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Fihrist
BAKAHLAR KÜHULTT
Sayfa
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in,
dönüsüne kadar kendisine, Devlet (Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun, vekillik etmesi (3/576)
161
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan '
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim
tiökay'a Devlet (Bakanı Raif Ayıbar'ın, ve
killik etmesi (3/586)
395

Sayfa
— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı tlhami Sancar'ın, dönü
şüne kadar kendisine, Maliye Bakanı Ferid
Melen'in vekillik etmesi (3/577)
161
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Ticaret Baıkanı Muhlis Ete'nm dönüsüne
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan DinçeHn vekillik et- .
mesi (3/572)
68

ÇBŞÎTIJ İŞLER
— Millet Meclisi çalışma saat ve gün
lerinin yeniden tesbiti hakkında verilen
önergeler ve bu konuda Başkanlık Diva
nınca alman karar
111:118

— Millet Meclisi toplantı gün ve sa
atlerine ve çalışma tarzına dair verilmiş
olan önergeler hakkında Başkanlık Diva
nınca alınan karar.
196

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Kemal Sarıi'bra- •
himoğlu'nuu, yağan sürekli yağmurlarla
Çukurova ziraat ve sanayii hayatının fel
ce uğraması sebebiyle, civar illerin bir
araştırma kurulunca yakından görülmesi
ve Hükümetçe gerekli yardımın yapılması
hakkındaki demeci .
107:108

beyanatını açıklıyan konuşması
5â^4
— Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin
in, Maraş Milletvekili Enver Kaplan ve
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, yağan sürekli yağmurlar yüzün
den meydana gelen zararlar hakkındaki de
meçlerine cevabı
108:110

— Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'- •.
ün, Ziraat Bankasının çiftçiye gerekli şe- ,
kilde kredi yardımında bulunmasını te
menni ettiğine dair demeci
106:107

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbitoin, dünya piyasalarında şeker fiyatla
rının artması karşısında memlekette mev
cut stokun fazla döviz sağlıyacak şekilde
değerlendirilmesi ve yeni şeker fabrika
ları açılması konusundaki temennileri ve
Sanayi Bakanı Fethi Çelitebaş'ın cevabı 685:628

— Barbakan tsmet İnönü'nün, İçtüzü
ğün 222 nci maddesi ve dipnot 119 a gö
re verilen bir Önerge üzerine, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup toplantısında yap
tığı ve gazetelere • kısmen yanlış akseden

— Maraş Milletvekili Entver Kaplan
ın, yağan sürekli yağmurlarla işlemez ha-

~4 —
Sayfa

Sayfa

le gelen Ceyhan elektrik santralinin ta
miri için Hükümetçe ilgi gösterilmesi hak
kında demeci.
104:105
— Mardin Milletvekili Tadat Oğuz'un,
'Doğu ve Güney-Doğu 'halkının sosyal ve
kültürel geriliği yüzünden Türk camiası
dışında ve ırkçılık cereyanı ile roâlûlmüş
gibi gösterilmesinin yersizliğine ve bu höl-

guk'rin iktisadi ve içtimai yaralarının sa
rılması için gereken yardımın yapılması
na dair demeci
105:106
— Tokat Milletvekili Üeyyat Kocamemi'rıiıı, Gelir Vergisi Kanununun SÎİrai
Gelir Vergisinin 1992 yılından itibaren
alınmaya 'başlanacağı 'hükmünün İhlâl edil
diğine dair demeci
293:294

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa*•
229 — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma
hastanelerinde çalışan asistan ve
başasistan doktorlara, tazminat
verilmesi hakkında Kanun
1 377
6 81,
383:3&4
9 565
10 575
'16 179,
55:57
17 24
230 — Devlet Memurları Aylıklannın
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında'de
ğişiklik yapılması ve Hesap Uz
manları Kurulu Kurulmasına dair
4709 sayılı Kanunim 6 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun
7 285
12 324
15 102:
104
231 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti "Emekli Sandığı .Kanununun 23
ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun
5 452
7 72
1 163
15 105:
106
232 — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-

No.

Cilt Sayfa
vel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
şkanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında. Kanun
11 326
15 85
16 139:
150
233 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imzalanan İstikraz
Andlaşmasmın Onaylanmasının Uy
gun bulunduğuna dair Kanun
6 350
11. 418
12 204:

205,238:241,246,319:322
234 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imzalanan İstik
raz Andlaşmasmın On oyları mas ının Uygun Bulunduğuna dair Ka
nun
6 296
11 418
12 203:
204,234:237,246,315:318
235 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 5 Mayıs 1961 tari
hinde imzalanan İstikraz Andlaşmasma Ek Andlaşmanın Onaylan
masına dair Kanun
5 607
11 418
12 202:
203,230:233,245:246,31i :314
236 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin resmi bir müessesesi olan

1

_ c
No.

Cilt Sayfa
Milletlerarası Kalkınma Dairesi
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının Uğun Bulunduğu hak
kında Kanun
4
4
12 104
14 456
15 99:
100,106:107,112:115,136,154,174:177

237 — Tekel Oenel Müdürlüğü binası
için gelecek senelere sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkındaki 7077 sa
yılı Kamımın 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun
6 296
14 456"
15 101:
J02,105,I07,120:123
110 136,
154,182:185
238 — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin Serimi Kanununun 4 ncü mad
desi ile 2 nei geçici maddesinin de^
ğistirilmesi hakkında Kanun
1 19
10 390
11 530:
539
13- 555
16 573:
' :
575
239 — 6343 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesiyle " 23 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesi ve
43 ncü maddesinin kaldırılması
hakkında Kamın
6 295
7 72
10 332:
• . ,
'
.
333,592:593
11 388
16 307
17 298:
299
240 — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı
Taşıt Kanununa Tik Kanun 4 118
"8 83
1 164
13 262:

263,401:404

No.

Cüt Sayjfa
16
3
17 29Ö s
300

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 80
ve 92 nci maddelerinin değistirilmeşine ve bu Kanuna geçici 2 madde eklenmesine dair Kanun
" 2 20$;
211,314:3J5
4 165
5 42,
575,608
10 512
16 3*9
17 300:
• 3p3
242 — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na -bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 21 . 6 . 1944 tarih ve 5498
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun
4 446
8 !3
• ..
'
9 642:
054
15 |86
16 611
17-3İ3:
317

243 — Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş
tirilmesi hakkındaki 224 sayılı Ka,
nunun 29 ucu maddesinin değişti
rilmesine dair Kanım
15 3,73 •
16 307,
591:59a
244 — Milletlerarası Andlaşmaların ya
pılması, yürürlüğü ve yayınlan
ması ile bâzı andlaşmaların yapıl
ması için Bakanlar Kuruluna yetki
i
verilmesi hakkında Kanun
11 S85
12 , 4
14 96
16 154:
161
17 410:
416

-e
No.
Cilt Sayfa
245 — Haşhaşın ekimi ile Afyonun is
tihsal, milletlerarası ticaret, top
tan ticaret ve istimalinin tahdit ve
tanzimine dair Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hak-

No,
kında Kanun

Cflt Sayfa
12 589
14 359:
360
16 352,
495 497,545 -M»

KABAKLAR
165 — izmir Milletvekili Arif Hikmet
Ertunga'nın yasama- dokunulmaz
lığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair
6 570
10 564
17 306:
308
166 — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın yasama dokunlmazhğınm kal
dırılmasına mahal olmadığına da-j

16 123,
564
17 308
167 — Giresun Milletvekili Eteni Kıhçoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair
16 266,
564
17 308:
ir

309

KOMİSYON TEŞKİLİ VE HAVALELER
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çarı
ğa ve 106 arkadaşının, 'bölge tiyatroları
kanunu teklifinin havale edilmiş, olduğu .
Maliye, • Mîllî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek üçer üyeden mürekkep
bir Geçici Komisyonda fgötfİşiHmösine dair
önergesi (2/437, 4/017)
424
— Çalışma Bakanı Bülent Eeevit'in,
Sosyai Sigortalar kanunu tasarısının ha
vale edilmiş olduğu ' 'Sağlık ve Sosyal
Yardım', Millî Savunma, Ulaştırma. Ada
let, Çalışma ve Ften komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden ımürekkep geçici !Mr
komisyonda görüşülmesine dair önergesi
" -(1/492, 4/315)
2Ö4
— Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan
Öztraık'un, Gümrük kamunu tasarısının,
havale edilmiş. olduğu Ticaret, Sanayi,
Millî Savunma, Ulagtırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Fl&n komJsytonlaritidan aeçileeek üçer üyeden mürekkep
ıgeçfoi bir komisyonda görüşülmesine dair
önergesi (1/466, 4/214)
294
— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-

demir'in, Türkiye Elektrik Kurumu ka
nunu teklifinin, Genel Korulun 83 neü
Birleşiminde Türkiye Elektrik Kutumu
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan
Geçici Komisyona havalesine dair içişleri
(Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/4555,
a/686)
425
— Sanayi Bakanı Fetflıi Çelikbaş'ın,
Türkiye Elektrik Kurumu- kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu Bayındırlık,
İmar ve fekân, İçişleri, Maliye, Sanayi ve
Plân komisyonlarından seçilecek ikişer
üyeden mürekkep -geçici bir komisyonda
görüşülmesine dair
Önergesi (1/461,
4/211)
111
— Tratozon Milletvekili Ahmet Şener
ve Çorum Milletvekili Hünıi în'cesnlu'nun,
,Su Ürünleri kanunu teklifinin Genel Ku
rulun 29 ncu BHes^miınde O. Senatosu
istanbul Üyesi Rifat öztürkleine'nin, Su
Ürünleri kanunu -teklifini görüşmek üzere
kurulan Öeçiei Koisyona havalesine dair
'İçişleri KtMiaisyonu Başkanlığı 'tezkeresi
C2/505, 3/587)
.
424

_ 7 —
ÖNERGELER
Sayfa
Adana (Kemal Sanibrahimoğlu)
— Dilekçe 'Komisyonunun 34. 2.'.1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair (4/60) ,
292,584:586
— Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . Ift63
tarihli Haftalık -Karar cetvelindeki 225)6
sayılı Kararın Umumi Heyette gıörüşlüımesine dair (4/ftl)
»12#13
— Dilekçe Komisyonunun 2 4 . 2 , lfMH)
tarihlî Haftalık Ka>rar cetvelindeki -2260
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair (4/64)
3,11 :ÎH2
— Dilekc* Komisyonunun 24.2,'lSMiO
•tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2063
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşlüımeshıe dair.(4/67)
309:311
— Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960
tarîhli Haftalık Karar cetvelindeki 2266
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül me
şine dair (4/70)
20(2,580-584
Bıufea (Sjadrettin Çatığa)
— Gece Öğnotimî yaıpan mosl'elkî ve tfatkn'ılk öğrfltâm okıi'lları-nda, mpiaaı saatleri dı
şında çalıktın lam öğretmen ve mom unlara
üerelt ödeneceği .halHkrnida «bir k&rwr olup
olm-aidığıntt dair Millî Eğitim BafcauMidtatn
olan soVlü soruısumı »eri aldığına dair
(4/200)
5:6
Bursa (Sabrettin Çanga ve 106 arka
daşı)
— Bölıge tiyatroları kanunu teklifinin
-havale edilmiş olduğn Maliye, Millî Eği
ti ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer
üyeden mürekkep bir ıgeçİoi komisyonda
görüşülmesine, dair (4/317)
~ 404
C, Senatosu tamir Üyesi (Hilmi Onat)
.— Gençlik Bakanlığı kuruluş kanunu
•teklifinin ıgerîverilmeşine dair (4/213)
, 263
Cıım'huriyeft Senatosu Tunceli Üyesi
(Mehmet AH Demir)
— #965 sayılı Kanuna bîr madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin geriverilmesi hakkında (4/207)
5
Çalışma Babanı (Bülent Ecevit)
— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı- •
nın havale edilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal

tiayfıt
Yardım, Millî Savunma, Ulaştırma, Ada
let, Çalışma- ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden mürekkep geçici 'bir
komisyonda görüşülmesine dair (4/215)
234
Gümrük ve T^keÜ Balkanı (Orhan özirak)
— Gümrük kanunu Esansının, havale
edilmiş olduğu Ticaret, Samayi, Millî Sa
vunma, Ulaştırma. Adalet, 'Maliye, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından
seçilecek üçer üyeden mürekkep ıgeçlci bir
komisyonda görüşülmesine dair (4/214) 294.
tsitanfbull (Reşit Ülker)
— iktisadî ve Ticari tümler Akademisi
•Kanununun Anayasaya aykırı hükmünün
kaldırılması hakkındaki kanını teklifinin
ıgeriverilmesine dair (4/206)
53
tatatıhulfSatultt Evren)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa 4. muvakkat madde ve 12 nei
maddesinin 2 nei fıkrasına bir-bcnrd ilâvesi
ne mütedair kanun teklifinin yeri yeril me
şine dair (4/218)
577:578
tamir (Arif Erlunaa ve 5 arkada*)),
—• Arazi sınırlandırma ve arazi kullanmu kabiliyet haritaları yapılıneaya kadar
mevcut orman ihtilaflarının duracağına,
orman tahdit konıkyonlarmuı çalışmaları
na w bünyesine dair kamın teki ili erin in
(reriverilmesi halikında (4/208)
5
tzmir (Mustafa Uyar ve. (> arhadaşı),
— 232 sayılı Kanunla değişik 0085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununun bâzı
anatMfflsrînui' değiştirilmek ve bâzı geçici ve
ek maddeler ilâvesi hakkındaki kanım tek
lifinin gerrİverilm'esine dair (4/219)
628
Konya (îhsan Kabadayı, v.e iki arakda— Diyanet fsleri Başkanlığı kuruluş.
ve görevleri hakkındaki İtamın teklifinin
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Mec
lis gündemine alınması hakkında (4/212) 161:
162
Ordu (Ata Topatoğlu),
— Başbakan ismet İnönü'nün, gaze,frek-.rde çikau, «memleket vahim durumda»

—s
Sayfa
şeklindeki beyanatı hakkında. Hükümetin
izahat vermesine dair
ö
Saımsun (llyas Ktlıç)
— 22 Şubatta şelıit düşen Topçu Yii»bagısı Rahman Şenel'in şehitlik işleminin
de toirinci dereceden yapılması hakında,
1117
Sanayi Bakanı (Fethi Çelİkbaş),
—> Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısının havale edilmiş olduğu Bayındır
lık, tmar ve tskân, İçişleri, Sanayi w Plân
'komisyonlarından «ecilecek ikişer üyeden
nıüıolaloep geçici hir komisyonda görüşül
mesine dair (4/211.)
111
Temsilciler Meclisi cdü Üyesi (ttem
ziğe BaUrbayffÜ),
—> Kurucu Meclis Dilekçe Koınisyomınuıı 2 . 9 . 1961 tarihli haftalık karar
cctvelinddki 23 sayılı Kararan denet Ku
rulda görüşü)meşine dair (4/3)
296:298

Sayfa
Temsileileo1 Meclisi eski Üyesi (Şinasi
Özdenoğlu ve bir arkadaşı)
— Kuraeu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 3 . J) .1961 tarihli Haftalık
Karar
Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Ck*nel Ku
rulda göritşülnıesine dair (4/4)
292,578:579
Tokat (AK Dizn%anı)
— Kanunu Medenimin sureti meriyet
ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Ka
nunini 16 ncı maddesine: (bir fıkra eklen
mesine dair kanun tloel îf inin Keriverilımesi hakkında (4/210)
İti
Trabzon (Ahmet demil Kara),
— M il Itt vekilliğinden • çekildiğine dair
(4/220)
'
578
Zonguldak (Mehmet Ali Pcstüci)
— Devrekii Hüseyinoğlu 1305 doğum
lu İzzet Çakmaklı'ya vatani hikmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun
ti'Aİrfiııİn geriverİ I meşine dair (4/216) - 295

RAPORLAR

Adalet Komisyonu raporları
—• Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve
yargılama usulleri hakkındaki 22,4,1962
tarihli ve 4+ sayılı Kanuna hâsı hükümler eklenmesine ve Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nım tasarım hakkında (1/410)
373,416:417'
— Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetlrilcttinin
genişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun 'bulunduğum dair ka
nım tasarısı hakkında (1/233)
512
— fîaziantep'İn Vavuzlar
mahallesi
hane 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında
nüfusa kayıtlı Ahmeltoğlu, Ayşe'den "doğ
ma l . I , 1939 doğumlu Osman Taşdemir'ıtı ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/437) 600
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 6 neı maddesinin kaldırılmasına
dair (1/108)
598

— Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanumun 6829 sayılı Kanunla
değişik 53 neü maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/295)
598
— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 neı maddesinin 2 nci . fıkrasında
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların
Çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkı
nı önceden tanımayı gerektiren ihtiyari
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı
Kanunun yeniden uzatılmasına dair (1/293) 512
— Niğde
Aksaray'ın
Büyükbölctk
mahallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa
90 nüfusuna kayıtlı Möhüıi'et ev Elmaaoğlu
12 , 8 . 1932 doğumlu Mehmet Çimen ve
Horasan ilçesi Ali - Eleşkirt doğumlu Abdülceb'bar Yıldırım diğer adı Abdullah Yıl
dırım'ile yine Niğde Aksaray'ın Darıhüyiik köyü hant 827, cilt 67 ve sayfa 96 sa
yısında kayıtlı Sttikı ve Zazaoğlu 1 . 6 , 1936
(Jcy'refc köyü nüfusunun hane.47, cilt 8 ve
sayfa 79 sayısında kayıtlı Kurban ve. Hnticeoğlu, 1340 doğumlu Mehmet Çetin
(Mehmet Sıddık Çetin) in ölüm cefasına
çarptırılmaları hakkındaki
Başbakanlık

Sayfa
tezkeresi ne dair (3/231)
600:601
—. Rize'nin Çİftekavak
köyü hane
165/7, cilt 38, sayfa 123 da kayıtlı Adem
oğlu inayet'ten doğma 3 . 6 . 1931 doğum
lu Bahattin Yaaıeı'nm Ölüım emasma çarp
tırılması halkknıdaki Başbakanlık tezkere
sine dair
601:602
— Serseri ve ınazanııaiaıı eşhas hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair (1/208)
598
— Seferihisar ilçesinin Ulaınış köyü
hanıp 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin
ve Ayşeoğln 3 . '!> . 1934 doğumlu Mustafa
Cemal Kanca'nıın Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Basbakanlvk teskeresine
dair (3/17)
604:605
— Umumi * Hıfzıssihha
Kanununun
152 nci maddesinin değiştiril masine dair
(1/359)
••
•
512
— Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü na
hiyesi Kutluca köyü TA hanesinde kayıtlı
İken evlenmek suretiyle aynı köy 13 'ha
nesine gelen Hüseyin kızı Ay§e ! den d'otğma 8 . 7 , 1928 dokumlu Ümmühaıı Be
bek'in ölüm cezasına çarptırılması Ihak• kında Başbakanlık tezkeresi (-3/261)
TM :599
— Yıldızeli İlçesinin ıKalm köyü 34
hanesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniye'den
doğma 1 . 12 . 1940 doğumlu (8 . fi . '1930
olarak tashihli) Bekir Yılmaz'm ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Ülashakanlık tezkeresi (3/36)
0O3':0O4
Anayasa Komisyonu raporu
— tstan'bul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Oıtoan Apaydın
Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz ve
Erzincan Milletvekili »Sadık Perinçek'in
yasama meclisi erinin aralarındaki .müna
sebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun
teklifine dair f2/271)
«08:02(1
(

Basın • Yayın ve Turizm Komisyonu raporları
(Turizm ve Tanıtma Komisyonu kısmına bakınız)
Bayındırlık Komisyonu raporu
— istanbul Milletvekili Hüsamettin
Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiş-

