge Teknik Okulunun yerinin tesbi-
•tinde Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı 
tasarruf hakkında inceleme - araştır
ma yapılmasına dair (9/1) 41:49 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU RAPORU 
—• Turizm Müesseselerince Gümrük 

Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/126) 8:11,11:15 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU RAPORU 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/175) 116,157:158 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU RAPORLARI 
—. Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında (1/160) 3:8,32:34 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec-

ÖNERGELER 

RAPORLAR 
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Sayja 

İki Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının, 
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanu
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında (2/3.6) 116,128:133, 

134:145,151 

MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mu

zaffer. Yurdukuler ile Temsilciler Meclisi 
üyesi Abdülkadir Okyay'ın, 4273 sayılı 
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanu
nunun 11 nci maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/44) 116 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının, 
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanu
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında (2/36) 116,128:133, 

133,134:145,151 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ-
hattin özgür -ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ferruh Güven'in, 4273 sayılı Subaylar he
yetine mahsus terfi Kanununun 16 nci 
maddesi II nci fıkrasına bir bent ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/39) 116,154 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen'in, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 
10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/57) 116,117:118,152:154 

SEÇlM KOMİSYONU RAPORLARI 
—^ Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri 

Kaplan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi halkkmda (2/56) 98,109: 

110,111:113 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 4 arkadaşı ve Temsilciler Mec
lisi Üyesi Cemal Yıldırım ve 6 arkadaşı
nın, 1961 yılında yapılacak seçimlerin 

Sayfa 
başlangıcından yeni Hükümetin kurulup 
işe başlamasından iki ay .sonrasına kadar 
geçecek zaman içinde işlenecek (bâzı suç
ların 3005 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
tutulması hakkındaki 'kanun teklifine 
dair (2/58) 120,123:128 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanunun 49 ncu maddesine dair M. B. K. 
si Başkanlığı tezkeresi hakkında (2/42) 62,63: 

69,70:72 

MALİYE KOMİSYONU İLE KURUCU MEC
LİS BÜTÇE KOMİSYONUNA SEÇİLEN TEM
SİLCİ ÜYELERDEN MÜREKKEP KARMA 

KOMİSYON RAPORLARI 
— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısına dair (1/198) 116,151:152,154,155,173:174 

— Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşla
rına iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Er-
yılnıaz'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/158) 15,49:50,84 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/175) * 116,157,158 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tasamı hakkında (1/160) 3:8,32:34 

— Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri 
Ekrem Acuner ve iki arkadaşı ile Temsil
ciler Meclisi idare Âmiri Nuri Kmık'ın, 
Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun- tek
lifine dair (2/45) 3,29:31 

— Millî Birlik Komitesi üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Alev Coşkun ve bir arkadaşının, 
Gaziaııtep'in Kilis kazasından Mehmetoğlu 
1937 doğumlu Hüseyin Onur'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/49) 116,154:155, 

155:156,157,158,175:177 



- & 
Sayfa 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
O'Kan ile Temsilciler MeelM Üyesi Feh
mi Yavuz ve Orhan Öztrak'ın, Birinci Dün
ya ve îstiklâl Savaşlarına iştirak eden 
îbraMmoğlu Nuri Bulman'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi hakkında (2/52) 116,156,157,158,178:179 

— Nedim Küçüköapolat'm Dahası A,b-

Soyfa 
dülkerim Küçüközpolat'a vatani hizmet 
tertibinden aybk bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/136) 116,156:157,158.. 

180:182 
— Turizm Müesseselerinee Gümrük 

Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/126) 8:11,11:15 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 

Andiçme 
— Devlet Bakanlığına atanması dola-

yisiyle Temsilciler Meclisi Üyeliğini ikti-
sabeden Adnan Erafrn'in andiçmesi 89 

İzinler 
— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 

(3/145) 39:40 
(3/152) 81 
(3/153) ' 88:89 

(3/154) % 117,123 

Temsilciler Meclisi üye dokunulmazlığı 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Muhittin 

CMrün'ün dokunulmazlığı (3/150) 151 

Seçimler 
-~ Kütahya'da yaptırılan Atatürk 

Anıtı'nın açılış töreninde Temsilciler Mec
lisi adına bulunmak üzere üye seçimi 11 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

Basm - Yayın ve Turizm Bakanından 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Nuri Kı-
ııık'm, hususi teşebbüs tarafından yapıla
cak turistik tesislere ait projelerin önce
den Bakanlıkça görüşülmesinde ve Turizm 
Bankasının elinde mevcut tesislerin husu
si teşebbüse devredilmesinde bir fayda mü
lâhaza edilip edilmediğine, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığınca yapılmakta 
olan otellerin inşaatına hız verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanından sözlü soru
su (6/88) 37,83 

Başbakanlıktan 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi Alp

aslan'ın, bedeli ödenmeden gayrimenkul is
timlâkinde bulunan belediyelere ve bu borç
ların Devletçe ödenilmesi hususunda Hükü
metçe bir tedbir düşünülüp düşünülmedi

ğine dair Başbakandan KÖZIÜ .sorusu 
(6/100) 8(1 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Ferda Gü-
ley'iıı, bâzı parti lider ve hatiplerinin muh
telif vesilelerle yaptıkları konuşmalarda 27 
Mayıs İnkılâbını haksız gösterici ve Yas-
sıada mahkemelerinin üstüne gölge düşürü
cü imalarda bulunmaları karşısında ne gibi 
tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/97) 62,83:84 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Zeki Bal-
taeıoğlu'nun, Düzce ilçesinde vukubula.n 
sel felâketinde zarar görenlere yardım hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve bu 
ilçede sel âfetinin tekerrürü ihtimaline kar
şı ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/76) 82 