Sayfa
tirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununa <bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifine dair (2/350)
605:008
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları
— Adana Milletvekili Kemal Sanilbraihimıoğlu ve iki arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair «lan 3|650 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı
Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması ve
3656 sayılı Kanuna bağlı (l)sayıh eetvelin
Millî Eğitim Bakanlığı kısmında • değişik
lik yapılması hakkındaki '59Ö5 sayılı Ka
nuna iki. geçici madde eklenmesine. dair
kanun teklifi-hakkında C2/2B) 354 Î355,'587:5fi8
— Anayasa Malhke m esinin 'kurulu; >vc
yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . T962
tarihli ve 44 sayılı Kanuna bâzı bükümler
eklenmesine've Kamına'bağlı (1.) sayılı
cetlvelde değişiklik yapılmasına dair ka
mın tasarısı hakkında (1/410)
372.410:417
— Balıkesir Milletvekili Oiihat Bilge•han ile Kkmya Milletvekili 'Faruk &Ükan'ın, Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastır']) Ha m di Ufendi eşi
ITasifbe Mortonatlı'ya vatani (hizmet tet'tiibinden maaş 'bağlanması hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/308)
103
— fi . 1 ". 190İ tarihli ve J237 ' sayılı
Taçıt TCanunuııa ek kanun 'tasarısına df.ir
Cıımlhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik •'hakkındaki Cıvroflmrİyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresine dair (1/167)
299:300
— 1038 - 1939 yıllarında îregiltere -ve
Fransa hükümetlerinden temin _ edilen
Teslihat kredilerinin malhsup şekli 'hak
kındaki kanun tasarısına dair ('1/214)
— 1960 malî yıh İçinde süı*ekli görev
le yatbancı memleketlerde Ibulunan memur
lara emsalli .olarak ödenmiş 'bulunan ay
lıklar hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/213)
—• 1961 malî yılı içinde sürekli görev
le yatbancı memleketlerde Ibulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş 'bulunan ay
lıklar hakkındaki kanun tasarısına dair
01/213)

372

037

52

_ıo~
Sayfa
— Birleşmiş i Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık ibotıodan 100 000 dolarlık kısmının satınahn,ınftsı hususunda Hükümete yetki verilme
sine dair kanım tasaı-ıstı hakkında (1/356) 438,
498 ;50.t
— Oum'huriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Saiın Sarıgöllü ve 2 arkadaşının,
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra nezaret
altına alınanların haklarının iadesine ait
kamın teklifi ile İçel Milletvekili Maüîhar
Arıkuıı. ve 22 arkadaşının, 27 Mayıs i'lîififl
tarühjnden sonra gıör«vlerinden uzaklaş
tırılan memurlar hakkındaki kamın tek
lifine dair {»/M, 2/009)
295:298
— Cumhuriyet'Senatosu 'Maraş Üyesi
Nedim Evliya'nın 6245 sayılı Harcırah
Kanununun. 7 nei maddesinin tadili (hak- kındaki kanun teklifine dair (2/194) 92,<33fr&40
— Cıımlhurryet'Senatosu Sinop üye- ,
si Suplhi Batur'ıın, transfer ücretlerinin
ve teşvik primlerinin vergi, re-sim 've (harç
lardan muaf tutu iması -hakkındaki kanun
teklifine dair (2/175)
ti7:ft.96:99
— Cumfhuriyet Senatosu Taibiî üyesi
Mucip Ataklı'nın Salihoğlu NTazmi Sö
zen'e, vatani 'hi*zmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun teklifi'ıhakkındn
C2/2T2)
- 53,340 ;i341.
— Edirne Milletvekili İlhamı Er•tem'in, 5434 sayılı T. C Emekli 'Sandığı
" Kanununa ek.kanun teklifi iie, C. Senato
su tstanbııl Üyesi Rıfat öztiirkçiııe .ve
üç arkadaşının, 5404 sayılı T. G, Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanu
nun muvakkat maddelerinin değiştirilme
si Ihakkmdaki kanun teklifine dair (2/24,
2/207)
374,438 :442,502 :503,514.568 -571
— Oümrülk Giriş Tarife Cetvelinin
tbâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıt
ların Gümrük Vergisi (hakkındaki (Bakan
lar Kurulu kararının.'onaylanmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/246)
594:595
— Oüınriik (ririş; Tarife Cetvelinin
42,02 pmisyonununsonuna bir (hüküm ila-.
vesine dair Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması 'hakkındaki kanım tasarı
sına dair 01/106)
506

'

Sayfa

— içel Milletvekili Yahya Dermamu
ve Mazhar Arıkaaı'm, İstiklâl Savaşına iş
tirak eden M-, Hilmioğlu M. Rrfat özaydııı'a vatani hizmet tertibinden maaş tansifcinedair kamın .teklifi hakkında (2/281) 103
— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnczade
nıahall-esinde Teşvikiye ve Maçka meyda
nı sokaklarında 'kâin ve Hazineye ait iken
parasız olara'k istanbul Belediyesine devı-üdilmiş bulunan arsa ve tlnııanm Hazineye
iadesi hakkımla kanun 'tasarısı ile Gıımluıriyelt Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demir'in, kanun teklifine dair (1/126,
2/19G)
'
354,587
— İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş (kadroları Kanununa ok kanun tasansma dair (1/310)
', .
52,434
— İstanbul Teîknik Ünivesifesincc arsa.
satın alınması için (gelecek yıllara geçici
yüklenmelere [girişilmesi hakkında kainimtasarısına dair (1/218)
52,434 =435,486.489,
5.13,556:559
— Manimi Teknik Üniversitesine bağlı
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı
Kanuna bir madde ekLenınıesi halkkında
kanun tasarraıııa dair (1/404)
52,435
— Kars Milletvekili Sırrı öktem ve
'dört airkadaşmın, 7350 sayılı Kanıma ge
çici bir madde «klenaıeısi hakkında kanım
teklifine dair (2/342) •
512,586:587
— Konya MdHeltivekili İhsan Kabadayı
ve 8 arkadaşı ile Sinop Millerrokili Mah
mut Alieanoğlu ve 3 arkaldaşnun, eğitmenîer emeklilik ve özlük halklarının tanın
masına dair ve .liota MiMetveikili Kâmil
İnal ve 15 arkadaşının, '3238 sayılı Köy
Eğitmenleri Kanununun 5 nci maddesinde
değişiklik yapılması hafekındafki kanun
tekliflerine dair (2/26, 2/83, 2/87)
417:419
— Köy Enstitüleri ve ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi, hakkındaki Kanu
nun 5 nei <maddesinin değiştirilmesine dair
kanun, tasamı hatkikmida (1/239)
"
372
— Kastamonu MiuVtvefkiIî İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu
istanbul Üyesi Rifat öztürkejîne ve 2 ar
kadaşının, Devlet mamurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı

-11Sayfa
Kanunun bâzı makMelerinîn değiştirilmesi
ve ton kanuna bâzı .maddeler eklenmesi
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin tadili hakkındaki 'kanun tek- •
liflerinin reddine dair MiHet Meclisince
kabul olunan Plân Komisyonu rapora ile
C. Senatosunca kalbul edilen metin hak- ,
kırtda (2/201, 2/223)
*
3131,117

yiııoğlu 1305 doğumlu, izzet Çakmaklı'y*ı
vatani hizmet tertibinden aylık bağlartmasma dair kanım teklifi hakkında (2/267) 103
Çalışma Kamüyonu raporları
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtlımı
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kamın
tasarısı hakkında (1/304)
372

— Mettımetoğkı Süleyman Kulaiksız'a
vatani hizmet (tertibinden aylık (bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (İ/340) . 108.
— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okulları hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/263)
. 3 7 2

Dişilleri Komisyonu raporları
— 1938 - 1939 yıllarında IngiLteıe ve
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat kredilerinin mahsup şekli hakkımdaki
kanun tasarısına 'dair (1/214)
372

— Sivas Kongresince seçilen Temsil
Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyü'k Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üye
lere vatani hiıameft tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/352)
103
— Tahsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân ve lüzum kalmıyan Iharb
sefine! erinin saltılmasına yetki verilmesi
hakkındaki kanun tasarısına dair (J/296) 372,
437:438,494:497,514,564:567

— 1960 malî yılı içinde sürekli görevle
yabancı memleketlerde bulunan memurla
ra emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/213) 657
— 1961 malî yılı içinde sürekli görevle
yabancı memleketlerde bulunan memurlara
emsalli olarak Ödenmiş 'bulunan aylıklar
hakkındaki kanun tasarısına dair (i/213) 521
— Evlilik dışı çocukların tanınmalarını
kalbule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanuıı tasarısı hakkında (1/233)
512:
— Milletlerarası Adaleit Divanı Statü
sünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında
derpiş olunan ve (hukukî uyuşmazlıkların
çözülmesi hususunda Divanın yargı hak
kını önceden tanımayı gerekitiren ihtiyari
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı
Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/293)
512:

— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün,
Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani toizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
daki kanun teklifine dair, (2/332)
52,341
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tkamın
tasarısına dair (1/180)
69:90,118:151,197:
242,373:410,425:426,482 ;485
— Türkiye Cumhuriyeti Hükumettincc
Avriıpa fonundan temin olunan kredilerin
Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına
intikali ve Türk Lirası karşılıklarının 'kul
lanılma şekli hakkındaki kanun (tasarısına
dair (1/248)
372
— Yozgat "Milletvekili Celâl Ahmet
Sungur'Un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan
16 Ocak 1963 gün ve 6015 sayılı Kanunun
1 noi maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifine dair (2/216)
597:598
— Zonguldak 'Milletvekili Mehmet Âli
Pastilci ve 9 arkadaşının, Devrekli Hüse-

— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
•
«tatüsündte yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun ^bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/304)
,
372:

I

— Türkiye Cumhuriyeti Hükttmeitince
Avrupa Fonundan temin olunan kredilerin
Devlet borcu olarak Hazine 'hesaplarına in
tikali ve Türk Lirası 'karşılıklarının kullamkna şekli hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/248)
37Ş

_ 12 —
Sayfa

ttayfa
Cfeçici teomİByonlar raporları

Dilekçe Komisyonu raporları
— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2228 sayılı Kararın Genel Kımılda
görüşülmesine dair önergesi hakkında {M.
Meclisi 4/60; C. Senatosu 4/7)
292,584:580
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahirmoğlu 'nuıı, : Dilekçe Komisyonunun
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2256 sayılı Kararın Umumi Heyette
görüşülmesine dair onepgesi hakkında
(M, Meclisi 4 / 6 1 ; C. Senatosu 4/11) 312:113
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahinvoğlu'nun, Dilekçe
Komisyonunun
24.2.1Ö60 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2260 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi hak
kında ('M. Malisi 4/64, C. SenMosu 4/10) 111:
312

— Ada<ııa Milletvekili Kemal Sarıibrahiıuuğlu'nun, Dilekçe
Komisyonunun
2 4 . 2 . 1 9 6 0 tarihli Haftalık Karar Cetvovelindeki 2263 «ayılı Kararın Umumi He
yette gönişülımesine dair önergesi hak
kında (M. Meclisi 4/67, C. .Senatosu 4/8) 309:
.11,1.
— Adana Milletvekili Kemal 'Sarıibi'fthİHi'oğlıı'nmı, Dilekçe
Komisyonunun
24, 2..1960 tarihli Ilaftaluk Karar Oetvcliııdeki 2266 sayılı Kararın frenci Kurul
da 'pfti-rî"ujliimpsi-ııo dair önergesi hakkında(M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) 292,580:584
— Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziyc Batırbaygil'nı, Kurucu Meclis Dilekço Komisyonun tın 2 . 9 . 1 9 6 1 tarihli
Haftalık Karar Cetcelirtdeki 23 sayılı Ka
rarın Uenel Kurulda 'görüşülmesine dair
önergesi hakkında (M. Meclîsi 4 / 1 , C. Se
natosu 4/5)
296,2^8
— Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şiıı.asi özdonoğlu ve bir arkadaşının, Kuru
cu Meclis Dilekçe Komisyonunun 1.9J1961
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki -67 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görülşülmeşine dair önergesi 'hakkında ('M. Meclisi
4/4, C. .Senatosu 4/fi)
308,678:579

— Cunvhnriyet Senatosu Üyesi Hida>
yet Aydıner'in, Tapu kayıtlarından hu
kukî kıymetini kaybetmiş olanların tastfi. ycslno dair İftlö sayılı Kanunun birin«i
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
kanun teklifin* dair (2/375)
251,345:354
— Cum'hııriyet Senatosu Yoagat Üyesi
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları
inhası için alınacak harçlar hakkında ve
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu
sicil binaları yapılması maksadiyle alına
cak ıharclar 'hakkındaki kanun teklifleri
ne dair (2/151, 2/238)
25] ,406,053:6f)7
— Cumhuriyet Senatosu Yoagat Üye
si Sadık' Artnkmac ve 12 arkadaşının,
Tapu 've Kadastro (îenel Müdürlüğünün
tmar ve iskân Hakanlığına ballanması
hakkındaki kamın teklifine dair (2/1:67)
251,
143:145
— Kfüui'-uııı Milletvekili Tahsin Tel•li'ııhı. Kadastroya- müşfenidolnııyaın tapu
•kayıtlarından -hukukî kıymetini kaybetmiş
olanların tasfiyesine- dair kanun teklifi
hakkında. (2/467)
103,341:342
— İstanbul Milletvekili Coşkun.Kırca,
Sivas Milletvekili friiner KaoSftzen, Sivas
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sakar
ya. Milletvekili Nuri Bayar'ın, Milletler
arası audlaşmaların yapılması, yürürlüğü
i\re yayınlanması İle. bâzı andlakmaların
yapılması İçin Bakanlar Kuruluna yetki
verilmesi hakkında kanun teklifi ve
Cıi'mlhuriyct Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (M. Meclisi 2/419, C. Se
natosu 1/194)
«72,4(10:41.6
— tamir Milletvekili Saim Kaygan ve
11 arkadaşının, deni» iş kanunu teklifinin
Hükümetçe hazırlanmakta olan 3008 sayıl»
tş Kanunu ile birlikte görüşülmek üzere
müzakeresinin 20 Haairaa 1963 tarihine
kadar tehir edildiğine dair (2/314, (5/19) 252:
253'
— Maden Kanununun bâzt maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu ka^
nuna bâzı maddeler eklenmesi ihakkmda
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu

Hayfa
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 5 ar
kadaşının Maden Kanununun hâaı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu,kanuna î>âzı
•maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
•hakkında -(1/295, 2/282)
44S:4WfÖ14:526,
.829*030,675:678
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
7258 sayılı Kanunun 3 n«ü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (2/302)
.
7:24,54:55
•—• Tapulama kanunu tasarısı ile Adana
Milletvekili Kemal Sanibrahiınoğlu'nıın,
5602 sayıh Tapulama Kanununun 'S335
sayılı Kanunla muaddel 13 rocü maddesi
(15) bendinin zilyedliğiin ıskatından on
sene evvel tesis edilmiş vepgi kaydı aran
ması şartının kaldırılması 'suretiyle tadi
line, bu maddeye, (E) bendinin "başlığı
ile yeni bir 'bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin* (E) ben
dinin, (F) ve (F) bendinin (Gr) olarak de
ğiş/ti rilmesıııe ve ayıtt kanunun 35 wei
maddesine iki frkra ilâvesine ve foirin'Cİ
fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olaralk de
ğiştirilmesine dair, tamir Milletlvekili Mus
tafa Uyar'ın, '5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 31, 3ı2 ve 33 ncü maddeleri ile
34 ncü 'maddesinin 4 neü fıkrasının değiştİrilm«sine dait* ve Aydın Milletvekili
Reşat Özarda'ınn, 5602 sayılı Tapulama
Kanununun 52 ıı-ei maddesinin değiştiril
mesine dair .kanun teklifleri hakkında
(1/211, 2/35, 2/76, 2 /122)
25, 657 :6(i6
— Tekel Önel •Müdürlüğü ihtiyaçları
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kamı
nım değişik 1 nei maddesinin değiştiril
mesine dair 'kanun tasarısı hakkında
(1/437)
103,435436,490493,5ia:5H,560:563
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'İn, köylü ve «çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi kooperatiflerine otlan
borçlarının taksittendir ilmesi hakkında ka
mın teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sab
rı Keskin ve dört arkadaşının köylü ve çift
çilerin T. C.'Ziraat Bankasına olan bazı
borçlarının taksitlendirümesine dair ka
mın teklifi haJfckmda (2/300, 2/31:1) 428433,
6S2.-653

Sayfa
Gümrük re Tekel Komisyonu raporları
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı
tâli pozisyonlarına giren akar -yakıtların
Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararının onaylanmasına .dair kanun
ta,wısı hakkında (1/246)
594:595
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02
pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onanması hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/106)
595
İçişleri Komisyonu Iraporlan
— Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlıı ve 7 arkadaşının 6185 sayılı İmar Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/65) 426428,630:652
— 5442 sayılı il İdaresi Kanununun
'bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kamm tasarısına dair (1/292)
589:594
— Evlilik dışı çocukların tanınmalannt kabule yetkili makamların yetkilerinin
genişletilmesi 'hakkındaki sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (V233)
512 .
~ istanbul'da Beşiktiş'ta Vişnezade
'mahallesinde Teşvikiye ve Maçka Meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken
parasız olarak İstanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
AH l)emir'in,kanun teklifine dair (J/126,2/196) 354, 587
— İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun
-teklifine dair (2/350)
605:608
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir
teknik okul açılmasına dair Kaımnun Ana
yasaya aykırı hükmünün kaldırılmasına
dair kanun teklifi hakkında (2/454)
— Katçakçüığm men ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla

- M Sayfa
değişik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanım tasarısına dair (1/295) 598
— Köy r«me suları hakkındaki Kanu
nun 14 ncü .maddesinin 2 nci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/209)
355,588:589
— Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair kamın tasarısı hakkında (1/208)
598
İmar ve takan Komisyonu raporları
— Balıkesir Milletvekil Möhınet Tirit-•oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı tmar
Kanununa secici tür .mailde eklenmesi
'hakkındaki kanun teklifine dai (2/60) 426:428,
TO0,fi5S
— Köy iente «uları ihakkılıdaki 'Katın nuıı 14 ncü maddesinin 2 nci •fıkrasının
yürürlükten kaldırılmasına tlıtİf kainin ta
sarısı lmkkında (1/209)
355:388:089
Karma Komisyonlar raporları

[Adalet - Anayasa]
— Adalın Milletvekili Ali lîuzdağanoğlıl ve Urfa Millet!vekili Kadri lîltfoğan'ııı
yasıııaa dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı hakkındaki Başbakanlık, tezkeresine
dair (3/418)
330 ££1
— Ankara 'Milletvekili Buıfhan Apnydııı'ın yasama dukuııultııa-zlrğıııııı kaldı
rılmadı hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (3/493)
328
— Antalya Milletvekili İhsan Atam',
Unsurum Milletvekili Tunhaıt (Bilgin, ta
mir Milletvekili Şİnasi Osı.ııa ve Sin'op
Millet'vekilİ Mustafa. K'mptan'in, yasama
dokunulmazlık] arın i ıı kaldırılması [hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/464)
328:33»
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'iin
yasama dokunul m az I iğin m kaldırılması
hakkındaki Başlba kanlık -tezkeresine dair
(3/400)
_
»18
— Aydın Milletvekili Reşat uzarda'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkındaki Başbakanlık tezkeresine
dair (3/342)
tf*8:33fl
(3/413)
'#18 £19

Bayfd
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm
yasama dokuntüma'zlığının
kaldırılma
sı hakkında
Başbakanlık
tezkeresine
dair '(8/54)
808
-— Balıkseir Milletvekili Gökhan -Evliyaoğlu'nun yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (9/42H)
9&82S
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyav'ılı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine
dair {3/41!»
35KU32B
— Den ki i Milletvekili lumail Hakki
İMaıı'm yasama d-u'kıuıulmazlığmm kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezkere
sine dair (3/435)
«&
— Oİresuiı Milletvekili t. Ktem Kılu;oğlu'nuiı yasama, dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/347)
308 $09
—: Giresun 'Milletvekili Kaim Tirali'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/442)
325:000
— Oümilgalıe Millelivekili Halis Bayramoğln'nun, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine dair (3/465)
329:330
— Hatay Milletivekiİt Saki Zorlu'mm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/508)
335
. — İstanbul Milletvekili Falhrettin Ke
rim Gökay'ı» yasama d okunul ma'zlığ nuıı
kaldırılması hakkındaki Başlbakauiık tez
keresine dair (3/520)
3136:837
(8/G01)
3137:038
— tstalml Milletvekili Malik Yolanın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
'hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/500)
333:334
— îzmir Billetvekili Arif TCrtumga'ıım
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(?>/Wl)
,
30fei308
— Kastamlonu Milletvekili Vetihi I>oğaneay'ın 'yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/435)
324
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Sa-fifn
— Kastaııumu Milletvekili Osman Zeki
Oktay'ın yasanın dokıınulmazlığuım kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık teakerene, dair (3/4-22)
323r324
—- Kastaıiwnu-JîilİB'livekHi Osman Zeki
Oktay ile. Salbrı Keskin'in yasama doku
mılnmzhklavinın kaldırılması ^hakkındaki
Başbakanlık tezkeresine dair (8/455)
317:318
— Konya Milletvekili R Oa/hit YılnuiK'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rıİnıası hakkındaki Ba&l»akanlık tezkere
sine: dair (3/490)
331.332
— Kütahya.
Milletvekili Sadrottuı
Tusbi'irin yasitma dokunulmazlığının kaldıı-lıııiîisı hakkındaki Başbakanlık tezkere
sin!* dil ir (3/448)
' 026:327
— Onlu. Milletvekili Ata Topa loğ
u n u m yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resine dair (3/440)327:328
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm
yasama
doku mil m azlığının kaldırılması
hakkındaki Başbakanlık tezkeresine dair
(3/466)
330 :331
— Samsun Milletvekili Kânının TCvJiy,aoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresini! dair (3/501)
334 :335
(3/500)
335 w*Wfi
— Samsun Milletvekili Osman Şa
lı inoğlu'ııun yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tez
keresine- dair (3/415)
319 :320
— Urt'a, Milletvekili Kadri Eroğan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkındaki Başlrakaııltk tezkeresine dair
(3/470)
331
(3/401)
332 :333
(Millet Meclisi ve C. S. komisyonlarından
Kurulu)
— Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan
Şen ve 0 arkadaşının. 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Katılı
mımın 80 ve 02 uei maddelerinin değişti
rilmesine dair olan kanun teklifinin

Sayfa
C. Soiıatosuhcn değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenin iyen metni hakkında
Karma Komisyon raporuna dair (M. Meelisi
2/77, V. Senatosu 2/8)
300 :303
— istanbul Milletvekili Sııpihi Baykam ve 69 arkadaşının. Sağlık ve Sosyal
Vardım Bakanlığına bağlı öğretim
ve
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında, kanun tcklifino dair Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilen metin ile Millet Meclisinin değdştİrişino dair (2/52)
24,65:57
Maliye Komisyonu raporları
—• Adana Milletvekili Kemal. Sarıibrahinmğlıı ve iki arkadaşım», Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırıl
ması ve- 3656 sayılı Kanuna (1) sayılı
cetvelin Mîllî Eğitim Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılması hakkvndaki 5965 sa
yılı Kanuna iki groeiei madde, eklenmesine
dair
kanını
teklifi hakkında (2/22)
3Ö4:355.587 :588
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bils?chaıı ile Konya Milletvekili Faruk Hükan'ın. Millî Mücadele kalıra inanlarından
Telgrafçı Manastırlı Haindi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani hismıet tertiHindo'i ıturtıs. bağlanması hakkında kanun tek
lifine dair (2/308)

103

— Beden Terbiyem Kanunumla yapıla
rak değişikliğin ait kanun tasarısının
Hükümetçe hazırlanmakta olan .Beden eği
timi ve spor Kan mu ı ile birlikte görüşül
mek üzere tehirine dair (1/411, 5/18)

252

— 1060 malî yılı içinde sürekli sü
reyle yuhaıu'i memleketlerde
bulunan
memurlara emsalli olarak Ödenmiş bu
lunan aylıklar hakkındaki kanım tasa
rısına dair (1/313)
— 1961 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan meıııurrara emsalli olarak ödenmiş bulunan
aylıklar hakkındaki kanun tasarısına dair
(1/213)

657

52

-*6_
(tayfa
— Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bo-tKKİan 100 000 dolarlık kısmının satınalınması hususunda Hükümete yetki ve
rilmesine dtıir kanun tasarısı hakkındaki
(1/350)
438,498:501
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının,
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra nezaret
altına alınanların halılarının iadesine ia.it
kanun teklifi ile, îçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkadaşının, 27 Mayıs
1960 tarihinden sonra görevlerinden uzakrîıstrıılaıı memurlar hakkındaki kanun tek
liflerine-dair (2/34, 2/.309)
295:296
— Cumhuriyet Senatosu Maraş "Üyesi
Nedim Evliya'nın 6245 sayılı Harcırah
Kanununun 7 nei maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifine dair (2/194)

52,

339 : 340

— Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi
• Sapihi Batur'ıın, Transfer ücretlerinin ve
teşvik primlerinin vcrfti, resim ve harç
lardan muaf tutulması hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/1Tİ5)
57:69,9<î:99
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mucip Ataklı'ııın. Salihoğlu Nazmı Sö
zen'e vatani hizmet tei+İbinden aylık 'bağ
lanmasına dair kanını teklifi
hakkında
(2/272)
52,340 :341
— Edirne Milletvekili llhami Er...tetn'in, S4fS* sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi ile, C.
Senatosu istanbul Üyesi Ri-fat öztürkçine ve ü<; arkadaşının, 54<34 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sa
yılı Kanunun muva-kkat maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine
dair (2/24, (2/207)
«72, 498:443,502:503,
514,568 :57l
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
bâzı tâli pozisyonlarına «iren akar ya
kıtların Gümrük Vergisi "hakkındaki Ba• kanlan Kurulu fcamraun onaylanmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/246)
-^Gümrük Gîrî§ Tarife
42.02 pozisyonunun. sonu*ta

Cetvelinin
bir hüküm

Sayfa
ilâvesine diar Babanlar Kurulu Kararna"lııesinin onanması hakkındaki kanun ta. sarısına dair (J/1°6)
595
— îçel Milletvekili Yahya Dermana
ve Mazîıar Ankan'ın, istiklâl Savaşına
iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi hakkında (2/281) 103
— istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade
•mahallesinde Teşvikiye ve Maekiı mey
danı sokaklarında kâin ve Hazineye ait
iken parafız olarak tstanbııl Belediyesinc_
devredilmiş bulunan arsa ve binanın Ha
zineye iadesi hakkında kanun tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Aİ1 Deımr'in, kanun teklifine dair
(1/136. 2/196)
• 354,587
— tstan'bul Teknik
Üniversitesince
arsa satıııahnması için- gelecek yıllara
fîtieîei yüklenmelere girişllmıesi hakkın
daki kanun tasa m m a- dair f'1/218)
62,4(34:
435,486:489,513,55fl:559
—• Kaı« Milletvekili Sırrı öktem ve
dört arkadaşıınn, 7350 sayılı Kamına ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
tımı teklifine dair. (2/3412)
'512,586:587
— Konya Milletvekili ihsan Kabadayı .
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili
Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının,
Eğitmenler emeklilik ve özlük ha'kla.rının
tanınmasına dair ve Bolu Milletvekili Kâ
mil tnal ve 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy
Eğitmenleri Kanununun '5 tıci maddesinde
değişiklik yapılması hakkındaki kamın
tekliflerine dair (3/36, 2/83, 2/87)
417:419

— Mehmedoğlu Süleyman Kulafcsı«'a
vatanî hizmet tertibinden a,ylık bağlanma
sına dair kamın tasarısı hakkında (1/340)- 103
— .Sivas Kongresince seçilen Temsil
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan
üyelere vatanı ütizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkındaki Kamına geçici bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
594: < 'hakkında (1/352)
103
595 i
— Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
i malarına imkân ve lüzum kalmıyan harb
i sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi

1

Sayfa
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/296) 372,
437 438,494:497,514,Se4.567
— Tunceli .Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Alİoğlıı Hüseyin Yeşİltepe'ye vata
nı hizmet tertibinden aylık bağlanmasıhakkındaki kanun teklifine 'dair .2/330) 52,
t
.
•
mi
*— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince1
Avrupa Fonundan temin olunan kredile
rin Devlet borcu olarak Hazine 'hesapla
rına, intikali ve Türk Lirası karşılıkları
nın kullanılma şekli hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/248)
372
' — Yozgat Milletvekili Celâl Atomet
Suıügur'un, 6434 sayılı Kanunun 7 mci mad
desine bîr fıkra eklenmesine dair olan
16 Ocak 1968 gün ve 6ûli5 sayılı Kanunun
1 nei maddesinin değiştirilmesi hakkın, daki kanun teklifine dair {'3/216)
597:093
— Zonguldak Milletvekilli M«hmet
Ali Pestile! ve 9 arkadaşının, Dcvrekli
Hüseyinoğlu 1£)Q5 doğumlu İzzet Çakmakh'ya vatani hizmet tertibinden ayli'k
bağlanmasına, dair kanun teklifi hakkında
(2/267)
103
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu
— Türkiye Büyük Millet M-oelisi Mu
hasebesinin 19ı62 yılı Aralık ve 1963 yılı
Ocak - Şubat ayları hesaibı hakkında
(5/21)
512,587
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Adana Milletvekili Kemal Sarıi'brahimıoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memuirları aylıklarının tevht ve teadülüne
dair iOİaıı 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı
Kanunun 11 tı«i maddesinin kaldı rchnast
ve 36516 sayılı .Kanuna {'!) sayılı eetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki 5965 sayılı
Kanuna iki gemici madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/33)
354^55,5(87:
588
— Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul 'Öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler
iein teşkil edilecek Sağlık ve İçtimaî

Kayfa
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve
Öğretmenlerin ala«aklarına dair 4357 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkındaki kanım tasarısına
dair (1/227)
505,507
— Hususi şaihıslara ait eski «serlerle
tarihî âbidelerin İstimlâki hakkındaki
7463 sayılı Kanunun 5 n-ci .maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı- hakkında
•{1/108)
598
— istanbul'da Beşiktaş'ta Viştıczade
mahallesinde Teşvikiye ve Ma^ka meydanı
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken
parasız olarak İstanbul Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkında kanun tasarısı ile
(Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 'Meh
met Ali 'Demir'in kanun teklifine dair
(1/136, 2/196)
354;557
— istanbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Tesknik Üniversitesine bağlı bir
teknik okul anılmasına - dair Kanunun
Anayasaya aykırı (hükmünün kaldırılma
sına dair kanun teklifi hakkında (2/454) 292,
436:43-7
— İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanununa ek kanun tasarı
sına dair (1/310)
52,484
— 'İstanbul Teknik Üniversitesince ar
sa satmalının ası için gelecek yıllara geçiei
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/218)
52,434 435,486:
489,313,556^9
— İstanbul Teknik üniversitesine 'bağlı
bir teknik okulu açılmasına dair 6874
sayılı Kamına bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/404) 52485
— Konya Milletvekili 'ihsan Kabadayı
ve 8 arkadaşı İle Sinop Milletvekili Mah•mut AlicaTi'Oğlu ve 3 arkadaşının, Eğit
menler emeklilik ve özlük haklarının ta
nınmasına dair ve Bolu Milletvekili Kâmil
İnal ive 15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy
Eğitmenleri Kanununun -5 -n-ci maddesinde
değişiklik yapılması (hakkındaki kanun
teklifine dair (B/36, 3/88, 2/87)
417 £19'
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— Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
152 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/1359)
512

Sayfa
bilançosu ile murakıp raporunun gönde
rildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ile Te
kel Genel Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez?
keresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 303:304,356:359
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1056 yılı
mtitedavil ^sermaye hesaplarına mütaallik
bilanço ile murakıp raporlarının sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel
Genel Müdürlüğünün 1056 malî yılı Kesinlıesabına ak uygunluk ibUdirimînin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile Tekel .Genel Müdürlüğünün 1956 bütçe
yılı KesİnJıesap kanunu tasarısı hakkında
(3/1111, .3/469, 1/56)
304:305,360:363
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı
döner sermaye hesaplarına ak bilanço He
•murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğü 1957 malî yılı Kesİnihesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı teskeresi ve Tekel Genel
Müdürlüğünün 1957 .malî yılı Kesinhesap
kanunu tasarısı hakkında (3/102, 3/207,
1/167)
305:306,364:367

Sanayi Komisyona raporu

Tarım Komisyonu raporu

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
42.02 pozisyonunun sonuna .bir hüküm ilâ
vesine dair Çakanlar Kurulu Kararname
sinin onanması hakkındaki kanun tasarısı
na dair (1/106)
595

— 6343 sayvlı Kanonun bâzı madde
lerinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine
.bir fıkra eklenmesi ve 43 neü maddesinin
kaldırılması hakkında kanun tasarısına da
ir C. Senatosunca yapılan değişiklik
hakkında C Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi
hakkında (t/250)
298599

Sayfa
— K'tfy enstitüleri ve- ilküğretmen okulliinıım îbirlcş t irilmesi hakkındaki Kanuıııııı S ıu:i maddesinin değişth'İIıııesine
ılüir kamın tasarısı hakkında (1/239)
372
Millî Savunma KomİByonu raporları
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın•eer'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun
33 neti maddesi sonuna 'bir fıkra eklenme
line dair kanım teklifi hakkında (2/435)
303
— 1938-1939 yıllarında İngiltere ve
l< Yansa hükümetlerinden temin edilen Tes•lilh-a-t kredilerinin mahsup şekli hakkında
ki kanım tasarısına dair (1/21*4)
372
— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okulları, 'hakkındaki 'kanun tasarısına dair
CV363)
372
— Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân ve lüzum kalmıyajı Jıarb
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/296) 373,
437 i438,494,497,514,564;567
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu

Sayıştay Komisyonu raporları
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1955
yılı mütedavil sermaye hesaplarına müte
allik 'bilanço ile murakıp raporlarının gön
derildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Türk Tütün Limited Şirketinin 1955 yılı

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun
tasarısına dair (1/180)
69:95,
118:151,197 =242,373:419,425:426,482 r485

—wSAYIN ÜYELERLE İLOtLt İŞLER
Soy/o

ÇddUnu
— Trabzon Milletvekili Ahmet Cemil
Kara'mn millcttvekilÛfeinlderı ' çekilmesi
578
(4/230)

— Sayın üyelerden bâzılarına kin ve
rilmesi (d/571)
6
(3/574)
110:111
(3/578)
166
(3/580)
107
(3/584)
233254
(3/589)
435
Ödenekler
— B» toplantı yılımda iki aydan fazla
Mu alan Erzurum Milletvekili Cevat Dur.
sunoğhTnun ödeneği (3/585)
254
Seçimler
— Sovyet Rusya'yı ziyafet edecek
Türk Heyetine seçilecekler için parti grup
ları adaylarını bildiren yaeüar.
196:197

— Aklana Milletvekili Ali Bdzdoğanogiu'nun yasama dokunulmazlığı (3/418),
320:321
(3/591)
624
— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'in yasama dokunulmaızlığı (3/463).
328
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün
yaşama dokunulmazlığı (3/400)
318
(3/464)
328:329
— Artivin Milletvekili Nihat Ata'nuı,
yasama dokunulmazlığı (3/544)
308
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın
yasama dokunulmazlığı (3/342)
338 ;339
(3/418)
318:319
— BaHkesir Malleflveküi Gökhan
Evlîyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
(3/421)
322:323
— Bursa Milletvekili Ekrem Faksoy'un, yasama dokunulmazlığı (3/573)
52

Sayfa
—• Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın yasama dokunulmazlığı (3/419)
321:
322
— Denizli Milletvekili İsmail Hakkı
Ertan'ın yasama dokunulmazlığı (3/436) 325
— Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin,
İzmir Milletvekili Şinasi Oama ve Sinop
Mjlîatvekili Mustafa Kaptan'in, yasama
dokunulmazlığı (3/464)
328:329
— Giresun Milletvekili 1. Etem Kılı<>
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/547) 308:
309
— Giresun Milletvekili Naiın Tiralı'mn
yasama dokunulmazlığı (3/442)
325:026
— Gümüsane Milletvekili Halis Bayraımoğlu'nun
yasama
dokunulmazlığı
(3/465)
-329:330
— Hatay Milletvekili Saki Zorulu'aun
yaşatma dokunulmazlığı (3/508)
335
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm yasama dokunulmazlığı
(3/520)
336:337
(3/521)
337:338
— Isanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın
yasama dokunulmazlığı (3/500)
333:334
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga 'auıı,
yasama dokunulmazlığı (3/369)
306:308
— Kastamonu Milletvekili Fathİ Doğannçay'm yasama doknulmazlığı (3/435) 324
— Kastamonu Milletvekili Osman
Zeki Oktay'ım yaşama dokunulmazlığı
(3/422)
323:324
(3/455)
317:318
— Kastamonu Milletvekili Sabri keskın'in yasama dokunulmazlığı (3/455)
317:
318
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'm
yasama dokunulmazlığı (3/578)
195
— Konya MiUetfvekili H. Cahit Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığı (3/490) 331:
832

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'nin yasama dokunulımaatığı (3/448) 326:327
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-.
nun yasama dokunulmaalığı (3/449) 327:328

_ao— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar*in yasama dokunulmazlığı (3/466)
330:331
— Samsun Milletvökİli Kamratı Evliya
oğhı'nun yasanıa dokunulmazlığı (3/501) 334:
335
(3/509)
335:336
— Samsun Milletive'kîli Osman Şahiııoğ-

lu'nuıı yasama dokunulmazlığı (3/415)

319:
820

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/418).
320:321
(3/479)
331
(3/491)
332:333

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

Adalet Bakanında»
— Afyon Karalhisar Milletvekili Şevki
Güler'in, Afyon Rarahisar Adliyesine
1962 yılı içerisinde kimlerin hangi ölçülere
göre atandığına dair, Adalet Bakanından
soelü Borusu (6/566)
178,274,548
— Afyon Karafhisar Milletvekili Şevki
Güler'in, 27 Mayıs 1960 ıtarihinİ takiben
'kknler hakkında ve ne miktar üzerinden
haksız iktisap dâvası açıldığına dair Ada- >
let Çakanından sözlü sorusu (6/562) 176,274,
— Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Gümüşhacıköy ve Göyııücck ceza
evlerinin ıslâhı veya yeniden inşası ttıa-kkında ne düşünüldüğüne dair Adalet Bekamndan sözlü «ocusu (6/589)
184,279
— Ediı-no Milletvekili Fahir Giritlİoğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan
Nazinıi Bag'ın emniyet ıkarakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair .
Adatet ve içişleri bakanlanndaıı sözlü so
rara (6/615)
250
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Ankara Adliyesi kadnosunda olup Adalet
Bakanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan
başkâtip, ibaşkâtip muavini ve zafrit kâ
tiplerine diaii' Adalet Bakanından sözlü,
•sanım (6/540)
174,268
— "Kırşehir Milletvekili Halil özmeıı',1li, Ayırma Motolisi tarafından göreve
alınmasına 'karar verilen Mesut Ozaneü'nün hâkimliğe tâyin edilmemesi «ebebine
dair sorusu vo Adalet Bakam Abdülhak

Kemal Yörük'iin sözlü cevabı (6/534)

J 74,
'266:267
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Ankan'm, Siktpi, Cizre, İdil, Nuseybin ve
Mitlyat mahkemelerinde nakdî kefaletin
şallısı kefalete çevrildiği-ninı doğru olup olımadıği'na dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu (6/543)
. 176,268
— Siirt Millettvdkili Cevdet Aydm'ııı,
Sason İlkesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jan
darma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma
eri tarafından dövüldükleri hakkındaki
neşriyatın vâridolup olmadığına dair İçiş
leri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu
(6/568)
,
177,274
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kurt'un, yeniden hangi şehirlerde ne miktar
noterlik ihdas edildiğine ve bunlara hangi
öliçülere göre tâyin yapıldığına dair, so
rusu ve Adalet Bakanı AlbdülhaJk Kemal
Yörük'ün, sözlü cevabı (6/510)
166:172

Başbakandan
— Afyon Karalhisar Milletvekili Şevki
Güter'in, Afyon Karahisâr'a Hazine Avu
katlığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâ
yinde siyasi bir tesir olup olmadığına dir,
Başbakandan sözlü sorusu (6/565)
1(76,
274,54K
— Afyon Karalhisar Milletvekili Şevki
Gülerin, M. D. ö, nun ne ve M. ü. O. culann kimler (olduğuna dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/531)
174,265,538

_âi_
Sayfa
— Afyon Karahâsar Milletvekili Veli
Başaran'm, Afyon Karahisar^ Çocuk Esir
geme Kurumunda vukubulan tecavüz ola
yına dair Başbakandan sorusu ve Sağbk
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sozlu cevatbı (6/560)
176,272:274
— Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, köy kalkınması hususunda ne düşünül
düğüne dair Barbakandan sözlü sorusu
(6/621)
•' .
'511
— Çankırı' Milletvekili Şaban Keskin'i-ıı, yazılı sorusuna uzun zamandan
beri cevap verilmemesi sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu £6/538)
174,268,544
— Sinop Milletvekili Becai Iskenderoğlu'mm , krom madeninin istihsal ve ih
racatı hakkında ne düşünüldüğüne dair
Barbakandan sözlü sorusu (6/604)
51,188,280
— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, iktisadî ve sosyal dâvaların 'halli
istikametinde ne gibi -müessir tedbirler
alındığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/528)
173,264
\— (iipcaııu Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'ın, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun muaddel 13 neü maddıesindıeki
mülkiyetin ispatı hakkındaki hükümlerin
değiştirilmesi veya yeni esaslara , bağlan
madı hususunda ne düşünüldüğüne dair,
Barbakandan sözlü sorusu (6/567)
176:177,
274,548
— Muş Milletvekili Sami öztürk'im, kışların. uzun ve sert geçtiği bölgeler
de vatandaş gücünün değerlendirilmesi
hususunda nıe düşünüldüğüne dair Barba
kandan sözlü sorusu (6/548)
175,268:269,544
— Sinop MillttvekiH Mustafa Kaptan'nın, idam -adilen Başvekil T* vekille
rin gömüldüğü yeirlerin bildirilmesine ve
ailelerine ziyaret imkânının verilip verlimiyeoeğine dair Başbakandan sözlü soru, su (6/536)
174,267
Bayındırlık Bakanından
— Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, Elmalı - Fethiye yolunun geçide açıl
ması ve Elmalı • Karagörütıün kuruttılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ba-