Bayındırlık Bakanından 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Enver Kırk-

er'in, Ankara şehri ikinci Çubuk Barajı 
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Sayfa 
inşaatının müddetinde ikmal olunup olun-' 
mıyacağma ve gerekli makina ve araçla
rının temin edilip edilemediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/92) 37,8-3 

Çalışma Bakanından 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Bahir ftr-

soy'un, illerde ve iş ramtakalarında işçi 
asgari ücreti tesbit edilmemiş iş kolu bulu
nup bulunmadığına, halen tesbit edilmiş; 
olan asgari ücretlerin mevzuatımızdaki 
tarife uygun olup olmadığına ve kaç iş 
kolunda tesbit yapıldığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/75) 82 

Devlet Bakanından 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Kaludi 

Lâskari'niu, Türk Rum Cemaati kilise ve 
mekteplerine ait vakıf malların hakiki şa
hısları'namına tesciline engel olan kanuni 
mevzuata dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/103) S0 

Dışişleri Bakanından 
— Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami 

Coşar'm Kıbrıs'ta Anayasanın ihlâl edilip 
edilmediğine dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/82) 82 

İçişleri Bakanından 
— Bahir Ersoy'un, Adana sabık Em

niyet Müdürünün Erzincan Emniyet Mü
dürlüğüne tâyininin doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/74) 82 

— Fehmi Alpaslan'ın, istanbul Bele
diyesinin yaş meyva ve sebze hali hakkın
daki (Teşkilât ve îdare Talimatnamesi
nin) tatbikatına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/99) 80 

— Perid Melen'in, fazla alınan Arazi 
ve Bina vergileri farklarının 309 sayılı 
Kanun gereğince iadesi hakkında ne gibi 
tedbirler alındığına dair Maliye ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/79) 82 

— Fikret Pamir'in, Ankara Belediye
sinin 1960 - 1961 ve 1961 - 1962 yılları 
bütçelerinin onaylanmaması sebebine ve 
müstahak bulunmalarına rağmen terfi 
ettirilmemiş memur adedine dair İçişleri [ 
Bakanından sözlü sorusu (6/96) 62,83 

Âay/0 
— Halil Akyavaş'ın, muhtarlık ya* 

pan öğretmenlerin üzerinde bulunan muh
tarlık görevinin alınması hususunda bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair 
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/89) 37,83 

— Mehmet Göker'in, Manavgat ilçe
sinde jandarmalar tarafından halka ya
pılan kötü muameleye ve bu gibi kanun
suz fiilleri işliyenlere ne gibi bir işlem 
yapıldığına ve bu hâdiselerin önlenmesi 
için bir tedbir düşünülüp düşünülmedi
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/94) 37,83 

— Mehmet Güker'in, Sarız kazasın
dan ve köylerinden bir kısım şahısların 
kanunsuz olarak karakollarda mâruz kal
dıkları muameleler hakkında İçişleri 
Bakanlığına ihbar ve şikâyetlerde bulu
nulup . bulunulmadığına, şikâyet olunanlar 
hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına 
ve vatandaşlar arasında huzursuzluğa 
sebebolan bu gibi vakaların önlenmesi için 
alman ve alınacak olan tedbirlere dair İç 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/91) 37,83 

— Muin Küley'in, Manisa Valisinin 
emekliye sevk edilmesi sebebine dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/105) , 98 

— Sait Naci Ergin'in, belediye baş
kanlarına verilmekte olan aylıkların en 
azının miktarına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 82 

— Selâmi Savaş'in, Sakarya ilinin 
Karasu ilçesinde bâzı şahısların kayma
kam tarafından hürriyetlerinin tahdid-
edilmesi sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/98) 80 

— Zeki Baltacıoğlu'nun, bâzı illerde 
ve bu arada Bolu ilinde başlanılmış olan 
Arazi ve Bina Vergisi tahrirlerine dair 
Maliye ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/106) * 150 

Maliye Bakanından 
— Ferid Melen'in, fazla alınan Arazi 

ve Bina vergileri farklarının 309 sayılı 
Kanun gereğince iadesi hakkında ne gibi 
tedbirler alındığına dair Maliye ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/79) 82 
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Sayfa j 

— Hızır Cengiz'in, Devlet memurla-
rının üerette geçen hizmetlerinin terfile-
rinde ve askerlikte er olarak geçen hiz
metlerinin de emeklilikte- sayılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 37,83 

— Kaludi Lâskari'nin, 1331 sayılı 
Kanunun yürürlükte olup olmadığına ve 
2879 sayılı Kanunun emvali metruke ile 
olan alâkasına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/87) 37,83 

— Zeki Baltacıoğlu'mm, bâzı illerde 
ve bu arada Bolu ilinde başlanılmış olan 
Arazi ve Bina Vergisi tahrirlerine dair 
Maliye ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/106) 150 

Millî Eğitim Bakanından 
— Halil Akyavaş'ın, muhtarlık yapan 

öğretmenlerin üzerinde bulunan muhtarlık 
görevinin alınması hususunda bir tedbir . 
düşünülüp düşünülmediğine dair, İçişleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözMi soru
su (6/89) 37,83 

— M. Rauf İnan'ın, bilûmum ilk, orta 
ve yüksek okullarla üniversitelerdeki öğren
cilerin bir yıllık tahsilinin Devlete ortalama 
kaça malolduğuna ve bu okullardaki başarı 
oranına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/73) 82 

— M. Rauf İnan'ın, Millî Eğitim Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan memur ve öğret
menlerin görev durumları üç eksik Öğret
men miktarına ve öğretmen ihtiyacını kar
şılamak için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(»6/80) 82 

— Mehmet Salim Hazerdağlı'nm, 7475 
sayılı Kanunun yasama organına sevk edi
len gerekçesinde teknik okul kurulacak il 
isimlerinin yazılmaması sefoelbine ve 1961 
malî yılı bütçesindeki iki buçuk milyonluk 

.tahsisatın hangi ilde yapılacak okul için 
konduğuna ve Malatya'da yapılmakta olan 
Teknik Ziraat Okulunun daha evvel başka 
ibir yerde kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim ve Tarım 
©akanlarından sözlü sorusu (6/84) 36,82:83 I 

Shryfa 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanından 
— Halil Akyavaş'ın, köy sağlık memur

ları için açılmış ıbulunan kursları ibitiren 
köy sağlık memurlarının, tâyin durumla
rına, kurs yevmiyelerine ve hayvan yemi 
tazminatlarına dair, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/90) 37 ,83 

Tarım Bakanından 
— Mehmet Salim Hazerdağlı'nm, 7475 

sayılı Kanunun yasama organına sevk edi
len gerekçesinde teknik okul kurulacak il 
isimlerinin yazılmaması selböbine ve 1961 
malî yılı bütçesindeki iki buçuk milyonluk 
tahsisatın hangi ilde yapılacak okul için 
konduğuna ve Malatya'da yapılmakta olan 
Teknik Ziraat Okulunun daha evvel başka 
İbir yerde kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/84) 36,82-83 

— Suphi Doğukan'm, Haşhaş ziraatinin 
'iyileştirilmesi için alınmış tedbirlerin ve 
afyon sakızının kaliteli olarak istihsali için 
yapılan iş ve işlemlerin neler olduğuna, 
Toprak Mahsulleri Ofisince satmalınan af
yon sakızının miktarına, satış yerlerine, fi
yatlarına ve eldeki stoklarına dair Tarımı 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
06/77) 82 

— Suphi Doğukan'm, pamuk malhsulüne 
zarar veren pemfbe kurtla bu yıl yapılan 
mücadeleye dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 80 

— Supihi Doğukan'm, Tarım Bakanlığı 
iş ve çalışma programının 4 aylık tatbikatı
nın sonuçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu ('6/83) 36,82 

Ticaret Bakanından 
— Fehmi Alpaslan'ın, Toprak Mahsul

leri Ofisinin ucuz buğday satışında hangi 
ölçülere göre hareket edildiğine ve Art
vin'in Ardanuç ilçesinin buğday ihtiyacı
na dair Ticaret Bakanından sözlü; sorusu 
(6/64) . 82 

— Oktay Ekşi'nin, yemeklik ucuz hu-
buibat yardımı yapılan il, ilçe, bucalk ve 
köylere dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/104) 98 
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Sayfa 

••— Selâmi Savaş/m, şehir ve kasabala
rın ekmeklik buğdayını veremiyen Top
rak Mahsulleri Ofisinin stok durumunu 
niçin ayarlamadığına ve vaktinde tedbir 
almıyan idareciler hakkında bir muamele 
yapılıp yapılmıyacağma dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 82 

— Suphi Doğııkan'm, Haşhaş ziraati-
nin iyileştirilmesi için alınmış tedbirlerin 
ve afyon sakızının kaliteli olarak istihsali 
için yapılan iş ve işlemlerin neler olduğu
na, Toprak Mahsulleri Ofisince satmalı-
nan afyon sakızının müktsrına, satış yer
lerine, fiyatlarına ve eldeki stoklarına 
dair Tarm ve Ticaret Bakanlarından söz-
lü sorusu (6/77) 82 

— Ziya Müezzinoğlu'nun, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin yeni mevsim başın
daki ve bugünkü hububat stoku durumu
na ve Amerika'dan ithal edilecek hubu
bata dair, Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/85) 37,83 

Sanayi Bakanından 
— Suphi Doğukan'm, K/1164 sayılı 

Çimento Prim Kararnamesinin yürürlükte 
olup olamdığma ve prim verilmekte olan 

Adalet Bakanından 
— Coşkun Kırea'nm, bâzı illerde 1950, 

1954 ve 1957 milletvekili genel seçimlerin
de parti adaylarının aldıkları oy sayısına 
dair Adalet Bakanından yazılı sorusu 
(7/69) 38,167:170 

— Orhan Köprülü'nün, Anayasanın 
halkoyuna sunulması dolayısiyle görülen 
aksaklıkların diğer seçimlerde tekerrürü
ne mâni olunması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna Adalet Balkanı Ek
rem Tüzemen'in Başbakan ve kendi adı
na yazılı cevabı (7/54) " 15:18 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
— Ömer Sami öoşar'm, sarı basın kar

tı hâmillerine dair Basın - Yayın ve Tu-

çimento fabrikalarına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/101) 80 

— Şinasi özdenoğlu'nun, Ankara ili
nin bir kısım köylerine ev başına verilen 
500 er kilo kok kömürü istihkakının bu 
yıl ne gibi bir seibeple kesildiğine ve bun
ların yakıt ihtiyaçlarının giderilmesi için 
ne giibi tedbir düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 82 

Ulaştırma Bakanından 
— Enver Kırker'in, hava alanlarının 

emniyet sahası dışında kalan geniş, müm-
'bit ve sulak arazinin verimli hale getiril
mesinin ve Devlet Demiryolları, Posta, 
Telgraf ve Telefon, Jandarma ve NATO 
telgraf ve telefon muhabere ve muhave
resinin bir hat üzerinden temininin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma 
Balkanından sözlü sorusu (6/95) 37 