Sayfa
ynıdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/611) 195^
281
— Antalya Hilletvıelkili İhsan AtaöVÜn, Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslâ
hı ile ovanın sulanması konusunda ne dü
şünüldüğünle dair Bayurndırlfk Bakanın
dan sözlü sorusu (6/584)
184,279
—>• Çorum Milletvekili Muzaüfer Dün
dar'ın, Sumueak . Osmancık - Amasya
demiryolu yapımını 5 senelik plândan
çıkarılıp çıkarılmadığına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/530) 173:174,
265
— Erzincan Milletvekili Hüsamettin
Atabeyli'nin, Erziucan merkez ilçesi ile
Oenciğe 'bueağı arasında yapılan Fırat
1. ve Fırat 2. köprülerinin imlâ işinin ya
pılmaması sebebine dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in sözlü cevrtbı (6/523)
173,263:264
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğhı'nun, Devlet Su -işleri tarafından
çiftçilerden alınan su ücretlerinin geçi
ci veya devamlı olarak alınmaması hak
kında ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/608) 51,189,281
— istanbul Milletvekili Ömer ZeMi
Borinan'm, Emekli subaylar için istan
bul'da yapılan ,blok _ apartmanların bele
diye ve bayındırlık işlerinin düzene ko
nulması mevzuunda ne ' düşünüldüğüne
dair, imar ve iskân ve Bayındırlık Bakan
larından sözlü sorusu (6/550)
175,269
— Istanfbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta
akan ve mikrop saçan dere ve lâlğımlar
'hakkında ne düşünüldüğüne dair, Bayın
dırlık ve içişleri Sakanlarından sorusu
ve Bayındırlık Bakanı Ilyas SSeçkin'in
sözlü cevabı (6/500)
28,t63-jl64
— Kasta mloıuı Milletvekili Sabri Kes
kin 'in, Kastamonu - Cide arasındaki
Devlet yolunun, Karayollarınea kış mü
cadelesine tabi tutulan yollar arasına
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı llyas
Seçkin'in sözlü carabı (6/574)
177,275:277

_

*

_
Sayfa

Sayfa
— Tokat 'Milletvekili Mdhmet Kazova'nın, Almus ilçesine 'bağlı baraj gölü içeri-sinde kalan !bir kısım arazinin istimlâk
(bedellerinin ne zaman 'verileceğine dair
Bayındırlık Hakanından sözlü sorusu
('fi/810}

S&f

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazoıva'nın, Tokat'ın Artova, Sıılusavay fbuteağım
"takiben Çekerek hududuna kadar olan
yolun noksan kalan kısmının ne zaman
yapılacağına dair sorusu ve Bayındırlık
Kakanı il yas Seçkin'in sözlü cevabı
(6/533)
174,265:2fi6
— Tokat Milletvekili 'Mehmet Kazova'tııtı, Zile - Çekerek yolu, noksanlarının
ne zammı yapılacağına dair, sorusu ve
Bayındırlık. Bakanı llyas Seçkin'in sivzlü cevabı (6/S59)
176,2160:272'
— Trnlbaon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Karayollarında tatbik edilen Trafik
'Tüzüğünün 66 ve 67 ncî maddelerinin ihti
va ettiği bükümlerin memleketimize it
hal edilen çift dingilli yük araçlarının yük
taşıma vasfına uygun 'olup olmadığına
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(fi/544)
175,266
Çalışma Bakanından
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Ankara'da iki işverenin, Ankara
(Gazeteciler Sendikası Başkanını döv
meye teşebbüs ettiklerinin doğru olup ol
madığına dair, Çalışma Bakanından sözlü «Sorusu (6/962)
17S1 r178,9S9^4B
Devlet Bakanlarından
— Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'nnı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Müftüsü
Hüseyin Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet
emrine alındığına dair Derlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/545)
•l!76,,2ft8,544
— {rümüşane Milletvekili Sabaflıâttİn
Savacı'tını, Gü'muşane ilinin kalkınması
nın hangi 'bölge idinde tertiplendiğine
dair Devlet Bakanı ve Barbakan Yardım
cısından sözlü sorusu (6/532)
.174,2165,5318

— tçel Milletvekili Mazhar Ankan'm,
Erdemli imamı Ishak Özbek'in, KJ6S yılı
Ağustos ve Eylül aylarına ait, maaşları
nın zamanında ödenip ödenmediğine dair
içişleri ve Devlet 'Bakanından sözlü sn
pusu (6/498)
Q&,l>GZşm2m&2i6
Dışişleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, beldiye zabıta memurlarının yekne
sak kıyafette olmalarının temini Ue fazla
mesai üeretî veya yıpranma zammı veril
mesi 'hususunda ne düşünüldüğüne dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/571)
548
— Aydın Milletivekİli Reşat Ozarda'nın, Milletvekillerinin yabancı sefaret
lerle temaslarının ne suretle temin edildi
ğine dair, Dışişleri ve içişleri Bakanla
rmdan sözlü sorusu ('6/563)
17Ö,274,#4«
— istanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın,
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarvos Hükümeti
tarafından ihlâl edilmesi konusunda ne
düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından
srölü sorusu (6/618)
611
— istanbul Milletvekili Saadet Bvren'in, Koalisyon Hükümetinin, işe İbaşladığı tarihten bu yana, Kftms Anayasası
nın ve Andlaşmaların tam olarak uygu
lanmasını sağlamak bakımından 'tatbik
ettiği tedbirlere dair Dışişleri Bakanından
sazlın sorusu (6/620)

511

— Van Milletvekili Muslifh Görentaş'm, Van ilinden 11*01 yılı ızarfında, ne
miktar hayvan çalındığına dair İçişleri
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü storusu'
06/406)
28,163
tgigteri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili ŞıtfvkL
Oüler'in, Emirdağ'ıaı Yukarı Pîribeyli kö
yünden ömenoğlu Abdil Yanar'sn, 9.1.1963
tarihinde Jandarma Karatooluna götürül
mesi sebebine dair içişleri BaJkaıumıdan
sözlü sorusu (ty522)
173,263,537
— Ayduı Miltetıvakili Reşat özarda'nın, belediye zabıta memurlarının yekne
sak kıyafette olmalarının teinini ile fazla

- s » Sayfa

Sayfa

mesai ücreti veya yıpranma zammı veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/571)
177,
275,548
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bozdoğan ilçesi (kaymakamının, hu
İlçeye ne zaman tâyin edildiğine ve bura
dan ne gibi sebeple nakledildiğine dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/546) 175,
268,544
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nı», Milletvekillerinin yafbancı 'sefaretler
le temaslarının ne suretle temin edildiği
ne dair, Dışişleri ve içişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/563)
176,274,548
—• Edirne Milletvekili Fahir Gİritlioğlu'nun, ipsala Karpuzlu 'köyümde otu
ran Nazrai Baş'ın emniyet, karakolunda
diivükKiğftiDün doğru olup olmadığına dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/615) 250
— Erzincan Milletvekili Zeynel (Jündoğdu'muı, Krzincan ili ve ilçelerine 'bağ
lı köylerin hudutları içine giren yaylala
ra, komşu illere bağlı sürü sahibi aşiret
lerin, cebren girmelerinin önlenmeû için
ne tedbir alındığına 'dair içişleri Balka
nından sözlü sorusu (6/597)
3,188,280
— Eskişehir Milletvfceilİ Aziz Zeytiooğlu'nun, senatör ve milletv<ekillerine
silâHı taşıma ruhsatı verilip verikniyeceği hususunda ne düşünüldüğüne dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/5-18) 172,
263,537
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nutı, şehirlendebi sakak île boy
isimlerinin hangi sebeple değiştirildiğine
dair içimleri Bakanımdan SOEIÜ sorusu
(6/606)
51,188:189,280
— Giresun MiUetvtfcili Ibraıbim Etem
Küıçoğlu'nun, son iki ay ilerisinde, kas
vali ve kaymataanm yerferinin değiştirildiğinc dair içimleri Bakanından sözlü so>
rusu {6/490)
28,162
—• içel Milletvekili Ma&har Arikan'ın,
Erdemli imamı Üahafc ösfcetfin, 1962 yılı
Ağustos ve Eylül aylarına ait, maaşları*
mn zamanında ödenip ödenmediğine dair
içişleri re Devlet Bakanından sözlü soru
su (6/493)
28,162 463,254,526

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelit' yerlerinde açık
ta akan ve mikrop saçan dere ve lâğım
lar hakkında no düşünüldüğüne dair, iç
imleri Bakanından sözlü sorusu (6/500) 28,163;:
164,254,526
— Kastamonu Milletvekili A1İ Özdikmemli'nin, Kastamonu ilinin evvelce İlçe
si olan ve sonradan köy haline getirilen
Abana'nm, yeniden ilçe haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğini dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/593) 3,187,
279
— Kastamonu Milletvekili Sabri Ke«fcİn'in, AJbana'nın yeniden ilçe haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmıediğine
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/599)
.188,280
— ICvı-ştlıİr Milletvekili Halil İizmen'İn, An&ara'da $eedconduiarda oturanlara elektrik ve su verilmesinin 'mümkün
olup olmadğına dair İçişten Bakanından
sözlü sorusu (6/542)
175,268,544
— Ordu Milletvekili Yusuf izzettin
Ağaoğlıvnun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane
Belediyesi sınırları dahilînde kaç aded ge
cekondu ve ne miktar nüfus bulunduğuna
ve yol, okul ve diğer ihtiyaçları sağlanma
sı istikametinde halkla yardımlaşma gay
ret ve hazırlıkları yapılıp yapılmadığına
dair İçişleri ve imar ve iskân Bakanların^
dan sorusu ve imar ve Iskan Bakanı Fah
rettin Kerim Gökay'ın, sözlü cevabı
(fi/579)
180:181,277,552:555
—• Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın,
Sason ilçesi C. Savcısı ile Yararcının, Jan
darma KaraStol Kumandanı ve 4 jandar
ma eri tarafından dövüldükleri hakkındaki
neşriyatın vârMolup olmadığına dair iç
işleri ve Adalet Bakanlarından sözlü so
rusu (6/568)
177,274
— Tokat "Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne
kadar ilçe olmaması sebebine dair, İçişle
ri Bakanından sözlü sorunu. (6/551)
175,269,
547:548
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imar ve îakân Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'i'm, Antalya ilinin imar plânında, su» üç
yıl içinde, -kaç defa tadilât yapıldığım
dair İmar ve İskân Balkanımdan sözlü so
rusu (6/583)
184,279
— Antalya Milletvekili ilısan. AtaöViiıı, 5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi
nin harfiyen tatbik edilip edilmediğine
dair İmar ve IsJkân 'Bakanından sözlü so
rusu (6/524)
173,264,537
—• Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'iin, Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca ce
vap vermediği konusunda bir talep yapulıp yapılmadığına ve eldktrik üretiminin
ihtiyaca- yeter olup olmadığına dair,
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/585)1.84,279
— Edime Milletvekili Fahir OiritlioğlıVnun, Edirne ilinde kurutulan arazi
miktarına ve Ibu arazilerin ne suretle da- "
ğıtılaeağıtna dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/600)
3,188,280
— Erzincan Milletvekili Zeynel Oündoğdu'nun, Erzincan ili ve ilçelerine bağ
lı köylerin hudutları içine giren yaylala
ra, komşu Ülei'o 'bağlı sürü sahibi aşiret
lerin, cebren girmelerinin (inlenmesi için
ne tedbir alındığına dair İçişleri ve İmar
ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu
(«B/507)
•
3,188,280
—> lîsîkigehir Milletvekili Aziz iîeytinoğlu'nıın, gmfeımîu yapan vatandaşlara
belediyelerce verilen para cezaları hak
kında ne düşünüldüğüne dair İmar vo .
İskân Balkanından sözlü sorusu (6/605) 51,188,
280
— İstanbul
Milletvekili
Mıı'hıddin
Oilven'tn, Hazineye intikal etmiş bulu
nan Ankara Varlık mahallesindeki evlere
yerleştirilen ailelerin adedine ve bunla
rın durumlarına dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/581)
İ-84,277
— İataıııbui Milletvdrili Ömer Zefcai
Dorman'ın, Emekli subaylar İçin Istan•buIVIa yapılan blok apartmanların bele
diye ve bayındırlık işlerinin düzene 'konulması mevzuunda ne düşünüldüğüne dair,

İmar ve İskân ve Bayındırlık Basanların
dan sorusu İmar ve takan Bakanı-.Fah
rettin Kerim
Uökay'm KÖKIÜ
cevabı
(6/550)
'
175,269,544=547
— İstanbul Milletvekili Valiyi özarar'ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile
Oöktepo nahiyesinin su ihtiyacının halli
için ne düşünüldüğüne ve Ibu yerlere »bi
rer sağlık merkezi açılmasına lüzum gö
rülüp görülmediğine dair İmar ve" İskân,
Sağlık ve Sosyal Yaıdıım Bakanlarından
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Vardım Ba'kaım Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı
(6/582)
184,277:279
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ankara'nın Varlık mahallesindeki göç
men evlerinin 'hangi tarihte ve ne maksat
la yapıldığına ve halen 'bu evlerde otu
ranlara dair İmar ve lakân Bakanından
sözlü sorusu (6/590)
.184,27^
— Muş Milletvekili Hatmi öztürkün,
I Timimi lıayata müessir ât'etku* dolayısiyle
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar
lıalkkıdaki Kanun gereğince evvelce 'baş
lanılmış olan inşaatın devamı için ne %lüsünüldüğütıe dair virüsü ve İmar ve İskân
Bakanı Fahrettin Kerim Ookay'ın, aütelü
cevaln (6/576)
177,277,551:552
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Niğde ilinin, turizm, imai*, sağlık ve
eğitim hizmetlerinde, istemiş olduğu yar
dımların yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Basm - Yayın ve Turizm,
İmar vo İskân, Sağlık ve So:yal Yardım
ve 'Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu (6/558)
176,269
— Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin
Ağaoğhvnun,
Kadıköy ilçesi, Kâğıthane
(Belediyesi sınırları dâhilinde kaç aded ge
cekondu ve ne .miktar nüfus bulunduğu
na ve yol, okul ve diğer ihtiyaçların sağ
lanması istikametinde halkla yardımlaşma
gayret YC hazırlıkları yapılıp yapılmadı
ğına dair İçişleri ve İmar ve--İskân Ba
kanlarından sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Ookay'ın, sözlü ce
vabı (6/679)'
180 il 81,277,652:555
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— Sürt Milletvekili Süreyya Öner'İn,
ıSiirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan
•koyu nüfusuna vo sakinlerinin mesken ola
rak mağaralarda yaşadıklarının doğru
olup olmadığına dair sorusu ve imar ve
İskân Bakanı Fahrettin Kerim flökay'm,
sözlü cevabı (6/573)
177,276,548:5si
— Sivas Milletvekili Talhsin Türkay'ın, İkinci Koalisyon Hükümetinin kuruldu
ğundan (bugüne katlar idare meclislerine
ilıangi: .'esaslar dairesinde tâyin yapıldığına
•dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi, Tarım,
tınar ve tskân ve Ticaret bakanlarından
sözlü sorusu (6/602)
50,188,280
Maliye Bakanından
— Edime Mî'lletveikâflii ÎHıanni Ertein'im, Dış mcmlleikcttlerde tahsillide buluraun
öğrencilere ödenen döviz .miktarının neye
göre teslrit olunduğuna dair Maliye ve Mil
lî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu
(6/603)
50,188,280
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'-,
in, İkinci Koalisyon Hükümetinin kurul
duğundan bugüne kadar idare meclislerine
•hangi esaslar dairesinde tâyin yapıldığına
dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi, Tarım,
İmar ve iskân ve Ticaret Bakanlarından.
sözlü sorusu (G/602)
188,280
— Sivas Milletvekili Tahsin Türk
ay'm, ikinci Koalisyon Hükümetinin ku
rulduğundan bugüne kadar idare meclis
lerime hangi esaslar dairesinde tâyin yapıl
dığına dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi, Ta
rım, İmar ve fekân vo Ticaret Bakanla
rından sözlü sorusu (6/602)
"»0,188
— Tdkat Milletvekili Kesit Önder'in,
Amikara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat
•enstitülerinde görevlendirilen Millî Kğitim ve diğer bakanlıtelar mensubu memur
lara ve bunlara ödenmekte olan
üerete.
dair Maliye Balkanından • sözlü sorusu
. (-6/539)
174,268
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'tıın, Denizli Lisesine bağlı .ortaokul ile
Merkez Ortaokul unda ka<e saatlik ev işi

Sayfa
dersi uluduğuna ve buna -mukabil kaç öğ
retmeni 'bulunduğuna dair, Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu '('(î/549)
175,269,544
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlar
dan kaçının ek görev kadfolariyle (hanimi
'okullarda kaçar saat ders okuttukla rina
<ve ücretli veya m aslı olarak ibirden fazla
ek görevi «lan kaç memur ^bulunduğuna
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
;
su (6/572)
177..27'5,548
— Balıkesir Milletvekili Cihat 'Bilgelıan'ın, enstitü mezunlarına teknisyen un'vam 'verilmesi ve ücret 'haremlerinin teshit
edilmesi 'hususundaki 7 ıır-i Millî Eğitim
Şûrası kararının taflbikı için (bir çalışma
olıtp olmadığına dair sorusu ve Millî Eğİ<tim Bakanı Şovltet Iîas.it Hatipoğlu'nun
sWÜ cevahı (6/527)
173.264,5^7:538
— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın,
20 , 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan
Eğitim mitingine katılan 'binlerce öğret
menin Bakanlık üzerinde ne gibi bir intiha
(bıraktığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/569)
177,274 ^TB
— Bursa, Milletvekili Sadrettin Çanga'nıu, gece Öğretimi yapan meslekî ve
teknik öğretim lokullaı-ında, mesaî saatleri
dışında çalıştırılan öğretmen ve memurla
ra ücret ödeneceği 'hakkında ibir karar
olup almadığına dair -Millî Eğitim Baka
nından -olan sözlü sorusu (6/561)
5:6
— -Çanakkale Milletvekili Alhmet Ni-îıat
Akay'm, Batı - Trakya'da ihalen, faaliyette
kaç Türk ilk'okuhı, ortaokulu ve lisesi
bulunduğuna ve 1>u okulların öğretim ve
öğretmen durumlarına dair Millî Eğitini
Bakanından sözlü dorusu (6/591)
l'Sfl.âTO
— Çanakkale Milletlvckili Ahmet Xİha.t
Akay'm, Türkiye'de 'bîr dil lbu!hranı olup
olmadığına dair, sorusu -ve -Millî Eğitim1
Bakanı Şevket lîaşit Tlatipoğlu'nun eevaibı (6/5T1)
172,354^6:53$
— Edirne Milletvekili llhaınî Ertem.'İn, Dış meınleketlej*de tahsilde fbulunan
öğrencilere ödenen döviz miktarının neye
göre tevhit olunduğuna dair Maliye ve
Millî Eğitim 'hakanlarından sözlü soi'usu(6/60.1)
S0.188,280