— Enver Kırker'in,, Posta, telgraf ve 
telefon hizmetleri tam olarak temin edil
miş bulunmıyan ilçelerde bunların mik
tarına, âmme hizmetinin vatandaş ayağı
na getirilmesinin tahakkuku için ne ka
dar zamana ihtiyaç olduğunu ve bu husus
ta ne düşünüldüğüne dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/93) 37,83 

rizm Bakanından yazılı sorusu (7/70) 98 

Başbakandan 
— Feridun Şakir öğünç'ün, 5434 sa

yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesine tevfikan sa
kıt iktidar zamanında, görülen lüzum üze
rine emekliye sevk olunanların yeniden va
zifeye iadelerinin düşünülüpd üşünülmedi-
ğine dair sorusuna Başbakan adına Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş'ın yazılı cevabı 
(7/56) *' 75:76 

— Feridun ŞaJkir öğünç'ün, Sermaye
sinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında
ki 3460 sayılı Kanuna ek 23 sayılı Kanu-

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 



lo 
Sayfa 

nuıı tatbikatına dair Başbakanlıktan soru
suna Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'm, 
yazılı cevabı (7/59) 50:53 

— Nurettin Ardrçoğlu'nun, turistik te
sisler için tahsis edilmiş olan paranın tahsis 
dışı kullanılmak istendiği haberlerinin doğ
ru olup olmadığına ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Eski Bakanı Cihad Baban'm, vazife
den ayrılmasının bu olayla bir alâkası 
mevcut bulunup bulunmadığına dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/73) 150 

— Oktay Ekşi'nin, Askerî memurların 
hizmet ve seyis erleri hakkındaki Kanun 
hükmülerinden istifade ettirilmemeleri se
bebine dair Başbakan ve Millî Savunma 
Balkanından yazılı sorusu (7/71) 120 

— Oktay Ekşi'nin, ikinci tayın istin-
fakının kaldırılma sebebiyle kaldıran mer
cie dair Başbakandan yazalı sorusu (7/68) 38, 

165:167 
— Orhan Köprülü'nün, Anayasanın 

halkoyuna sunulması dolayısiyle görülen 
aksaklıkları diğer seçimlerde tekerrürüne 
mâni olunması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Adalet Ba'kanı Ekrem 
Tüzemen'in Başbakan ve ken'di adına yazı
lı cevabı (7/54) 15:18 

— Orhan Köprülü'nün, barem dışı üc
retli memurların mağduriyetlerinin gide
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir Barbakandan yazılı sorusu (7/66) 37 

Çalışma Bakanından 
— Feridun Şakir öğünç'ün, işçilerle iş 

veren arasında yapılmış bir kolektif mu
kavele esasını iş verenin tek taraflı ola
rak tadile yetkisinin mevcut bulunup bu
lunmadığına ve bu konuda işçilerin huku
kunun vükayesi için Bakanlıkça ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna 
Çalışma Bakanı Cahit Talas'ın yazılı ce
vabı (7/63) 53:57 

Devlet Bakanından 
— Feridun Üstün'ün, Beden Terbiyesi 

<4enel Müdürlüğünde vazifeli meslek tah
sili yapmış yedi memurdan altısının Millî 
Eğitim Bakanlığına iade edilmesi sebebine 
dair Devlet Bakanından yazılı sorusu 
(7/72) 150 

Sayfa 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Muin Küley'in, Tekel İdaresinin 

kahve mubayaası için gerekli eksiltmeleri 
zamanında yapmaması sebeplerine dair so
rusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Aşkın'm yazılı cevabı (7/61) 22:28 

İçişleri Bakanından 
— Tahsin Argun'un, Gelendost Kay

makamı ile Yalvaç Jandarma Komutanı 
hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı Na
sır Zeytinoğlu'nun yazalı cevabı (7/64) 159:161 

Maliye Bakanından 
— Dündar Soyer'in, Gelir ve Kurum

lar Vergisinin tadillerine dair kanunlar 
üzerindeki çalışmaların ne safhada bulun
duğuna, ne zaman neticeleçeğinc. ve 
Gelir Vergisinde ve Vergi Usul Kanu
nunda yapılan zam ve tadilâtın iktisadi 
hayatta müşahade edilen durgunluk üze
rinde rolü olup olmadığına dair sorusuna 
Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'm yazılı 
cevabı (7/65) 58:59 

— Feridun Şakir öğünç'ün, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 47 nei maddesinin tadilinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ma
liye Bakanı Kemal Kurdaş'm yazılı ceva
bı (7/55) 19:22 

— Orhan Köprülü'nün, barem dışı üc
retli memurların mağduriyetlerinin gide
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir sorusuna Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'-
m yazılı cevabı (7/66) * 162:163 

— Ziya Müezzinoğlunun, yer yer başla
makta olan arazi tahririnin tehiri hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu (7/74) 150 

Millî Savunma Bakanından 
— Alev Coşkun'un, Ordunun yedek su

bay ihtiyacına ve birkaç dersten mezuni
yet bekliyen üniversite öğrencilerinin va
tani görevlerini yedek subay olarak yapma
larının düşünülüp düşünülmediğine ve üni
versite öğrencisi yedek subay öğretmenle
re imtihanlara girmeleri için izin verilip 
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veriimiyeeeğine dair, Millî Savunma Ba
kanından yazılı sorusu (7/67) 37^163:165 

— Oktay Ekşi'nin, Askerî memurların 
hizmet ve seyis erleri hakkındaki Kanun 
hükümlerinden istifade ettirilmemeleri se
bebine dair Başbakan' ve Millî Savunma 
Bakanından vazıh sorusu ('7/71) 120/170:171 

Sayfa 
Oktay Ekşi'niıı, ikinci tayın istih

kakının kaldırılma sebebiyle kaldıran mer

cie dair sorusuna Başbakan adına Millî 

Savunma Bakanı Vekili Fahri Özdilek'in 

yazılı cevabı (7/68) 165:167 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

28 

TASARILAR 

— 6409, 6610, 6683, 6746, 7010, 7047 
ve 7269 sayılı Kanunlar gereğince yapılan 
meskenler ve müştemilâtından alâkalı şa
hıslara devir ve temliki mümkün ve caiz 
olmıyanların tasfiyesi hakkında (1/189) 38 

—• 6309 sayılı Maden Kanununa bir ek 
madde ilâvesi hakkında (1/193) 74 

— 6747 sayılı Şeker Kanununun 5 nei ' 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/194) 74 

—• Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
işletme ve idarelerin bir kısım borçlarının 
Hazine tarafından devralmmasına dair 
(1/197) 98 

— 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/198) 98,116, 

151:152,154,155,173:174 
— Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşları

na iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryıl-
maz'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair (1/158) 16,49:50.84 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka>^ 
ııuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge

nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/175) ' 116,157:158 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanunun 8 nei mad
desinin değiştirilmesine dair (1/190) 38 

— Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
hakkında (1/160) 3:8,32:34 

— Nedim Küçüközpolat'm babası Ab-
dülkerim Küçüközpolat'a vatani lıizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında 
(1/136) 116,156:157,158,180:182 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanu
na geçici maddeler eklenmesine dair 
ü/188) 2 

— Turizm Müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek eş
ya hakkında (1/126) 8:11,11:15 

— 3008 ve '5518 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında (1/191) 38 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununun 82 
nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Ü/192) 38 

TEKLİFLER 

— Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri 
Ekrem Aeuner ve iki arkadaşı ile Temsilci
ler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'm, 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında (2/51) 
— Millî Birlik Komitesi İdare Âmiri 

Ekrem Aeuner ve iki arkadaşı ile Temsilci
ler Meclisi İdare Âmiri Nuri Kınık'in, Sa-

38 



Sayfa 
yıştay Başkanlığı 1961 yık Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında (2/45) 3,29:31 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve bir arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Rauf Gökçen'in, Harb Aka
demileri hakkında (2/53) 80 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Kadri 
Kaplan ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf 
Gökçen'in, 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair (2/66) 87,90,91,98,109:110,111:113 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil 
Karavelioğlu ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Adnan Beşer'in, şehit yedek asteğmen Nu
rettin Tarhanacıoğlu'nun annesi Naciye 
Tarhanacıoğlu'na vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair (2/54) 87 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Alev Coşkun ve bir arkadaşının, 
Gaziantep'in Kilis kazasından Mehmetoğlu 
1937 doğumlu Hüseyin Onur'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair 
(2/49) 116,154:155,H55:156,157,158,175:177 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Bahri Savcı ve bir arkadaşının, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
24 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (2/55) 87,88,89:90,91,92,92:93,94:96 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Abdüikadir Okyay'm, 4273 sayılı Subay
lar heyetine mahsus terfi Kanununun 11 
nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair (2/44) 116,154 

Sayfa 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 

Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının, 
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanunu
nun 5 nci maddesinin tadiline dair (2/36) 116, 

128:133,133,134:145,15i 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve 4 arkadaşı ve Temsilciler Meclisi 
Üyesi Cemal Yıldırım ve 6 arkadaşının, 
1961 yılında yapılacak seçimlerin başlangı
cından yeni Hükümetin kurulup işe başla
masından iki ay sonrasına kadar geçecek 
zaman içinde işlenecek bâzı suçların 3005 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulması 
hakkında (2/58) 120,123:128 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhat-
tin özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Fer-
ruh Güven'in, 4273 sayılı Subaylar Heye
tine Mahsus Terfi Kanununun 16 nci mad
desi II nci fıkrasına bir bent ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair (2/39) 116,154 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai 
OT£an ile Temsilciler Meclisi Üyesi Fehmi 
Yavuz ve Orhan öztrak'm, Birinci Dünya 
ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden îforahiım-
oğlu Nuri Bulman'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair (2/52) 38,116,156, 

157,158,178:179 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen'in, 4273 sayılı Subaylar He
yetine Mahsus Terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair (2/57) 88,116,117:118, 

152:154 
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Sayfa 
BAŞBAKANLIK TEZKERELERÎ 

Geliverme istekleri 
— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç

men Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının geriverilmesine dair (3/148, 
1/188) 30 

TEMSÎLOÎUER MECLİSİ ÜYELİĞİ 
DOKUNULMAZLIĞI 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Muhittin 
Gümin'ün dokunulmazlığı hakkında (3/150) 74, 

116,151 
BÜYÜK MÎLLET MEOLİSÎ BAŞKANLIĞI 

TEZKERELERÎ 
— Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 

hakkında (3/145) 39:40 
(3/152) 81 
(3/153) 88:89 
(3/154) 117,123 

DEVLET BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
— Açık bulunan Basın - Yayın ve Tu

rizm Bakanlığına Temsilciler Meclisi Üyesi 
ıSahir Kurutluoğlu'nun tâyin edildiğine 
dair (3/156) 133 

— Adalet Bakanlığından istifa eden Ek-

Sayfa 
rem Tüzemen'in istifasının kabulü ile Tem
silciler Meclisi Üyesi Kemal Türkoğlu'nun 
Adalet Bakanlığına tâyin olunduğuna dair 
(3/146) 39 

— Bayındırlık Bakanlığından istifa 
eden Mukbil Gökdoğan'm istifasının kabu
lü ile Devlet Bakanı Sıtkı Ulay'm vekâleten 
Bayındırlık Bakanlığına tâyin edildiği hak
kında (3/147) 39 

— Devlet Bakanlığından istifa eden 
Hayri Mumcuoğlu'nun istifasının kabul ve 
yerine Prof. Adnan Erzi'nin tâyin olundu- x 