- a e Sayfa
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Üniversite ve yüksek -okullara firemiyenler için ne tedbir alındırma ive *gece
üniversiteleri ile -gece yüksek okulları,
açılması .hakkında ne ,gîbi -çalışma yapıldı
ğına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
Şevket Raşît Hatipoğlu'nun sözlü cevabı
(6/514)
172,263,533:637
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, yurtlarda ,vuku bulun keyfî ve huzuru
•bozan 'hareketlerin soruimluları 'hakkında
ne gibi bîr işlem yapıldığına dair sorusu
ive Millî Eğitim Bakanı Şevket Rasit Ha"tipoğlu'nun sözlü cevabı (-6/5135) 174,267,f>38:
— Niğde 'Milletvekili Haydar Özalp'in,
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eği
tim hizmetlerinde, istemiş 'olduğu yardım
ların yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Basın - Yayın ve Turizm. İmar
vo tskân, Sağlık ve Sosyal Tardım.'ve İTfllî 'Eğitim hakanlarından sözlü sorusu
('B/558)
176,269'
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Erzurum îmanı - Hatip Okulunda vukıtbulan fboylcöt olayının, basında (belirti
len tarzda cereyan edip etmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(fi/617)
250
— Tekirdağ Milletvekili''Turhan Kut'un, Türk Ansiklopedisinin kaç fasikül.de
tamamlanacağına ve devamlı bir yaızı
kadrosunun bulunup bulunmadığına dair
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Şevket Ra
sit Hatipoğlu'nıın, sözlü .cevabı (6/509) 16*:-166
MiHî Savunma Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'in, şehirler üzerinde uçuşu -menediei
Jbir hüküm olup almadığına »ve Ankara
üzerinde çarpılarak düşen tayyare «olayına
dair, Millî Savunma *ve Ulaştırma ba
kanlarından sözlü storusu (6/5Ö6) •
176/269
(6/642)
' 5011
— Edirne Milletvekili Palhir Oiritlioğlu'nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ibinasınm du
rumuna dair Millî Savunma Bakanından
sözlü storusu (6/614)
250

Sayfa
Sağlık re Sosyal Yardım Bakanından
— Afyon Karabiaar Milletvekili Veli
•Başaran'ın, Afyon Karalhisar Çocuk Esir'gem fCuramunda vukubulan tecavüz ola
yına dair Başbakandan sorusu ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/560)
272:27+
— Antalya Milletvekili Hısan AtabVün, Antalya Devlet Hastanesinin, son !bes
yıl İçinde, kaç derfa teftiş edildiğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/613)
195
— Antalya Milletivekili ihsan Ataöv'iin, Antalya'da sivrisinekle mücadele ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
ve 'Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı Yusuf
Azizoğlu'nun sözlü cevabı -(6/613) Î95.281 :S84
— Aydm Milletvekili (Mustafa Şükrü
TCruç'un, 6768 sayılı Kanuna -fifSre açılması
gereken sağlık memurları tekamül kurs
larına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/555)
176.269,54K
— istanbul 'Milletvekili Vahyi özarar'ın, istanbul'un Sağmalcılar köyü île Go'ktepe nahiyesinin su ihtiyacının halli i>çin
ne düşünüldüğüne ve l\m yerlere birer
sağlık merkezi açılmasına lüzum görülüp.
görülmediğine dair imar ve tslcân, Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanlarından sorusu
ve Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (ıB/5'82) lfS4,277:
279
— Niğde Milletvekili Haydarözalp'ın,
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eği
tim »hizmetlerinde, istemiş -olduğu; yardım
ların yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Basın - Yayın ve Turizm, İmar
ve iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Millî Tjğİtim bakanlarından sözlü sorusu
(6/538)
176,269
(Sanayi Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafın
dan mükerrer olarak kumlan tesislere
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/616)
2&0
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— Sivas Milletvekili Tahsin Tütk~ Edime Milletvekili Tal-âlt Asal'ın,
• ay'm, İkinei Koalisyon Hükümetinin
3008 sayılı tş Kanununun 13 mü- ve H6
kurulduğundan bugüne kadar İdare mec
neı maddelerine isrtinadeın iş yerlerinden
lislerine (han/gi esaslar dairesinde tâyin
çıkarılan isçilerin, önerme iadesi husu
yaıpddığına dair Ulaştırma, Maliye, Sa
sunda bir" prensip kararı olup olmadığına
nayi, Tanın, imar ve İskân ve Tiearet
dair Sanayi Bakanından «özlü sorusu
Bakanlarından sözlü sorusu 06/602) JÜ0.188,
(6/529)
173,265,538
—: Erzurum Milletvekili Adnan Şen280
yurt'un, Erzurum'da bir -çimento fabrikası
Tarım Bakanından
kurulması hususunda/ ne düşünüldüğüne
dair Sanayi' (Bakamından sözlü sorusu
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm,
(6/541)
174*1715,268,544
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin;
hangi tarihlerde ve ne sebeplerle görev
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinlerinin değiştirilmiş olduğuna dair Ta
oğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Ante
rım Bakanından sözlü sorusu (6/521) IT&jS^Ö
nim Şirketinin ne sebeple feshedildiğine
dair Sanayi Bakanmdan sözlü sorusu
— Çorum Milletvekili Faruk KüreÜi'(tyBBO)
178,263,687
nin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde,
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem
meteroroloji sahasında yetinmiş mühendis
Kıhçoğlu'nun, Doğu Karadeniz bölge
veya yüksek, mühendis istilıdam edilip
sinde bir kâğıt hamuru fabikası kurul
edilmediğine ve teknik eleman • yetiştiril
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
sorusu ve Sanayi Bakanı PetJhi Çelikbaş1sunusu ve Tarım Bakanı Mehmet tatnen'ın sözlü cevabı (6/486)
f>4
in sözlü cevabı (6/560)
181 ;Î84
— İsparta 'Milletvekili Ali İhsan Ba— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
hm'ın, Ankara İstanbul, İzmir, Adana
ra'nın, Dinamit ve trol ile balık avla
ve Eskişehir belediye huduttan- dâUıilimmanın önlenmesi hususunda ne düşünül
de, son üç yılm son dört ayında, aydın
düğüne dair Tarım ve Tiearet.bakamla
latma, ısıtma ve temialik gibi işler için
rından sözlü sorusu (6/601)
3,188,280
ne miktar elektrik enerjisi harcandığına
— Erzurum Milletvekili Gıyasettın Ka
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fefhi Çeracamın, Doğu ve Güney - Doğu bölgele
likbas'ın sözlü cevabı. (6/503)
32:40 rinde, 1&62 yılı içinde ejitf*çi ve muhtaç
"halka dağıtılan hayvan yemi ve buğday
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa>
bedellerinin asffının düşünülüp düşünülyol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden son
inlediğine dair, Tarım ve Ticaret Bakan
ra izmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son
larından sözlü sorusu (6/553)
176,269,548
verilen memur ve isçi sayısına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (16/547) 176,
— EskÜşehir Milletvekili Aziz Zey-'
268,644 tîmoğlu'nun, itihal edilen traktör, motor
— Kocaeli Milletîvdteîii Hâldan Kısave aletlerinin çilfItçUere ueu^ satılması
yol'un, 217 Mayıs 1ÎH6Ö İhtilâlinden sonra
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
izmit Kâğıt Fabrikasında islerine son
(Bakanından sözlü sorusu. (6/609)
194,28a
verilen memur ve işiçi sayısına dair Sa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinnayi Bakanından sözlü sorusu 00/547)
175
oğlu'nun, Zirai Donatım Kuru.mu tarafın
dan irtihal ve monte edilen traktörlerin
— Bize Milletvekili Arif Hikmet Güçiftçilere geç verilmesi sebebine dair Ta
ner'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde ku
rım Bakanından sözlü sorusu (6/610) 194,281
rulması düşünülen kâğıt hamuru tesisinin
— Eskişehir Milletvekili Celâlettin
yerinin tesbit edilip edilmediğine dair
Üzeren, tarımsal plânlamaya yarar bir
sorusu ve Sanayi Bakanı Fetfhi Çelikbaş'ın sözlü cevabı. (6/498)
"
24:28 fharita, veya rapor bulunup bulunma-
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dığma ve 5 Yıllık Plâma göre tarıma ay
rılan ödeneğin hamgi ölçülere göre ta
nımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu ('6/587) 184,279
— Giresun Milletvekili Mustafa Ko
ma! Çilesiz'în, ormanların
korunması
ve orman toöigesiııde yaşıyan
vatandaş
ların. gezimlerinin temini için no gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Tarım Balka
nından .sözlü sorusu ('6A>88>
184,279
— tçel Milletvekili Mazlıar Arıkan'm,
Orman tda resinin, "bilhassa Güney böl
gesinde, vatandaşlann toplu arazilerine
ağaç dikip müdaihale etmesinin doğru
olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/596)
J88,280
— tamir Milletvekili Arif Ertunıga'nın
il ve ilkelerde ziraat odalarının kurıılanaımaM sebebin» dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/823)
677
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçele
rinde fındık yetişti rıhtı esi hususumla ne
düşünüldüğüne dair, Ticaret ve Tarım
'bakanlarından s&slü sorusu. (6/594)
187,279
—- Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu Orman işletmesi,
Toşkilıâtmda yapılan tâyin ve nakillere
dair, sorusu. Ve Ta-nm Bakanı Mehmet îzmen'in sodii cevabı (6/592)
185:187
•— Ordu Milletvekili Yusuf izzettin
Ağaıoğlu'nun, Belediye •hudutları içine
•mahalle, olarak alınmakla 'beraber imar
plânı dışında oldu ki arından belediye hiz
metlerinden mahrum bulunan
mahalle
lerin muhtaç halkınm yakiamk ve zatî
rhtiyaçılamnın köy tarifesine tabi İmlunması hususunda fio düşünül düğü ne dair
sorusu ve Tarım (Bakanı Mdhmet Izınen'in
*ffizlü cevabı 06/577)
,177/lSO
— Sivas Milletvekili Talhsiıı Türkay'ın, İkinci Koalisyon Hükümetinin kurul
duğundan bugüne kadar idare meclisle
rine hantgi esaslar dairesinde tâyin yapıl
dığına dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi,
Tarım, imar ve İskân ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (*î/6ft2)50,188y2«0

— Trabzon Milletvekili AH Rıaa Uzuner'in, orman politikasına yön verecek
prensiplerin taJhakkuku için gerekli özel
•kanunların hazırlanması hususunda bir
çalışma olup olmadığına dair «orusu ve
Tarım Bakam Mehmet İzmon'İn, sözlü ce
n a b ı . ('6/508)
•
44:48

iTicaröt Bakanından
— Erzurum Milletvekili Brtuğrul Ak
ra'nın, dinamit ve trol ile balık avlama
nın (inlenmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Tarım ve Ticaret bakanlarından
sözlü sorusu (-6/6C1)
3,1#8,280
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerinde, J962 yılı içinde çiftçi ve muh
tar; 'halka dağıtılan hayvan yemi ve buğ
day bedellerinin affının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Tarım ve Ticaret
bakanlarından sözlü sorusu (6/553)
176,
369,648
— Erzurum Milletvekili Nîhat Dİler'in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine,
kuraklık sebe'biyle kredi olarak verilen
buğdayın bedelinin alınmaması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu ('6/53:5)
172,263,537
•— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğhı'ıunı, Kskişehîr Soğuk Haıva Deposu
inşaatının ne sebeple
durdurulduğuna
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/519)
.173,263,537
— Hatay Milletvekili Hâki Zorlu'nun,
T. 0. Ziraat îtankasıuvu küçük çiftçiye
kredi temini görevini tam mânasiyle yapıp
yapmadığına dair, Ticaret Bakanından
sözlü sorusu, (fi/554)
176,260
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nın, Kastamonu ilinin
sahil ilçe
lerinde fındık yetiştirilmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair, Ticaret ve Ta
rım bakanlarmlan sözlü sorusu. (6/594)
187,
279
— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına baıslamp
sonradan durdurulan soğuk hava deposu-

1
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nun ikmalinden vazgeçildiğinin doğru
olup olmadığına dair Tiraeet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/525)
173,364,537

ili telefon sefbekesinin genişletil meşin i ıı
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştır
ma Hakanından sözlü sorusu (6/337)
'174,268
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'mın, tren ücretlerinde yapılan indi
rimlerin öğretmen' ve öğrencilere neden
tathik edilmediğine dair Ulaştırma 'Baka
nından sözlü sorusu (fi/607)
51,189,280 :B8t
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Karayolları tarafından is
timlâk edilen ve (bedeli ödenen Giresun'un,
Piraziz PTT 'binasının yeniden yapılma
ması sebebine dair Ulaştırma Bakanından
sozlii sorusu -(6/5-98)
3,'f<88,280
— îstanlnıl Milletvekili Ömer Zekâi
Dorman'm, Türkiye'de her hansi 'bir iş
kolunda 'hafta tatili yapmaksızın günde
12 saat çalıştırılan i.jeİ bulunup bulunma
dığına dair <Jalışma ve Ulaştırma .bakan
larından sorusu ve Ulaştırma 'Bakanı
Rifcıt öçten'in siiyjıi CCVHSH (fl/.")06)
40:44
— Istau'bul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı
milyon lira ödendiği rhakkındaki iddianın
doğru olup olmadığına dair sorusu ve
Ulaştırma Bakanı fiiliıt öçten'in sözlü te
valin {fi/ö I'3)
172,2154 £63

— Sivas Milletvekili Talisin Türkay'ııı, ikinci Koalisyon Hükümetinin kurul
duğu iKİaıı bugüne kadar idare meclis
lerine 'hangi esaslar dairesinde tâyin ya
pıldığına tlair Ulaştırma, 'Maliye, Sanayi,
Tarım, tmar ve iskân ve Ticaret, bakanla
rından sözlü sorusu (6/602)
50,188/280

Turizm ve Tanıtma Bakanından
•-- Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in.
Nîğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eği
tim »hizmetlerinde, istemiş okluğu yardım
ların yapılması Uııısusunda ne düşünüldü
ğüne dair Basın - Yayın ve Turizm, tmar
ve iskân, Sağlık ve 'Sosyal Vardım ve
Millî I'jğİ-tim 'bakanlarından sözlü -sorusu
(0/558)
176,26f>
Ulaştırma Bakanından
— Artvin Milletvekili Nîhat Ata'nuı,
Denizyolları işletmesi Hopa A-centalrgına kimin tayin edildiğine ve tâyin şekline
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(fi/517)
172.26Ü
— Aydın Milletvekili Reşat ö'zarda'nın, OKNTO Andlaşmasma d-âlhil memle
ketleri kalkındırmak maksadiyle inşa edi
lecek Kara-şi - 'Tahran - Ankara arasında
kifiOOhatlık radyolink şdbekesinin Güney
bölgesinden geçiri 1 memesi selbelbiııe dair,
.Ulaştırma
Bakanından
sözlü
sorusu
(6/595)
1871188,27» £80
— 'Burdur Milletvekili MeTanıet öabey'in, sdhirter üzerinde umusu tnenediei
bir 'hüküm olun olmadığına 've Ankara
üzerinde çarpışarak düşen tayyare olayı
na dair, Millî 'Savunma ve Ulaştırma ba
kanlarından sözlü sorusu (fi/556)
176,269
(6/622)
5:U
— Ooruııı Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy -telefon konuşmaları için
neden tarife düzenlenmediğine <ve Oonım

— Sakarya MilîeKvekili MuslÜhrötin
Gürer'in, Tren ücretlerimle yapılan ten»zilâtın Adapazarı - Haydarpaşa arasında
neden ,tatlbik edilmediğine dair Ulaştırma
'Bakanından sözlü sorusu (6/575)
'177,277
— "Skas Milletvekili'Tahsin Türkay'ııı,
Jkinei Koalisyon Hükümetinin ••kuruldu
ğundun Ibu'ffüne kadar idare meclislerine
'haııpri esaslar dairesinde tâyin yapıldığı
na'dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi, Tarrm,
tmar >ve iskân ve Ticaret 'bakanlarından
.sözlü sorusu (6/602)
50,188,260
— Trüibzon Milletvekili Ali Rıza Uzun
e r i n , Doğu - Karadeniz bölgesi seferleri
ne, İhtiyaca cevap verecek adedde ilave
gemi taihsİNİ eîhetine gidilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu »ve
Ulaştırma Bakam Rıfat öçten'iu, sözlü
cevabı (6/502)
28:32 :

/

— 30 —
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
Sayfa

Sayfa

Adalet Bakanından

Devlet Bakanından

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla
duruşmaya ait tutanakların yayınlanma
sına ne zaman başlanacağına dair Adalet
Bakanımdan yazılı soru önergesi, (7/309) 292

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Spor-Toto Teşkilâtının, işe başlamasından
bugüne kadar, ne miktar gelir sağladığına
ve bu gelirin dağıtım yer ve »miktarına
dair Devlet Bakanından yazılı soru tinergesi (7/312)
511

Barbakandan
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Millî Koalisyon kurulmasa husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi, ve Başbakan ismet inönü'nün yazılı
•cevabı (7/291)
191
<
' — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli iline 1963 yılında, ca
ri masraflar dışında, yapılacak yatırımla
ra dair Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/308)
250
— Konya Milletvekili Kadirean Kaflı'nııı 1940 tarihli Sıkıyönetim Kanununun
uygulanmasını yeni Anayasa ile teminat
altına alınan hak ve hürriyetlerin özüne
dokunup dokunmadığına dair Başbakan
dan yazılı soru Önergesi (7/314)
577
Bayındırlık Bakanından
— Aydın Milletvekili Boşat ozanla 'mns
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tü
züğünün kapsadığı hükümlerin, memleketimime İthaline müsaade edolen,çıft din
gilli yük araçlarının yük taşıma vasfına
uygun olup olmadığına dair soru önergesi
ve Bayındırlık Bakanı i'lyas Seçkin 'in
yaaılı cevabı (7/277)
189:190
— Çankırı Milletvelkili Şaban Keskin'iu, Çankırı İline ve ilçelerine, 1963 yılı
programına (göre, yapılacak yatırımların
neler (olduğuna dair sorusu ve Bayındır
lık Baıkanı llyas Seçkin'in yazdı cevabı
(7/286)
478:481
~ Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın,
»ulama ücretti tarifesinde yapılan adalet
siz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp
düşünülnrediğine dair yazılı sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı 11yas Seçkin'in yazalı
cevalbı (7/273)
477:478

. Gümrük ve Tekel Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 'nun, Meclis Bütçesinden masraf mı
alarak harice giden Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinden otomobil ve sair eşya
getirenler bulunup (bulunmadığına dair
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan. Oztrak'ın yazılı cevabı (7/301)
51,
191Îİ92
içişleri Bakanından
— Niğde Milleflveldü Ruhi Soyer'in,
belediyeler ve özel idarelerde, 14.5 .1950
tarihimden 27 . 5 . 1960 tarihine kadar,
muhtelif sebep ve düşüncelerle, kaç memu
run kadrosu lâğvedilerek açıkta bırakıldı
ğına dair İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/296)
4
— Urla Milletvekili Osman Ağan'nı,
Uri'a'm» yasak bölge dışına almıp alnımıyaeağuıa dair içişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/304)
195
Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Yusuf Aktiımur'un, bütün illerdeki vergi dairelerinde ça
lışan müdür ve memurların aded ve tah
sillerine dair Maliye Bakanından yazdı
soru önergesi (7/311)
292
— Çankırı Milletvekili Rahmi İnce
ler'in, Ankara'da Saraçoğlu evlerinde
oturmakta olanların adedine dair Maliye
Bakanından yazdı soru önergesi (7/313) 512
Millî Eğitim Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Giritli*
oğhı'nun, istanbul'da 27 Mart 1963 tari-

— »

—

tfoyfa
binde, 27 Mayıs aleyhine 'tertibedilen nü
mayişe geniş çapta iştirak eden Yüksek is
lâm Enstitüsü ve taam - Hatip Okulu öğ
rencilerinin bu yola kimin tarafından sevk
edildiklerine dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı soru önergesi (7/293)

Sayfa
Tarım Bakanından

4

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'mm, 1962 ve 1963 senelerinde fakülte
veya yüksek okullarda 'kaç talalbeye ne
mikfcar ödünç para verildiğine dair Millî
Eğitim Bakanından yazılı soru Önergesi
(7/302)
'
51
— Konya Milletvekili Kadircan Kafh'nın, Haziran 1961 sonunda rektörlük sü
resini tamamladığı halde görevine fuzulen
devam eden istanbul Üniversitesi Rektörü
hakkında bir soruşturma yapılıp yapılma
dığına dair sorusu ve Millî Eğitim Balkanı
Şevket Raşît Hatipoğlu'nun yazılı cevabı
(7/290)
667:668
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, çökerek tamamen yıkılan
Çaycuma Ortaokulunun yeniden inşası
hususunda bir hazırlığın bulunup, bulun
madığına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Başît Hatipoğlu'nun, yazdı ce
vabı (7/282)
666:667
Milli Savunma Bakanından
— İzmir Milletvekili Necip Minkelâmoğlu'mra, astsubayların terfi, kıdem, taz
minat ve ek görev ücretlerine dair Millî
Savununa Bakanından yazılı soruşa (7/303) 195
Sanayi Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Giritliioğlu'nun, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna, Batı -- Almanya tarafından 1956
yılında sipariş, edilen malzeme ve mühim
mata dair Sanayi Bakanından yazılı soru
önergesi (7/305)
250
— Zonguldak (Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Halit Usun Mehmet'e yapılan
200 Ura yardımın, 1960 senesinden itibaren
ne sebeple kesildiğine dair sorusu 've Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbas'ın yazılı cevabı
(7/29$)
4, 669:670

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv 'ün,
Antalya ili Serik ilçesi ve köylerinde vukubulan dolu âfetinden zarar görenlere ne
gibi yardımlar düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanından yazılı soru önergesi
(7/307)
250
— Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyürek'in, Bursa'daki kestane ağaçlarının
hastalıktan kurtarılması için yapılan çalış
maların ne safhada olduğuna dair sorusu
ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı
cevabı (7/294)
4,668:669
— Edirne Milletvekili Fahir Girift-'
lioğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan satışa arz edilen (traktörlerin zama
nında teslim edilmemesi «ebdbine dair so
rusu ve Tarım Bakanı Mehmet izmen'in
yazılı cevalbı (7/299)
4,670:671
— Edime Milletvekili Faıhir Öirttlıoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan satışı yapılan tarım aletlerinin pahalı
olduğu hakkındaki iddianın doğru olup
olmadığına dair sorusu ve Tarım Bakanı
Mehmet izmen'in yazılı cevabı (7/300) 4,671:
673
— Erzurum Milletvekili Adnan i=jenyurt'un, (Erzurum'da bîr Arıcılık Enstitü
sü kurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet
İzmen'in yazılı cevabı (7/306)
250,673:674
— Muğla Milletvekili Adnan Akarıca'nın, Köyceğiz - Dalaman Pilcit Bölge
Projesi için 1964 yılı içerisinde neler ya
pılmasının düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanından yazılı Sorusu (7/310)
292
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Safranbolu'nun üzüm bağla
rında görülen Filoksera hastalığı ile mü
cadele için ne ıgibi tedbirler alındığına dair
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mdhmet
izmen'in yazılı cevalbı (7/281)
190:191
Ticaret Bakanından
— Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyürek'in, Dinamit ve trol ile balık avla
mayı süratle önliyecek tedbirler alınması'
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hakkında ne diisönüklüğüne dair Tica
ret Bakanından yazılı sorusu (7/295)

4

— İzmir Milletvekili Arİİ' Ertunga,'nırı, Bulk Terminal tesislerinin kurulması
'konusunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret
Hakanından yazılı sorusu (7/297)

4

Sayfa
Sunuklar ve telgraflar
— Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Cevdet Sunay'ın, Millet Meclisinin sayın
üyelerinin, Türk Silâhlı Kuvvetleri adıua,
27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayram
larım tebrik eden yazısı ile Millet Mec
lisi Başkanı Fuad Sirmeıı'in, cevabi yazısı 253

TASARILAR
\
— 6343 «ayılı Kamımın 'bâzı nıaddelermin değiştirilmesiyle S33 ucü maddesine
•bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin
kaldırılması hakkında kanun
tasarısına
dair C. Senatosunca yapılan değişiklik
hakkında (1/250)
298:39
—• Âmme alacaklarının tahsil usulü'
hakkındaki Kanunun fiO tıeı maddesinin
değiştirilmesine dair (1/330)
195
— A n a y ı m Mahkemesinin kurulup ve
yankılama usulleri hakkındaki 2 2 . 4 . - l W 2
tarihli ve 44 sayılı Kanıma bâzı hükümler ;
eklenmesine ve 'Kanuna .bağlı (I) sayılı
eotrvelde değişiklik , yapılmasına
dair
(1/410)
' '
372,416:417
— Aydın, Balıkesir, Bilecik, 'Kelime,
Kskişehİr, Kırklareli, K*myn ve Denizli vi
lâyetlerinde 1955 . 1ft50 yılında tabiî âtetlerden zarar görenlere yapılacak yardım
'hakkında 6746 sayılı Kanunun G tıeı mad
desinin kaldırılmasına dair (1/452)

53

— '.Beden Terbiyesi Kanununda yapı
lacak değişikliğe ait kamın -tasarısının
Hükümetçe hazırlanmakta (dan 'neden
eğitimi ve spor KIIHBJHI ile 'birlikte .şpöı-ii§ülmek fecre tehirine dair (1/411)
252ı
- - 5-142 sayılı il İdaresi Kaıuınunmı'
•bâzı maddelerinin değiştirilmesi'hakkında
(1/292)
'589:594
— 5 . 1 . 1061 tarihli ve 237 sayılı Ta
şıt Kanununa, ek kanıtlı .tasarısına dair
0/167)
290:300
— 1SJ38 - 1939 yıllarımla İngiltere ve
Fransa Mkiiraetlenııden temin «dilen Tes- '
lihat kredilerinin malhsup şekli 'hakkında
(İ/214)
872.

— 1960 malî yılı içiiKİe sürekli görev
le yalbaucı memleketlerde Ibulmıaıı memur
lara emsalli olarak Ödeıımiglb ulunan aylık
lar hakkında (1/213)
G57
— 196! malî yılı. içinde sürekli görovle
yn'baneı memleketlerde 'bulunan memurla1
m emsalli olarak ödenmiş İmluııau aylık
lar (hakkında (l/ffl'3)
52
— 1&63 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(•1/4Ö4)
^
SKİ
—- .19fi3 yılı Bütçe Kanununa ibağiı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/468)
423
— Birleşmiş .Milletler Teşkilatı tarafın
dan çıkarılan 200 000 000 dolarlık 'bono
dan 100 000 dolarlık kısmının satınalınması (hususunda Hükümete yetki verilirlerine
dair (1/356)
488,488:501
— Çalışma Bakanı Bülent Kcevit'ur
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı'(1/402) 20*1
— Demiryolları inşaatı için ıgelecek
yıllara geçici tafihBıii'tlere girişilmesi îhnkkııulaki 7tf58 sayılı Kanuna ek kamın ;ttı
sarısı ('I/41Î9)
423
— Devlet ITJIIVM Meydanları İmletmesi
•Cieııel-M'iıditrliiğil Î!M!I 'bütçe yılı Kesiıılhesap kamııııı tasarısı (I/46I5)
251
(
— 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı (1/433)
5U
— K«e Üniversitesinin 1001 İbikçe yıiı
Kesinhesap kanun tasarısı (1/454)
51
— livlilik dışı çocukların tanınmaları
ııı kn'buJe yetkili makamların yetkilerinin
genişletilmesi
hakkındaki
Sözleşmenin
onaylanmasının uyijjfun ^miıırıduğuııa dair
(1/233)
5U2

— Îi3
Sayfa
— Gümrük Giriş Tarife Cetlvelinin .bâ
zı pozisyonlarında indirimler yapılmasına
ve 22 . 5 . 11*01 tıırîhli, 5/1227 sayılı Kararnaınenin kaldırılmasına dair: olan Ha
kanlar Kurulu Kararının 'onanması hak
kında (1/470)
624
— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin ljâ
7.ı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtla
rın Gümrük Vergisi hakkındaki (Bakanlar
"Kumlu Karamnn onaylanmasına dair
(1/Ü46)
594:595
— Gümrük (i iri.1} Tarife Cetvelinin
42.02 pozisyonunun sonuna (bir ih'ükiiın ilâ
vesine dair Hakanlar IrCurıılu Kararname
sinin onanması hakkında (Ü/lOfi)
595
— Gümrük kanunu tasarısı (1/4^6)
2rA
— Gümrük ve Tekel 'Rakam Orlıau
öztrak'nı,
Gümrük
kanunu
tasarısı
('1/466)
294
— Hususi idarelenlen maaş. alan ilk
okul öğret iliklilerinin kadrolarına, terfi
ve. cezalandırılmalarına ve İni öğretmen
ler için teşkil ?dil«"ek Sağlık ve içtimai
Yardnu Sandığı ile Vapı .Sandığına ve
öğretmen!.'fin alacaklarına dair 4357 sa
yılı İCatuııuııı 3 ncü mu-ddesine bir fıkra
eklenmesi lurkkmdu (1/227)
595:597
— «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İs
tikrazı» ndatı. doğan İngiliz nlaeakları ar
tıklarının tesviyesi iein Hükümetimizle
Birleşik K'railıik Hükümeti arasında ya
pılan Andloşmaya ait teati edilen 27 AraIvk 1962 tarihlî «mektupların onaylanma
sının uy-îiın bulunduğu hakkımla (1/455)
— Hususi şahıslara ait eski eserlerle
tarihî âbidelerin istimlâki
hakkındaki
7460. sayılı Kanunınn 6 nei m'aıd'dfifili'nıiın de
ğiştirilmesi ve. 6 neı ıfıadd>e«inin kaldı
rılmasına dair (1/108)
— 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı I
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/467)
'
— ilköğretim ve eğilim Kanununun
56 neı maddesinin (a) bendinin son parag
rafının 'kaldırılması batkında (1/456)
— İstanbul'da
Beşi'ktaş'da
Vişnezade mahallesin do Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâbı ve Hazineye ait

51

598

251

51

Sayfa
Hiüiı parasız olarak îstadbul Belediyesine
devredilmiş Ibulunan arsa ve binanın Ha
zineye, İadesi hakkında (1/126)
354,587
— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek
kanun ta
sarısı (1/310)
. 52
— İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları .Kanununa <jk kanun tasa
rısı (1/310)
434
— İstanbul
Teknik
Üniversitesince
arsa satmalım ması iein gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkımla
(I /218)
32,434 435,466:48f),5l3f 55U £59
- - Istan'bul Teknik Üniversitesine bağ
lı bîr teknik okulu açılmasına dair 6374
.sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında (1/404)
52,435
— Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun G829 sayılı Kanunla
değişik 53 ncü maddesinin -değiştirilmesi
hakkında (1/295)
"
598
—. Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçestuiu Sakarya iline 'bağlanması hakkında
(1/457)

51

— Koy enstitüleri ve ilköğretmcn okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 5 nei mdadesiniıı değiştirilmesine dair
(1/239)
372
— Köy içme suları hakkındaki Ka
nunun 14 neü 'maddesinin. 2 uci fıkrası
nın
yürürlükten
kaldırılmasına
dair
İ1/200)
355,588:589
— Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
(1/295)
442477,514:526,629:630,675:678
— Mı-hmetoğlu Süleyman KuJaksr/'a
vatani hizmet tertibinden ayltk bağlanma
sına dair (1/340)

.103

— Milletltrarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 neı maddesinin 2 nei fıkra
sında deı*pşi olunan ve hukukî uy tıknazlık
ların çözülmesi hususunda Divanın yar
gı hakkını Öneeden tanımayı gerektiren
ihtiyarî kayda katılmalınız lıaıkkuıdaki
5047 sayılı Kanunun yeııiılen uzatılması
na dair (1/293)
512

— 34 —
Sayfa

Sayfa

— Milletlerarası Çalımına
Teşkilâtı- -...
ııın statüsünde yapılan değişikliğin onay
lanmasının
uygun
bul umduğuna dair
(1/304)
37Ü
— Millî Savunma Bakanlığı otta sa
nat. okulları hakkında (.1/263)
372

yılı Kesirfhesap kanunu tasarısı (1/49) 303:304,
356:13199
— Tekel Genel Müdürlüğünün
1'996
'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/96)
304:905,360:363
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1957
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
(1/1OT)
305:906,364:867
— Turraıı ve Tanırtma (Bakanlığı ka
mm tasarısı (1/180) 99:95,118:151,197a&1ffl&:

— Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 2 nei auafldasmin .değiştiril meşine dair
(1/458)
51
— Serseri ve uıazannaisu eşhas lıakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair (1/208)
5<J8
-— Sivas 'Kongresince seçilen Temsil
Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde buluann
üyelere vatani hizmet toenti'binden aylık
bağlanması hakkında (1/352)

— Sosyal
(1/402)

Sigorta

kanunu

103

tasai'isı
, J02

— Subay terfi- kamunu tasarısı (1/387) 111
— Ta'hsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân ve liiaıı'm kalmayan Jıarib
sefinelerinin satılmasına yetki 'verilmesi
•hakkında (1 /39fi) 372,437:438,404 M97,S14,dfM:
Ö67

— Tapulama kanunu tasarısı >( 1/211) 251,
457486
—• Teke) Genel Müdürlüğü ihtiyarlan
için gelecek yıllara geçieî yüklenmelere
girişilmesi 'hakkındaki 4189*8 sayılı Kanu
nun -değişik 1 nei -maddesinin değiştiril
mesine dair (1/437)
109,436^36,490^3,019:
3W,S60J568
— Tekel Genel Müdürlüğü

1'955 malî

— Türkiye Ouni'huriyeti Hüküınıetanee
Avrupa iyonundan temin «olunan kredile
rin Devlet borca olarak Hazine hesapları
na intikali ve Türk Lirası karşılıklarının
kullanılma sekli hakkında (İ/MB)
378
— Türkiye Cuinihuriyeti Hükümeti ile
israil Devleti Hükümeti arasındaki W
Mart 1900 tarihli Ticaret Andlalş.masına
ek protokol ile eklerinin ^onaylanmasının
'tıyiguıı bulunduğu hakkında (1/4B0)
51
— «Türkiye Cuinihuriyeti ile (Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında
ki 8 Ekim tföOT tarihli Ticaret <ve Tediye
And 1 aşmasın a ek dördüncü Protokol» ile
eklerinin onaylanmasının uygun (bulun
duğu hakkında (1/450)

— Unııımi HıfzıssMıa Kanununun 15®
ncı maddesinin değiştirilmesine dair
(U/369)
512
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
IBirliği Kanununun 34 neü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/463)
102

TEKLİFLER
Adana (Kemal

Sartibrahİmoğlu)

— 5602 eeaylh Tlaipralaıma Kanunumun
ıÖ3S5 sayılı Kanunîa muaddel İS mcü mad
desi (D) 'bendinlfoı zÜHyiekMÜğin ıdfeastındam, on
seme etvvel teste edüim.% vergi Ikaıydı anamması şartınım kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye '('E) bendinin baslığı
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu -mad
denin (E) ive (F) fbesndlierİıii'n, (E) Iberacti-.
nln, (F) ve (F) bendinin (G) olarak de

51

— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu'
•tasarısı (1/461)
51,111

ğiştirilmesine ve aym kanunun 35 ilci
maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci
fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak
değiştirilmesine dair (2/35)
251^657
Aftiana (Kemal Sartİbwkimoğlu ve İki
arliadaşı)
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3696 sayılı Ka
nuna ek 46414 sayılı Kanunun 11 nei mad
desinin kaldırılması ve 3696 sayılı Ka-

— 36 —
Sayfa
mırna (1) sayılı eetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkındaki 5965 »ayılı Kanuna ilki geçici
madde eklenmesine dair
(ı2/!22) 364:355,587:
588
ArtVin (Saffet Emiflağaoğlu)
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun
1 mi maddesini değiştiren 67İ85 sayılı Ka>
•nunun değiştirilmesi hakkımda (2/321)
628
Aytfım (Hümi Aydınger)
— Ordu Dahilî Hissmet Kanununun
33 neti maddesi sonuna bir fıkra eklen
mesine dair (2/4135)
308
Aydın (Reşat Özarda)
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
52 ırci maddesinin değiştirilmesine dair
(S/122)
35tl,ı657:fl66
Bahlke&Ülr (Ahmet Aydın Bolak ve İS
arkadaşı)
— 1Ö<89 sayılı Kanunun 'belediyeler hu
kuk İşlerinde çalışanlara tatbiki hakkında
(2/507)
372
BİBÜıkösir (Ahmet Aydın Bolak ve 16
arkadaşı)
— 124 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/512)
512
iBalASöair (Cİhai Bitgekan) ite Koruya
(Fa/hık Sükan)
— -Mîllî Mücadele kahramanlarından
Teîgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi
Hasihe Mortonath'ya vatani hizmet terti
binden ma-aş bağlanması hakkımda (2/308) 3.03
Balıkesir (Mehmet Tİritoğhı ve arka
daşı)
— 6785 sayılı İmar Kanununa geçici
hir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi (B/86)
426 Î428,©30 ;652
BoLu (Kâmil înal ve 15 arkadaşı)
— 3Ö&8 sayılı Köy eğitmenleri Kanu
nunun 5 ncî maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/87)
417^*10
Butrfca (Badrettin Çrnga)
— 6086 sayılı Turizm endüstrisini teş
vik Kanunumun '11 noi maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/508)
423
BtırSa (Sadrettin Çanga ve 106 arka
daşı)
— Bölge tiyatroları kanunu teklifi
(2/487)
424

Sayfa
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
(Osman Sofan, Sarıgöllü ve 2 arkadaşı)
— 27 Mayıs l'OÖO tarihinden sonra ne
zaret altına alınanların halklarının iadesine
ait -kanun teklifi (2/34)
,295:206
Cumhuriyet .Senatosu Bolu Üyesi
(Sırrı UzunJtasanoğlu ve 4 arkadaşı)
— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki 10.7.19613 tarih ve 6136 sayılı Ka- .
numın 13 ncü maddesi ile 15 maddesinin
ilk fıkrasının değiştiril esine dair (2/Stll-) 423
Cumhuriyet
Senatosu Bolu üyesi
(Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşı)
— 4 Teşrinievvel 1927 tarife ve 1086
sayılı Hukuk usulü muhakemeleri Kanu
nunun 286 ve 290 neı maddelerinin değiş
tirilmesine dair (2/510)
423
Oum'hıuriyett Senatosu üyesi (Hidayet
Aydıner)
— Tapu kayıtlarından h*ukukî kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair
1515 sayılı Kanunun birinci maddesine
(bir fıkra eklenmesi 'hakkında (2/375)
251
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Rıfat öztüvkçme)
— Su ürünleri' kanunu teklifi (6/505) 424
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Rıfat Öztürkçİne ve 2 arkadaşı)
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 13856 sayılı Ka
nunun Mz-ı maddelerinin değiştirilmesi ve
hu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4596 sayılı Kamumun 4 neü mad
desinin tadili hakkında(2/323)
313 #17
(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Rifat öztilrkçine ve 3 arkadaşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa ek 71242 sayılı Kanunun muvak
kat maddelerinin değiştirilmesi hakkında
(2/207)
372,438 ?442;502 ^03,914,568:571
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
(Hümi Onat)
— Genişlik Bakanlığı kuruluş -kanumı
•tekli® (2/20)
258
Cumhuriyet Senatosu îzmi-r Üyesi
(özer Lûtfi Bozcalı)
— Bursa merkez ilçesindeki gedik ve
zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Ka-

-

36

Sayfa
•n-u-nıın 1 ııci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (2/504)
291
C. Senatosu îznıir Üyesi (Ömer Lûtfi
Bozcdt) ve İzmir (AH Naili Erdem)
— 60 sayılı Kanunun 1 ncî maddesinin
değiştirilmesine vetıir geçici .madde eklen
mesine dair (2/503)
251
C. Senatosu Malatya Üyesi (Nüvİt Yet
kin)
— 5434 sayılı 'Kanuna bir madde eklen
mesine dair (a/409)
195
Cumhürivet Senatosu Maras Üyesi (Ne
dim Evliya)
••— •6245' sayılı Harcırah Kanununun
7 ncî maddesinin tadili ihakkında (2/194)
&2,
195,339:340
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi (Sup
hi Batur)
— Transfer ücretlerinin ve teşvik prim-,
lerinin vergi, resiıfi ve 'harçlardati muaf
tutulması ihakkında (2/1.75)
57 .-09.90:9»
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Mu
cip Ataklı)
— Sallhoğlu Nazıui Sözen'e, vatani
îıizınet tertibinden aylık bağlanmasına
dair (2/272)
02,340:341
Cumhuriyet Senatosu Tıuıeeli Üyesi
(Mehmet AH Demir)
— 5965 sayılı Kamına 'bir madde ek
lenmesine dair (:2/aiî2)
5
— İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişııezade
mjaüıalleşinde Teşvikiye 've Maçka «meyda
nı sokaklarında kâin -ve'TIazineye ait iken
parasız olarak Istan'lra! (Belediyesine dev
redilmiş bulunan arsa 've toinarını Hazineye
iadesi hakkında (2/196)
3*54,567
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
(Mehmet AH Demir ve S arkadaşı)
— Maden Kanununun ibâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve -bu kanuna 1)â,zı mad deler eklenmesine dair (2/282) 442 &77,614:5B6,
029:600,675:1678
Cumhuriyet Senatosu U n a Üyesi (Vas
fı Gerger)
— Muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması 'hakkındaki 5254 sayı
lı Kanuna #öre -yerilen lîulhumhık ve ye-