ğuna dair (3/151) 81 

MÎLLÎ BÎRLÎK KOMÎTESÎ BAŞKANLIĞI 
TEZKERELERÎ 

— Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesine dair (2/42) 62,63 J69, 

70:72 

MÎLLÎ ıBlRLÎK KOMÎTESÎ SEKRETERLÎĞÎ 
TEZKERESİ 

— Maliye eski Bakanı ve Temsilciler 
Meclisi Üyesi Ekrem Alican'ın görevinden 
doğan bir işten dolayı Meclis soruşturması 
açılması gerekip gerekmediği hakkında 
(3/144) 38,88,99:109 

TUTANAK ÖZETLERİ 
15.8.1961 tarihli 100 ııcü Birleşim 

tutanak özeti 2 
16 . 8 . 1961 tarihli 101 nci Birleşim 

tutanak özeti 36:38 
24 . 8 , 1961 tarihli 102 nci Birleşim 

tutanak özeti 62 
25 . 8 . 1961 tarihli 103 ııcü Birleşim 

tutanak özeti 74 
26 . 8 . 1961 tarihli 104 ncü Birleşim 

tutanak özeti 80 
28 . 8 . 1961 tarihli 105 nci Birleşim 

tutanak özeti 86:87 
29 . 8 . 1961 tarihli 106 nci Birleşim 

tutanak özeti 98 
31 . 8 . 1961 tarihli 107 nci Birleşim 

tutanaîk özeti 116 
1 . 9 . 1961 tarihli 108 nci Birleşim 

tutanak özeti 120 
2 . 9 . 1961 tarihli 109 ncu Birleşim 

tutanak özeti 148:149 
3 . 9 . 1961 tarihli 110 ncu Birleşim 

tutanak özeti 149:150 

YOKLAMALAR 
63,81,88,99,109,117,120421,133 I 



Söss alanlar 

Sayfa 
Burhan Akdağ - Maliye eski Bakanı ve 

Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Alican'ın 
görevinden doğan bir işten dolayı Meclis j 
soruşturması açılması gerekip gerekmediği | 
hakkında T. C. Millî Birlik Komitesi Sek
reterliği tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 106 

Muammer Aksoy - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 289 sayılı Kamunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 64 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Mucip 
Ataklı ve 7 arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Bahri iSavcı ve bir arkadaşının, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 89 

—- Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yet
kin'in Güney - Doğu'da kurulacak Bölge 
Teknik Okulunun yerinin teshilinde Millî 
Eğitim Bakanlığının yaptığı tasarruf hak
kında inceleme araştırma yapılmasına 
dair önergesi münasebetiyle 48 

Nurettin Akyurt - Temsilciler Meclisi 
Üyesi Nüvit Yetkin'in Güney - Dıoğu'da 
kurulacak Bölge Teknik Okulunun yeri
nin tesibitinde Millî Eğitıkn Bakanlığının 
yaptığı tasarruf hakkında inceleme araş
tırma yapılmasına dair önergesi münasebe
tiyle 47 

Fehmi Alpaslan - Temsilciler Meclisi üye
si Nüvit Yetkin'in Güney - Doğu'da kuru
lacak Bölge Teknik Okulunun yerinin 
tesbitinde Millî Eğitim Bakanlığının yap
tığı tasarruf hakkında inceleme, araştırma 
yapılmasına dair önergesi- münasebetiyle 47 

— Usul hakkında ' 83 

Sayfa 
Ferhan Arıkan - Turizm anüessesele-

riııce Gümrük Vergisinden muaf olaralT" 
ithal edilecek eşya hakkındaki Kanun 
nnhıaselb etiyle 13.14 

Âmil Artus - Millî Birlik Komitesi 
üyesi Sami Küçük ve 4 arkadaşı ve Tem
silciler Meclisi Üyesi Cemal Yıldırım ve 
6 arkadaşının, 1961 yılında yapılacak se
çimlerin başlangıcından yeni hükümetin 
kurulup işe başlamasından iki ay sonrası
na kadar geçecek zaman içinde işlenecek 
bâzı suçlartn 3005 sayılı Kanun hükümleri
ne tâbi tutulması hakkındaki kanun tek-
J î fi münasebetiyle 127 

Sırn Atalay - Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ide-
ğiştiriimesine dair Kanun münasebetiyle 63,66. 

67,68,69 
••- Maliye eski Bakanı ve Temsilciler 

Meclisi Üyesi Ekrem Alican'm görevinden 
doğan bir işten dolayı Meclis soruşturması 
açılması gerekip gerekmediği hakkında 
T. C. Millî Birlik Komitesi Sekreterliği tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 100 

— Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yet
kinini Güney -, Doğu'da kurulacak Bölge 
Teknik Okulunun yerinin tesbitinde Millî 
Eğitim Bakanlığının yaptığı tasarruf hak
kında inceleme, araştırma yapılmasına, 
dair önergesi 'münasebetiyle 46 

Hüseyin Ataman - Millî Birlik Komitesi 
üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Beşat Tardu ve 
o arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik mü
kellefiyeti Kanununun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi münasebetiyle 13.1 
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Zeki Baltacaoğk - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri (hakkın
daki 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 

Cemil Sait Barlas - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle 

— Milli Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler Mec
lisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşının. 
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanu
nunun 5 nei maddesinin tadiline cLair ka
nun teklifi münasebetiyle 

Remzdye Batırbaygil - Millî Birlik Ko
mitesi Üyesi Sami Küçük ve 4 arkadaşı ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Cemal Yıldırım 
ve 6 arkadaşının, 1961 yılında yapılacak 
seçimlerin başlangıcından yeni hükümetin 

Sayfa 

(56 

64 

141 

Sayfa 
kurulup işe 'başlamasından iki ay sonrası
na kadar geçecek zaman içinde içlenecek 
bâzı suçların 3005 sayılı Kanun hüküm
lerine tâbi tutulması hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 127 