Sayfa
•ineklik bedellerinin tecili (hakkındaki U'IO
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/49-1)
4
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
(Hidayet
Ay diner)
— Tapu kayıtlarından (hukukî kıymeti
ni kaybetmiş olanların tasfiyesine dair
V5M sayılı Kannııun Ibirineî maddesine
'bir fıkra eklenmesi hakkında (2/oT5) 2tVI,:MT):

:m
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi (Şa
ddı- Artıılnnaç)
— Tapu sicil Ihmaları inşası için alma
cak ^harçlar hakkında (2/150) 2r>1,43(î,0T)!3:<>57
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi
(Sad.ık Artuhmaç ve 12 arkadaşı)
— Tapu 've Kadastro (îenel !M'iUl'iirliiğihtün înifli' ve İskân 'Bakanlığına 'bağlan
ması hakkında (2/TG7)
2U:t42:îH5
Cumhuriyet Senetosu Zonguldak Üyesi
(Te\ıfik İnci ve 38 arkadaşı)
— Balıkçılığın teşvik ve himayesine
dair (2/252)
294
Diyarbakır (Alp Doğan Şen)
— Bâfzı müessese, teşekkül ve fşlctmele
riıı kullandıkları, «Devlet» kelümeli isimle
rin kaldırılması .hakkında (2/489)
4
Diyarbakır (Alp Doğan Şen ve 9 arka
daşı)
— 5434 sayılı Türkiye
Cııııılıtıı-iyeli
Emekli 'Sandığı Kanununun 80 ve 92 nei
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/77) :-!00:

mı
Denizli (Ilüdai Ora!)
— İstiklâl Savaşına iştirak eden Hüse
yin fCocaefe'ye vatani hizmet tertibinden
maaş "bağlanmasına dair (2750Ö)
251ı
Edirne (tlhami
Ertem)
— 5434 say ıh T. 0. Emekli Sandığı Ka
tılımına ek kanun teklifi (2/24)
-772,433:44Ö.
502&0İ3,514,568:Ö71
— 4 . 2 . "1ÎK57 (ffin -ve <KNX) sayılı Ma
luliyet, İhtiyarlık ve ölünv dgoi'taîan -Katııuıuııa ek kamın teklifi (2/500)
292
Erzurum (Tahsin Telli)
— Kadastroya miistenitdoLınıyan taptı
kayıtlarından 'hukukî kıymetini kaybet
miş olanların tasfiyesine dair (2/467) ID'3,'34'1 :
3+2

— 3fT —
Sayfa
İçel (Mazhar Arıkan ve Z3 arkadaşı)
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra gö
revlerinden uzaklaştırılan memurlar hak
kında (2/309)
295:296
Jec'l (Yahya Dermana) ve (Mazhar
A nkan)
— istiklâl Savaşma iştirak eden M.
Rifat uzaydın'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair (2/281)
103
— İstanbul (Coşkun Kırca) Sivas (Güner Sartsözen) Sivas (Cevad Oâyakmaz) ve
Sakarya (Nuri Itayar)
— Milletlerarası Andlaşmaların yapıl
ması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı
andlaşmalatın yapılması için Bakanlar
Kuruluna- yetki verilmesi hakkında (2/419)
195,372,410416
— istanbul (Coşkun Kırca) Aydın
(Orhan Apaydın) Sivas (Cevad Odyakmaz) ve Erzincan (Sadık Perinçek)
— Yasama milislerinin aralarındaki
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında
(2/271)
608:620
istanbul (Ilümmcitin Tiyan§an)
— 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir
madde eklenmesi hakkında (2/350)
605:608
İstanbul (Reşit Ülker)
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
13 -neil maddesine bir ek fıkra eklenmesi
ne dair (2/495)
103
— 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma
Kanununun 2 nei ve 3 neü maddelerinin
değiştirilmesine dair (2/496)
103
— iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi
Kanununun Anayasaya aykırı hükmümün
kaldırılması hakkında (2/455)
53
— istanbul Teknik Üniversitesine bağlı
bir teknik okul açılmasına dair Kanunun
Anayasaya aykırı hükmünrün kaldırılma
sına dair (2/454)
292,436437
tstanbul (Saadet Evren),
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa 4 muvaikkalt madde ve 12 nei
maddesinin 2 nei fıkrasına bir bend ilâve
sine mütedair (2/296)
577:578

Sayfa
istanbul (Suphi Baykam ve 69 arka
daşı),
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hali
kında (2/52)
24,55:57
İstanbul (Zeki Zeren),
— 6023 sayh Tünk Taıbiplerf Birliği
Kanununun 28 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (2/497)
10$
izmir (Arif Ertunga ve 5 arkadaşı)
— Artfzi sınıflandırma ve arazi kullan
ma 'kabiliyet haritaları yapılıncaya kadar
mevcut orman ihtilâflarının duracağına,
orman tahdit komisyon!armın çalşmalarna ve bünyesine dair (2/472)

5

izmir (Arif Ertunga ve 5 arkadaşı)
— 8 . 9 . 1956 tarih vo 6831 sayılı
Onman Kanununa ek kanun teklifi (2/492)
51
izmir (Mustafa Uyar),
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun
31, 32 ve 33 ncÜ maddeleri ile 34 neü
maddesinin 4 neü fıikrasmın değiştirilme
sine dair (2/76)
251,657:666
—. Tapu sicil binaları yapılması makssdrylo alınacak harçlar hakkında (2/233) 251i
436,558 j65T
izmir (Mustafa Uyar ve 6 arkadaşı),
— 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı
Karayolflan Trafifk Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici ve
ek maddeler ilâvesi hakkında (2/500) 195,628
izmir ('Seram Kaygan ve 11 arkadaşı)
— Deniz is. kanunu
teklifi
252:253
Kars (Stm öktem ve dört arkadaşı),
— 7350 sayılı Kanuna geçici bir madde
eklenmesi hakkında (2/342)
512,586:587
Kastamonu (İsmail Hakkı Ydanlıoğlu) — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 36516 sayılı Kanu
nun .bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki 45Ö8 sayılı Kanunun 4 neü {maddesinin
(tadili hakkında (2/201)
S13#H7

- â s Sayfa
Kastamonu (Salm Keskin ve dört ar
kadaşı)
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Zira
at Bankasına olan bâzı boralarının taksit
tendi riimesine dair (2/3M)
42S:433,652:653
Kırşehir (Memduk Erdemir)
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
teklifi (2/425)
425
Konya (ihsan Kabadayı)
— Hiiseyinoğlu 1308 doğumlu Mustafa
Kayaçetin'e vatani bizmet tertibinden maaş
-bağlanması hakkıda (2/490)
4
Konya (İhsan Kabadayı ve iki arkadaşı)
— Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş
ve görevleri hakkında (2/146)
161:162
Konya (thsan Kabadayı V6 8 arkadaşı)
— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (3/2-6)
417 419
Konya (Rüştü özal)
— Karayolları Trafik Tüzüğüne göre
ağırlık yönünden seferden alıkonulması
igereken araçların Bayındırlık Bakanlığın
ca satmalınabileceği hakkında (2/493)
52
Ordu (Ferda Güley)
— 657 «ayılı Harita Müdüriyeti Umu'miyesi Kanununun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve hu kanuna 3 ncü bir ıgeçiei mad
de eklenmesi hakkında (2/511-5)
624
— 3456 sayılı Noter Kanununun 4166
«ayılı Kanunla değişik 8 mei ve Ö neu mad
delerinin 1 nci fıkralarını değiştiren 'ka
nun teklifi (2/501)
195
— 7268 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/302) 7:24,54:55
Sinop (Mahmut Alicanoğlu ve 3 arka
daşı)
— Eğitmenlere emeklilik ve özlük hak
larının tanınmasına dair (2/83)
. 417:419
Tekirdağ (ffayri Mumeuoğlu) ve Kırk
lareli (Alâeddm Eriş)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka-

Üayfa
mmunun geçici 16 ncı maddesine bir fıkra
eklenmesine dair (2/494)
52
Tokat (Ali Dtisman)
— Kanunu Medeninin sureti meriyet
ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Ka
nunun 16 neı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/291) (4/210)
111
Trabzon (Ahmet Şener) ve Çorum
(Hilmi incesulu)
— Su ürünleri kanunu teklifi (2/505) 292,
424
Tunceli (Fethi Ülkü)
— Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında (2/332)
52,341
Yozgat (Celâl Ahmet Sungur)
— 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak
1963 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/216) 597:
598
Yozgat (Mustafa Kepir)
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da (2/300)
428433,652*53
Yozgat (Mustafa Kepir) ve Niğde
(Mehmet Altmsoy)
— Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Mu
nise Yenîay'a vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanmasına dair (2/509)
423
Yozgat (Veli Uyar)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici mad
de eklenmesine dair (2/498)
103
Zonguldak (Mehmet Ali Pestİlci ve 9
arkadaşı)
- - Devrekli Hüseyinoğlu 1305 doğumlu
tüzet Çakmafklı'ya vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair .(2/267)
103,295

_ 3 Ö _
TEZKİRELER
Sayfa
Başbakanlık teskereleri
Çeşitli işler
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 yı
lı mütedavil sermaye hesaplarına müteallik
bilanço ile murakıp raporlarının gönderil
diğine dair (3/98)
303:304,356:359
„ — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956
yılı mütedavil sermaye hesaplarına müta
allik bilanço ile murakıp raporlarının su
nulduğuna dair (3/111)
304:305,360:363
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile
murakıp raporunun sunulduğuna dair
(3/132)
305:306,364:367
— Türk Tütün Limitet Şirketinin 1955
yılı bilançosu ile murakıp raporunun gön
derildiğine dair (3/99)
3030)4,356:359
ölüm cezaları
— Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü nüfu
sunda kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan
doğma 9 . 8 , 1938 doğumlu Ali Osman
özden'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/581)
251
— Gazİantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, .cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Ayşe'den doğma
1 . 1 . 1939 doğumlu Osman Taşdemir'in
ölüm cezasına çarptırılmam hakkında
(3/437)
600
— Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü,
hane No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu,
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/582)
251
— Kalp ilçesinin Hacanan köyü hane
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saitoğlu, Snltan'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/593)
624
— Niğde Aksaray'ın Büyükibolcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nü
fusuna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu

Sayfa
12 . 8 . 1932 doğumlu Mehmet Çimen ve
Horasan ilçesi Ali - Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer adı Abdullah Yıl
dırım ile yine Niğde Aksaray'ın Barıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 sa
yısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu
1.6.
1936 Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt
8 ve sayfa 79 sayısında kayıtlı 'Kurban ve
Haticeoğhı, 1340 doğumlu Mehmet Çetin
(Mehmet Sıddık Çetin) in ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkında (3/231)
600:601
— Rize'nin Çiftekavak köyü hane
165/7, cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Adem
oğlu înayet'ten doğma 3 . 6 . 1931 do
ğumlu Bahattin Yazıcı'nın ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/19)
601:602
— Seferihisar ilçesinin Ulamıs, köyü
hane 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin
ve Ayş^oğlu 3 . 9 . 1934 doğumlu Mustafa
Cemal Kanca'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/17)
604:605
— Turgutlu İlçesinin Çepni Derefcöyü
41 «ayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu,
Zehra'dan doğma 9 . 6 . 1933 doğumlu
Hamza Gülmez'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/223)
602:603
— Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı
iken evlenmek suretiyle aynı köy 13 hane
sine gelen Hüseyin kızı Ayşe'den doğma
8 . 7 . 1928 doğumlu Ümmihan Bebek'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkında
(3/261)
598:599
— Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Sanîye'den doğ
ma 1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 , 1935
olarak tashihli) Bekir Yılmaz'm Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/36)
603:604
Milletvekilliği dokunulmazlıkları
— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğhı'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/591)
624
— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ra

40yasama dokunulmazlıklarının kaldınlması
•hakkında (3/413)
320:321
— Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında (3/463)
328
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv,
Hrsmrum Milletvekili Turhan Bilgin, İzmir
Milletvekili Şinasi Osma v.e Sinop Milletve
kili Mustafa Kaptan'ın, yasama dokunul
maz! ıklarmm
kaldırılması
hakkında
(3/464)
328:329
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'iin yadına dokunulmazlığının haldin!ması
hflfckıotl» (3/400)
318
— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm
yasama •dokunulmazlığının- kaldınlması hak
kında (3/544)
308
— Aydın Milletvekili Reşat özardanın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/342)
338:339
(3/413)
31-8:319
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/431)
322:323
— Bursa MiMetrvokili Ekrem Paksoy'un,
yasama
dokunul mazlığtnııı
kaldırılması
hakkında (3/573)
-52
— Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/419)
321:322
— Denizli Milletvekili İsmail Hakkı TCrtan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/435)
325
— fıircsun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlıı'nmı yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/547)
308:309
— füresun Milletvekili Naim Tirali'nin
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/442)
325:3Ü6
— (liiııüigane Milletvekili Halis Bayramoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/465) .
3-29:330
— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'mın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/5Ö8)
335
— tstaniıul Milletvekili Fahrettin Ke
rim (lökay'm yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/520)
336:337
(3/521)
337:338

S a) j fa
— İstanbul Milletvekili Malık Yolarım
yasama dokunul mazi ığmın
kaldırılması
hakkında (3/500)
333:334
— İzmir Milletvekili Arif Türtuııga'nm
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/369)
306:308
— Kastamonu Milletvekili Fethi Doğane.ay'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/435)
324
— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/422)
323:324
— Kastamonu Milletvekili Osman Zeki
Oktay ile Sahri Keskin'-in yasama doku
nulmazlıklarının
kaldırılması
hakkında
'(3/455)
317:318
— Konya Milletvekili Faruk fiiikan'm,
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (.3/578)
195
— Konya Milletvekili İT. Cahit Yıl
maz'ııı yasama yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/490)
33:1:332
— Kütahya Milletvekili gadrettin Tosbi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması Ihakkında (3/448)
326:327
— Ordu Milletvekili Ata Topaloğhı'nun
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/449)
327.328
— Sakarya Milletvekili Nuri tBayar'ın
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında (3/466)
330:331
— Samsun Milletvekili KAmran Evliyaoğlıvnıın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/501)
334:335
<3/509)
335:336
— Samsun Milletvekili Osman Şalıinoğlu'nun yasama dokunulmazlığımı) kaldı
rılması hakkında (3/415)
310:320
— TTrfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın
yasama dokunulmazı iğinin
kaldırılması
hakkında (3/479)
331
(3/491)
332:333
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Vazife ile. yurt dısjna gidecek olan
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Krkin'iıı,
dönüşüne kadar kendisine, Hevlet Balkanı
vo Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nıtıı, vekillik edeceğine dair (3/576)

161

41 —
Sayfa

Sayfa

•--• Vazife İle, yurt dışına gidecek «hin
İmar ve, t fikrin Bakanı Kahrettin -Kerim
(iiîkay'a. Devirt Bakanı Kail* Aybar'm, ve
kil ik edeeeğine dair (3/586)
2<>5

kanunu tasarısını görüşmek tilere kuru
ları Ueeiei Komisyona havalesin*1 dair
(3/588)
425
— Trabzon Milletvekili A (»m11 fşemr
ve Çorunı Mllrl vekili Hilmi lııcesulıı'mın,
fin ürünleri kamımı teklifini» (letıe) Ku
ralım 2!) ni'iı Birleşiminde (\ S'jıııılosu Ut animi Ü.vosi Rifat Özlürkeino'niiı, Su
Ürünleri kamımı teklifini görüşmek üze
re kurulan (îoriei Komisyona havalesine
dair (3/587)
424

—• Vazife ilo yurt dışına giden Millî
Savunma Bakanı ilhamı Haııcar'uı, dönü
şüne. 'kadar kendisine, Maliye Bakanı Fcricl Melen'in, vdkillik edeeeğme dair
(3/577)
161
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Ticaret Bakanı Muhlis Kte'nin dönüşüne
katlar kendisine, Itevlet Bakanı ve Baş)>akuııYardımcısı Hasa» Diııeer'İıı vekillik
odee.oğine dair (3/572)
53

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— 6343 .sayılı Kamımın 1>&KJ mnddelei'iııi» değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi ve 43 ııeü maddesinin
kaldırılması hakkında kanun tasarısına,
dair O. SL'tıaiosUiıea yapılan değişiklik
hattında (1/250)
208:29!)
— 5 . 1 . lilfil tarihli ve 237 «ayılı Ta
şıt. Kamtmuıa ek katıntı la-juı-tama dair
Oumlmriyet Sı nalodunca yapılan değişik
lik halikında (1/167)
2i)!l;30.)
Geçici komisyonlar

başkanlıkları tezkereleri

- . Artvin Milletvekili Saffet Emiııağaoğlu'nını, 5887 sayılı Harçlar Kanunu
nun 1 ncî maddesini değiştiren 6765 sayı
lı Kamınım değiştirilmesi hakkındaki ka
tımı teklifinin, vergi reformu iein kııruiaıı (Jerici Komisyona havalesine dair
(2/321, 3/594)

628

— • t1. .Senatosu Zonguldak üyesi TevfîJt tııei ve 28 aıikadaşjiııuı Balıkçılığın teş
vik ve himayesine dair kanun teklifini»,
Bu üritnleıi kamımı teklifini görüşmek
üzere kurulan (!e<;iei Komisyonda İmleştirilerek 'görüşülmesi hakkında (3/583)
204
İçişleri Komisyonu

Başkanlığı tezkeresi

—> Kırşehir Milletvekili Meındııh Krdi'mir'in, Türkiye Klcktrik Kurumu ka
mımı teklifinin, (lenel Kurulun 83 nen
Birlesimiııd;1 Türkiye Elektrik Kunımıı

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bu toplant yılı »da ik aydı m fazla
kin alan Erzurum Millet irildi i Cevat
Dursunoğlu'ııu.n ü deıırğ ini» verilmesi hakkında (3/585)
254
— Sayın üyel irden bâzılarma izin verilnıcsi 'hakkında (3/54S)
162
(3/571)
• 6
(3/574)
KlOıllıl
(3/580)
197
(3/584)
2~rt3M
425
(3/589)
(3/5!)0)
512 #18

Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Subay terfi karımın tasarısının .mü
zakeresi iein lüzumlu 'İnicilerin Devlet
Personel Dairesi ve Millî Savunma Bakan
lığından gelmesine inlizaıen 10 Mnziran
1063 tarihine kadar mehil verilmesi hak
kında f3/575)
111

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
- - İstanbul tînîvci'S!I esinin 106i) !bıUee
yılı 'KesiuÜıesa'hına ait uygunluk ıhildiriminin sunulduğuna dair (3/502)
624
— Tekel Oenel Müdürlüğünün I fi; w
hüteo yılı Kesiııhosaîlıııın ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/103)
303:304,
356 :359
— Tekel Ö n e l Müdürlüğü 1056 .malî
yılı KosinrfıesaJuna ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/4O0) 804:3O51L%0:3fî8
— Tekel Oenel Müdürlüğü 1057-malî
yılı Kesinihesabma ait uygunluk bildinminin sıımıîdıığuııa dair (8/207)
805:306,364:«67

LE

Sayfa
31 . 3 . 1964 tarîhli 80 nci Birleşime ait 3 A
115 . 5 . 1968 -tarihli 81 nci (Birlerime
ait
6051
17 . 5 . 1963 tarihli «2 n«i Birlenme
ait

- 102
20 . 5 . 1963 tarîhli 83 ncü Birleşim*

ait

160

22 . 5 . 1963 tarîhli 84 ncü Birleşime
194:195
24 . 5 . 1*63 (tarîhli 85 ıw?i Birleşime
ait
250
ait

ÖZETI
Sayfa
29 . 5 . 1963 tarîhli 86 ntet ©irlıeşfrmj
890:292
.30 . 5 . iem tarîhli 87 nci Birle#ra«
ait
370 #71
31 . 5 . 1003 tarîhli 88 nci tBirleştoıe
ait
423
3 . 6 . 1963 tarîhli 89 nen Birleşime
ait
510:512
5 . 6 . 1963 tarihli 90 nci Bİrlegime
ait
576:677
6 . 6 . 1963 tarihli 91 nei Birleşime
ait
68fl :6B4

ait

YOKLAMALAR
Sayfa :

5,53,78,104,196,293,373,424,577,626 |

ELTİŞ
DÜZELTİŞ
Tulfcanağın aonuna ekli 1221 e 3 na% ek adhıren
yanlış basıldığından 2(211 e 2 nci ek olarak dü
zeltilecektir.