Etem Boransü - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Tem- * 
«ilciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 
arkadaşının, 1.111 sayılı Askerlik mükelle
fiyeti Kanununun 5 nei maddesinin ta
diline dair kanun teklifi münasebetiyle. .13.1 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf. Gökçen'in, 4273 sayılı Subaylar he
yetine mahsus terfi Kanununun 5611. 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 
.10 nen maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle, 153 

Ömer Sami Öoşar - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebe
tiyle 

Alev Coşkun - Millî Birlik Komitesi 
65 

Üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile 
Temsilciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 
3 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik mükel
lefiyeti Kanununun 5 nei maddesinin ta
diline dair kanun teklifi münasebetiyle. 143 

Behçet Kemal Çağlar - Millî Birlik 
Komitesi Üyesi Sami Küçük ve 4 arkadaşı 
ve Temsilciler Meclisi Üyesi Cemal Yıl
dırım ve 6 arkadaşının, 1961 yılında ya
pılacak seçimlerin başlangıcından yeni 

hükümetin kurulup işe başlamasından iki 
ay sonrasına kadar geçecek zaman içinde 
işlenecek bâzı suçların. 3005 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi tutulması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle. 127 

Avni Doğan - Bâzı bakanların kendile
riyle ilgili teklif ve taşanların görüşül
mesi sırasında hazır bulunmamaları se
bebiyle gündem dışı görüşmeler münase-

D 
betiyle. 

Suphi Doğukan - Ege Üniveristesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun münasebetiyle. 

122 



Sayfa 
Bülent Ecevit - Bâzı bakanların ken

dileriyle ilgili teklif ve tasarıların görü
şülmesi sırasında hazır bulunmamaları 
sebebiyle gündem dışı görüşmeler müna
sebetiyle. 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 

Bedî Feyzioğlu - Ege Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı 

Cevdet Gebeloğlu - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun münase
betiyle 67 

Ferda Güley - Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile 
'Temsilciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu 
ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik mü
kellefiyeti Kanununun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi münaseebtiyle, 129, 

130,140 
— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 

Küçük ve 4 arkadaşı ve Temsilciler Meclisi 
Üyesi Cemal Yıldırım ve 6 arkadaşının 
1961 yılında yapılacak seçimlerin başlan-

Mehmet Salim Hazerdağlı - Temsilciler 
Meclisi Üyesi Nüvit Yetkin'in, Güney - Do-
ğu'da kurulacak Bölge Teknik Okulu
nun yerinin tesbitinde Millî Eğitim Ba-

16 — 
E 

Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkada
şının, 1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti 
Kanununun 5 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi münasebetiyle. 

¥ 
I Kanuna, ek kantin münasebetiyle. 

G 
gıcmdan yeni hükümetin kurulup işe baş
lamasından iki ay sonrasına kadar geçecek 
zaman içinde işlenecek bâzı suçların 3005 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulması 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle. 

Muhittin Gürün • Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Vehbi Ersü ve Temsilciler Meclisi 
üyesi Rauf Bayındır'ın, Eğitmenlerin 
emeklilik haklarının tanınması hakkın
daki kanun tekliflerinin komisyona veril
mesi tarihinden bu yana aradan bir aydan 
fazla zaman geçtiği halde, üzerinde hiç
bir işlem yapılmadığından, teklifin Genel 
Kurulda görüşülmesini istiyen önergesi 
münasebetiyle 

H 
kanlığının yaptığı tasarruf hakkında ince
leme araştırma yapılmasına dair önergesi 
münasebetiyle 
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* Sayfa 
Rauf înan - Millî Birlik Komitesi Üyesi 

Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Temsil
ciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 ar
kadaşının, 1111 sayılı Askerlik (mükelle
fiyeti Kanununun 5 nei maddesinin tadiline 
dair kanun teklifi münasebetiyle. 132 

Sayfa 
Şefik înan - Gündem dışı. 90,91 
Abdullah îpşiroğlu - Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kanunun, bâzı (maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun müna 
se betiyi e. 68 

K 
Enver Ziya Karal - Ege Üniveristesi 

kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun münasebetiyle. 5,6 

Goşkun Kırca - Maliye eski Bakanı ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Ali-
ean'm, görevinden doğan bir işten do
layı Meclis soruşturması açılması gerekip 
gerekmediği hakkında T. C. Millî Birlik 
Komitesi Sekreterliği tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle. 105,108 

—• Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşı
nın, 1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti 
Kanununun 5 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi münasebetiyle. 128,129,134, 

140,142 

— Turizm müesseselerince Gümrük 
Vergisinden muaf olarak ithal edilecek 
eşya hakkındaki Kanun münasebetiyle 8 

Şahap Kitapçı - Maliye eski Bakanı ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Alican'm, 
görevinden doğan bir işten dolayı Meclis 
soruşturması açılması gerekip gerekmediği 
hakkında T. C. MHlî Birlik Komitesi Sek
reterliği tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle. 101,103,106 

— .Yeterlik önergesi aleyhinde. 

Enver Kök - Maliye eski Babanı ve 
Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem Alican'm 
görevinden doğan bir işten dolayı Meclis 
Soruşturması açılması gerekip gerekme-

108 

diği 'hakkında T. <C. Millî Birlik Komitesi 
Sekreterliği tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle 102,106 

Alp Kuran - Bâzı bankaların kendile
riyle ilgili teklif ve tasarıların görüşül
mesi sırasında hazır bulunmamaları sebe
biyle gündem dışı görüşmeler münasebe
tiyle 121,122 

— Maliye eski Bakanı ve Temsilciler 
Meclisi Üyesi Ekrem Alican'm görevinden 
doğan bir işten dolayı Meclis soruşturma
sı açılması gerekip gerekmediği hakkında 
T. C- Millî Birlik Komitesi Sekreterliği 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle "*" 99,104 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami 
Küçük ve bir arkadaşı ile Temsilciler 
Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 3 arkadaşı
nın, 1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti 
Kanununun 5 nci maddesinin tadiline da
ir kanun teklifi münasebetiyle 144,153 

Kemal Kurdaş (Maliye Bakanı) - Ma
liye eski Bakanı ve Temsilciler Meclisi Üye
si Ekrem Alicaaı 'm görevinden doğan bir iş
ten dolayı Meclis soruşturması açılması 
gerekip gerekmediği hakkında T. C. Millî 
Birlik Komitesi Sekreterliği tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 107 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçen'm, 4273 sayılı Subaylar he- + 
yetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı Kanunlarla muaddel 10 ncu 



18 
Sayfa 

maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 

Sahir Kurutluoğlu - Seçimlerin Temel 
153 

Sayfa 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkım
daki 298 sayılı Kamunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine <|air Kanun müna-
ısebetiyle 67 

Ferid Melen - Turizm müesseselerince 
Gümrük Vergisinden muaf olarak ithal 

M 
edilecek eşya hakkındaki Kanun münase>-
betiyte 14 

Abdülkadir Okyay - Maliye esM Baka
nı ve Temsilciler Meclisi Üyesi Ekrem 
Alican'ın görevinden doğan bir işten do
layı Meclis soruşturması açılması gere

kip gerekmediği hakkında T. C. Millî Bir
lik Komitesi Sekreterliği tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 

ibrahim Saffet Omay - Usul hakkında 
103 
15 

Ö 
Mehmet Özbay - Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 sayılı Kamunun bâzı maddelle-
riniin değiştirilmesine dair Kanun mıüna-
seibetiyDe . 6 5 

Şinasi Özdenoğlu - Bâzı Bakamlarım 
kendileriyle ilgili teklif ve tasarıların gö
rüşülmesi sırasında hazır bulunmamaları 
sebebiyle gündem dışı görüşmeler müna
sebetiyle , ' • 121 

ilhan özdül - Milî Birlik Komitesi Üye
si Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Tem-. 
silerler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 
3 arkadaşının, İ l l i sayılı Askerlik Mü
kellefiyeti Kanununun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi münasebe
tiyle 142 

Fahri Özdilek (Devlet Bakanı, Baş
bakan Yardımcısı ve Millî Savunma 
Bakanı) - Millî Birilik Komitesi Üye
si Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Te'm-
'silçiller Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 
3 arkadaşının, 1111 sayılı AskeıriDük Mü
kellefiyeti Kanununun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teMDifi münasebe
tiyle 129,136,140,141,142,143 

— MiM Birlik Komitesi Üyesi Suphi 
Gürsoytrak ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rauf Gökçenin, 4273 sayılı Subaylar he- , 
yetine mahsus Terfi Kanununun 6511, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 

,10 ncu maddesline bir fıkra ve bu kanu
na biır geçici madde elklenmeısine dair 
kanun teklifi lîiünasebeüyle 153 

Emin Soysal - Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleıri hakkın
daki 298 sayılı Kamunun bâzı . maddele
rinin değiştirilmesine daiîr Kanun müna
sebetiyle 64 

tlhamj Sosyal - Turtiizm müesseselerince 
Gümrük Vergisinden muaf olarak ithal 
edilecek 'eşya hakkındaki kanun münase
betiyle 11 
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. Sayfa 
Ahmet Tahtakılıç (Millî Eğitim Ba

kanı) - Ege Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 6953 sayılı Kamıma ek 
Kanun münasebetiyle 5,6,7" 

— Temsilciler Medliisi Üyesi Nüvit 
Yetkindin, Güney - Doğuda kurulacak 
Bölge Telknolk Okullunun yeninin tesbitin-
de MMİİL Eğitim Bakanlığının yaptığı ta
sarruf hakkında inceleme araştırma yapıl
masına dair önergesi münasebetiyle 42,43 

Reşat Tardu - Millî Birlik Komitesi Üye
si Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Teim-

Sayfa 
siliciler Meclisi Üyesi Reşat Tardu ve 
3 arkadaşMiitn, 1111 sayılı Askerlik Mü
kellefiyeti Kanununun 5 nri maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi münasebe-
tiyLe 138,140 

Derviş Sami Taşman - Temsilcililer Mec
lisi Üyesi Nüvit Yetkin'in, Güniey - Do
ğuda kurulacak Bölge Teknik Okulu
nun yerinin tesbitinde Millî Eğiftim Ba-
kaulığittıun yaptığı tasarruf haMonda in
celeme araştırma yapılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 44 

—• Usul hakkında 15 

u 
îsmaifl. Uhitaş - Ege Üniversitesi ku

ruluş kadroları hakkımdaki 6953 sayıilı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle 

Nüvit Yetkin - Temsilciler Meclisi 
Üyesi Nüvit Yetkin'in, Güney - Doğuda 
kurulacak Bölge Teknik Okulunun yerinin 
tesbittinde Millî Eğitim Bakanlığımın yap

tığı tasarruf hakkında inceleme araştır
ma yapılmasıma dair önergesi münasebie'-
tiyle 41,42,48 

Cahit Zamangil-Millî Birlik Komitesi 
Üyesi Sami Küçük ve bir arkadaşı ile Tem
silciler MeclM Üyesi Reşat Tardu ve 
3 arkadaşının, 1111 sayılı Aöbeaflli'k Mü

kellefiyeti Kaaruınunıtn 5 nci maddesinin 
tadiline dair 'kanun telklifi münasebe
tiyle 144 

*>m<t 