Diğer düzeltişler :
Sayfa :

3Ö5,4«1,674

Söz Alanlar

A
Sayfa
Yusuf İstettin Ağaoğlu (Ordu) • Be
lediye hudutları içinde mslhalle olarak
almm;aıkla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mah
rum 'bulunan ımah&ll'erin muhtaç (harkının
yakacak ve zatî ihtiyaçlarının köy tarifesi
ne tabi bulunması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu münasebetiyle
178,179
— Kadıköy ilçesi Kâğıthane Belediye
si sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu
ve ne mî'ktar nüfus bulunduğuna ve yol,
okul ve diğer ihtiyaçların sağlanması is
tikametimde halkla yardımlaşma ıgayret ve
hazırlıkları yapılıp yapılmadığına dair
sorusu münasebetiyle
654
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) • Cumhu
riyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Baıtur'un, transfer ücretlerinin ve teşvik
primlerinin verçfi, resim ve harçlardan
muaf tutulması hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
58,65
Ahmet Nihat Akay (ÇanaHkale) - Çanatdtoaffie Mffltalroeikli Afomelt Nihait Afoay1"*.
TüTddıye'dte İxe idil buhranı olup olmadığına.'
dair sorusu münasebetiyle
527,530,533
Ertroğrul Akça (Erzurum) - Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı mü
nasebetiyle
316,1223,224,227,203
Refet Aksoy (Ordu) - C. Senatosu Yoz
g a t Üyesi ıSad*k
Artuikmaiç'ın, Tapu
sicil binaları inşası için alınacalk harçlar
hakkında ve îzmir Milletvekili Mustafa
TTyar'm, Tapu sicil binaları yapılması
maksadiyle alınacak harçlar hakkındaki
'kanun teklifleri münasebetiyle
655,656
— Maden Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında tasarı ve tek
lifler münasebetiyle
Ö29

Sayfa
— Turizm ve Tanıbma Bakanlığı ka
nun tasarısı münasebetiyle
"138,198^99 $30,
fl29,379,387y388,3l89
— Yasama Meclislerinin aralarındaki
münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki
|
kanun teklifi münasebetiyle
6tL2,613,'6C18
Mehmet Altınaoy (Nitfde) - Konya Mil
letvekili İhsan Kabadayı ve iki arkadaşı
nın, Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve
görevleri hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle
16.1
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, Klöylü ve çifUçilerin T, O. Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine
olan borçlarının taiksitlendirilesi hakkında
kanun teklifi ile Kastamonu Milletve
kili .Sabri 'Keskin ve dört arkadaşının,
Köylü ve •cififecilerin T. C. Ziraat Bankasına
olan bâzı borçlarının taksklendirilimesi1
[hakkındaki kanun tekli'fi münasebetiyle
4S2S
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) • Er
zincan merkez ilçesi ile Cenciğe bucağı
arasında yapılan 1 nci ve Fırat 2 n<ci köp
rülerinin imlâ işinin yapal'inaması sebe
bine dair sorusu münasebetiyle
fl&4
İhsan Ataöv (Antalya) - Adana Mil
letvekili Kemal. iSaırıibratoiımoğlu'nun, Di
lekçe Komisyonunun 34 . 2 .1960 tatriM'i
Haftalık Karar Oettvelindeki 2266 sayı-h
K a ra.nn Genel Kurulda gürüs/ül'mesine
dair -ÖneHgesİ münasebetiyle
581,582,588
— Antalya'da sivrisinekle mücadele ko'rtusunda ne düşünüldüğüne
dair soru
•münasebetiyle
282
— Balıkesir Mi'HetVekili Mehmet Tiritoğlıı ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar
Kanununa ıgeçict bir madde -eklenmesi
hakkındaki kanun teklifi münasebe'tiyle
$37

44 —
»SVı//r
ftaif Aybar (Devlet Bakanı) - O. Sena
tosu Yozgat. Üyesi Sadık Artukmaç'nt,
Tapu Sicil binaları İnşası için alınacak
Kurular hakkında ve izmir Milletvekili
Mustafa l'yar'ın, Tapu Sicii binaları yapıl
masa ıııaksadiylc alınacak barolar hakkınilii'ki kamın teklifleri münasebetiyle
<>Tı4,(>,•>.">

Sayfn
— Ou nVhiîriyCt Senatosu Kinop Üyesi
(Sııpüti iBaıtur'uu, Transfct ücretlerinin ve
ıteşvik primlerinin vergi, resim ve harçlar
dan muaf. tutulması 'halikında kanun tek
lifi münasdbctiyle

fil

— Hususi idarelerden maa^ alan ilk
okul 'öğretımenieriııin kadrolarına terfih
ve cezalandırılmalarına 've 'bu ciğ ret inen
ler için teşkil edilecek ıttağhk ve Iıçlimai
Yardım ISandığı ile Yapı Sandığına ve
öğretmenlerin alacaıklarma dair 4057 Ha
ydi [Kanunun .3 ıvcü. maddesine bir 'fıkra
eklenmefsi hakkındaki 'kanun tasarısı mü
nasebetiyle
5!)f>.f)!)7

— (.!. Senatosu Yozgat Üyrai Sadık Artııkmaç ve 12 arkadaşının, Tapu ve Kadast
ro tîeuel Müdürlüğümün İmar ve İskân
Bakanlığına bağlanması hakkındaki itamın
teklifi münaısehetiyle
:}4fyî5:>
Hilmi Aydınçer (Aydın) - Ordu Millet
vekili Ferda Uüley'in, 72î>8 sayılı Kanu
nun ;> neü maddesinin -değiştirilmesi hak
kımla kanun teklifi ve (leçk'i Komisyon
raporu ıııiinasdhetiyle

— îstan'hul Milletvekili Hüsamettin
Tiyanş/an'ın, <2M sayılı Kanunla değişti
rilen '6085 saydı Karayolları Trafik Ka
nununa bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifi münasebetiyle
GOr^GOT
— T u r u m ve Tanıtma Jiakanlığı ika
mın tasarısı münasebetiyle
3 33,i2041g05.,23!2J
234,38fi,.387,A93,g04

17

Yusuf Azizoğlu (Sağlık ve Sosyal Yala
dım Bakanı) - Afyon Knrahisar Milletve
kili Vreli Başaratı'ın, Afyon Kanılma r Ço
cuk .Esirgeme Kıırııııımula vukubulan te
cavüz nlayuuı dair Sorusuna cevabı
272,27o
—. Antalya MİUctveJkili İhsan Ataöv'ÜJI, Antalya'da Sivrisinekle müeadele ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı
281,28:}

Talât Asal (Edirne) - Yozgat Milletve
kili Mustafa Kepİr'in, köylü ve çiftçilerin
T. (.', Ziraat I talikası ve Tarım Kredi koo
peratiflerine olan 'borçlarının taksitlendirilnıesi hakkımla kainin teklifi İle Kasta
monu Milletvekili Salbri Keskin ve dört
arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. ('. Zi
raat Bankasına olan bâzı «borçlarının <taksitlcttıdirilıucsi hakkındaki -kanun teklifi
münasebetiyle
41)1

— İstanbul Milletvekili Vahyi Ozanu-'ın, İstanbul'un, Sağmalcılar (köyü ilo (.««ktepe nahiyesinin su İhtiyacının halli için
ne düşünüldüğü)ıa ve bu yerim; birer sağ
lık tmerkezi -açılmasına lüzum görülüp gö
rülmediği ne dair sorusuna. cevaıln
278

B»
Ali İhsan Salım (İsparta) - Ankara, İs
tanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir belediye
hudutları dâhilinde son üç yılın son dürtayında aydınlanma, ısı'ınıa ve temizlik gibi
işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair sorusuna cevabı
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılauboğlu ve •(.-. Senatosu tslanbul
Üyesi Ififat Ö?,türkçinc ve 2 arkadaşının,
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan it65(> «ayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın

:>7

daki 4598 sayılı Kanunun 4 mcü maddesi
nin tadili haikkuıda- kanım tekliflerinin
m i d i dı\üuaseheltiyle
;î1f>
— Turizm ve Tanutına Bakanlığı ka
nun (tasarısı münasebetiyle
2:î7Veli Başaran (Afyon Karahîsar) - Af
yon Kara hisar (Joeuk Esirgeme Kurıvmunda vukubulan teeavüz olayına dair soru
ştu münasebetiyle
273.274
Mehmet Başaran (Samsun) - Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tirit oğlu ve 7 arka
daşının, (İl 8ü sayılı İmar Kanununa ge-

— 45
Sayfa

Sayfa
cici bir madde eklenmesi hakkındaki tkaıııın teklifi münaısebetiyle
Hilmi Baydur (Muğla) - Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı kanun tasarısı münase
betiyle.
Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - Or
du Milletvekili Kerda Oüley'in 7258 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun 'teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebertiyle
Cihat Bügehan (Balıkesir) • Kjıstitü

646

119

21

Bahri Cömert (Samsun) - Tapulama ka

mezunlarına teknisiyen unvanı verilmesi
ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi hu
susundaki 7 nei Millî Eğitim Şûrası Kara
nımı tatbiki için Ibir çalışma olup olmadı- = •
gına dair sorusu münasebetiyle
538
Turhan Bilgin (Erzurum) - Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı müna
sebetiyle
406
Ratip Tahir Burak (istanbul) - Turizm
ve Tanıtma Başkanlığı kanun tasarısı mü
nasebetiyle
226

nun tasarısı münasebetiyle

Sadrettin Çanjra (Bursa) - Cumhuriyet
Kona tosu Sinop üyesi Suphi Batur'un,
transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin
vergi, resim ve harçlardan muaf tutul
ması halikında 'kanun teklifi unünasebctiyle

61

— Millet Meclisi «abama saat ve gün
lerinin yenidım tesbitİ hakkında verilen
önergeler ve ha konuda Başkanlık Diva
nınca alman karar münasebetiyle.

113

662

rilnıesi ve yeni şeker fabrikası konusunda
ki temennileri
276

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
mın tasarısı münasebetiyle1.
127,142,221,
224,37tf

Fethi Çelikbaş (Sanayi Bakanı) • Dün
ya piyasalarında şeker fiyatlarının art
ması karsısında memlekette .mevcut stokun
fazla döviz sa.ğhyateak şekilde değerlcn-dİ-

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balııu'rn Ankara, Ltanibul, tamir, Adana ve
Kskİşehir belediye hudutları dâhilinde son
üç. yılın son dört ayında aydınlatma, ısıtma ve temizlik gibi isler ieiıı ne miktar
elektrik enerjili harcandığına dair soru
suna ec-vuibı.
33,38
— Maden Kanununun bâzı /maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki tasarı ve tek
lifler münasebetiyle.
473,473,475,630
— Bize Milletvekili Arif Hikmet Clfi•ner'in l>oğu Karadeniz 'bölgesinde kurul
ması düşümden Kâğıt Ilamunı tesisi ye
rinin te'tfbit edilip edilmediğine dair soru
suna.
25,27

D
Yahya Dermana (tçel) - Cumhuriyet
Senatosu Sinop Üyesi Suphi ISatıır'ıııı,
transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin,
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması
hakkında 'kanun teklifi münasebetiyle
H, Ali Disman (Tokat) - 5442 sayılı ti
İdaresi Kanununun flbâzı 'maddelerinin

(i:î

değiştirilmesi hakkındaki 'kanun tasarısı
münasebetiyle
— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üye
si Suphi Batur'un, transfer ücretlerinin
ve teşvik primlerinin vergi resim ve harç
lardan muaf tutulmaşj hakkında kanun
teklifi •münasebetiyle,

589

66

— «

Sayfa
Ömer Zekâi Donnan (İstanbul) • Enek
li subaylar için istanbul'-da yapılan blo'k
apartmanların belediye ve bayındırlık işle
rinin düzene konulması 'mevzuunda ne
düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiy
le
545

Aaım Eren (Ni£de) - O. Senatosu Üye
si Hidayet Aydıner'in, Tapu kayıtlarından
hukukî kıymetini kaybetmiş olanların tas
fiyesine dair 1515 sayılı Kanunun 1 nci
•maddesine bir l'rkra eklenmesi haikkmdaki
kanun teklifi münasebetiyle
349
— Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi halikında tasarı ve tek-.
lifler ıriüna«elbetiyle
474,628
. — Ordu Milletvekili Korda Güley'in,
7258 sayılı Kanunun 3 rıcü ımaddesiniıı de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve
tleçici Konıi&yon raporu münasebetiyle
7
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun
•tasamı münasebetiyle
90,122,132,138,140,142
200,206,214,381,391
Hasan Erdoğan (Kars) - Millet MeelMı
çalışma saat ve günlerinin yeniden tesbiti
hakkında verilen önergeler ve bu konuda
'Başkanlık Divanınca alman karar münase
betiyle
114
—- Ordu Milletvekili Ferda Öüley'in
7*258 savılı Kanunun 3 noii maddesinin degetirilmesi hakkında kanun teklifi ve Oe(;i«i Komisyon raporu münasebetiyle
15

—
Sayfa
— Türkiye'de her hangi bir iş kolunda
hafta 'tatili yapmakstem günde 12 saat
çalıştırılan işçi Ibulunup bulunmadığına
dair sorusu münasebetiyle
41,43
îhsan Şeref Dura (Kastamonu) • Tapu
lama kanun tasarısı münasebetiyle
659

tlhami Ertem (Edirne) • 5442 sayılı
lî idare Kanununun 'bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle
591,592
— 5434 sayılı T. C^ Emekli Sandığı
Kanununa ek kanun teklifi ile C. Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat öztürkcine ve
ii-ç arkadaşının '5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanu
nun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifleri münasebe
tiyle
439,440,441
— istanbul Milletvekili Hüsamettin
Tiyenşan'ın 232 sayılı Kanunla değiştiri
len 6085 sayılı Karayolları Trafik 'Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle
606
Muammer Erten (Manisa) - Tapultomat
'kıanun 'tasarısı müna&ebertiiytfte
663
Arif Ertunga (İzmir) - Yaşanma dokumıfaıazlığıtMm toaldırılnuası hakkında Baş'bakanihk tezkeresi mrötnıaöeibetiyl<e
307
Kenan Esengin (Zonguldak) - Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı fcarann tasarısı ıwü«aseıbetiıylc
201

Nizamettm Erkmen (GKresun) • 5442
.sayılı il idaresi Kanununun bâzı maddele-.
rînin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle
691,593

Kâmran Evliyaoğhı (Samsan) - Tunizm ve Tanıtıma BaiktainJilığı karamı tasa
rısı münasebetiyle

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - C. Sema'tosu Üyesi Hidayet Ayd'iner*iırt Tapu kıayıtlıartındaın hukulkî kayımıeftMi kfaiybotmdş
'dLaınflıaırın tatsfiyeısİMiıe datir l'5iH5 «ayılı Ka
munun 1 ııci mıaiddesnııc bİT fıücra eJkÜ'eın-

ıınsai/hak'kimlfiîkfî' kamun beloldö münasebet
ttiîyle
350
Fahrettin Kerim Ctökay (tmar ve ta
kan Bakanı) • Baılıkesir MKMlerttveıklü Meh
met Tinitoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 saydı

99

— 47
Sayfa
îm'ar Kanununa geçici bâr madde eklıeuımeâti İDaıfekıtıdaıki lcaanu* 'teklifi müroasebetB|y»e
639
— İstanbul MMertvefk* Ömer Zekâi
Doıraanı'm Emeldi «ilbaylar içftn Isfcaajbul'Ğo> yapılan. blok apantman'lannı ıbettadiye w
ba|ywdırlık işlerinim düzeme koiialnnası
mevzuunda nıe duşümMüğüoe dair somsuna oervaibı
545,64/7
— Muş MîMelfcveMli Swmi öatürk'ün.
utımumti hayatta, müessir âfette- <kA&ymyle
aİMKtoak tedJbdTİerîe yapılacak yapdımlan'
hakkındaki toauuın gereğince evvelce baş'laumııiş al'an, imşaıaıtm devaımı için. ne düşünüMüğune dair sorumuna cevabı
551
— Ordu MiMteıtvekffllil Yusuf İzzettin
Ağaoğlü'num Kadnıköy İlçesi Kâğıthane BeHediyesû sınırları dâhilinde kaç tadet ge
cekondu ve ne miktar nüfus bulunduğu
na ve yol, okul ve dfiığer ih%saç!lafrıın sağlamıuası isttikıanıetâındıeı haMa yanxlıııralıa§raa gayret ve hazırlikları yıaıputap yıapılnradığma dair sorusuna cevabı
553
— Siirt Milletvekili Süreyya Önerin
Siirt ilinin Bakman ilçesine bağlı §öfek-,
tan köyü nüfusuna ve sakinlerine mesken
olarak mağaralarda yaşadıklarının doğru
olup olmadığına dair sorusuna cevabı. 549
Hilmi CKUdoğan (Diyarbakır) - Kas-

Sayfa
tamonu Milletvekili Ismfeil Hakkı Yılanlıoğlu ve C. Senatosu istanbul üyesi
Rifat öatürkçine w 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit v>e tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki, 4598 sayılı Kanunun 4 neü madde
sinin tadili -hakkında kanun tekliflerinin
raddi münasebetiyle.
,
317
Ferda Gtiley (Ordu) - Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı kanun tasansı müna
sdbetİyle.
86,119,128,131,144,149,211,213,
228,230,238,373,375,37«,379,392,393,394,395,
396,399,400,401,402,403,
— 7258 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kfcnuıı tekIifi^ ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle.
10
Arif
Hikmet CHiner (Rize) - Do
ğu Karadeniz bölgesinde kurulması düşü
nülen Kâğıt Hamuru tesisi yerinin tesbit
edilip edilmediğine dair sorusu^münasebetiyle.
26,
Selâhattin Güven (Trabzon) - Ordu
Milletvekili Ferda Giiley'in, 7258 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu mümusebetiyle.
23,

H
Şevket
Basit
Katipoğta
(Millî
Eğitim Bakanı) - Balıkesir Milletvekili
Cihat Bilıgehan'ın enstitü mezunlarına
teknisyen -unvanı verilmesi ve üeret ba
remlerinin tesbit edilmesi hususundaki 7 nei
Millî Eğitim Şurası kararının tatbiki
için bir çalışma olup olmadığına dair so
rusuna cevabı.
538
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup
olmadığına dair sorusuna cevabı.
527,532
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için ne tedbir alındığına ve gece Üni-

versifreleri ile gece yüksek okulları açıl
ması 'hakkında ne gibi çalışma yapıldığına
dair sorusuna cevabı.
534
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
yurtlarda vukubulan keyfi ve huzur bo
zan hareketlerin sorumluları hakkında ne
gibi bir işlem yapıldığına dair sorusuna
cevabı.
539,542
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türk Ansiklopedesinin kaç faskülde
tamamlanacağına ve devumlı bir yazı kad
rosunun bulunup bulunmadığına dair so
rusuna cevabı.
165

48 —

I
Sayfa
İbrahim İmirzalıoğlu (Ankara) - lialıkesit* Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7
'arkadaşının, (>785 sayılı tmar Kanununa
geçici Itii' ıırtnide oklamrıesî hakkındaki,
kanun teklifi münasebetiyle.
647,052
Kâmil tnal (Bolu) - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı münasebe
tiyle.
124
ismet İnönü (Başbakan) - İçtüzüğün
222 nei maddesi ve !clîı» not 1.1 i) güre. veri
leri bir önerse üzerine C. II. 1'. grup top
lantısında yaptığı ve gazetelere kısmen
yanlış. akseden beyanatını açUklıyan konuş
ması münasebetiyle,
53
Mehmtâ ismen (Tarım Bakanı) - Ço
rum Milletvekili Faruk Kürelİ'nin Meteo
roloji (ienel Müdürlüğünde, meteoroloji
sahanında yfltisuıi.ş mirhendis veya yük
sek ınültendis isdihdam edilip edilmediği
ne ve teknik eleman yctişl:lrilme«inin dü-

tiayfa
şünülüp düşünül m ediğine dair cevabı
181,182
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikıııenli'nin, Kastamonu Olunan
İşletmesi
teşkilâtında yapılan tâyin ve nakillere
dair sorusuna cevalbı.
185,186
— Onlu Milletvekili Vusul' tzzettıtı
Ağaoğlu'mm, belediye
hudutları i-p-İmj
mahalle olarak alınmakla beraber imar
plâm dışında olduklarından belediye hiz
metlerinden malınım 'bulunan ilmihallerin
muhtaç. halkının yakacak ve zati İhtiyaclanıım köy tarifeline tabi bulunması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna
cevabı.
178,179
— Trabzon
Milletvekili
Ali
Rıza
l'zııner'İn orınan politikasına yön vere
cek prensiplerin tahakkuku için gerekli
özel kanunların hasırlanması
hususunda
bir çalışma olup olmadığına dair sorusu
na cevabı münasebetiyle.
44,47

thsan Kabadayı (Konya) - I tul ı kesir
"Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arka
daşının, 67S") sayılı İmar Kanununa geçiei bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle.
t>42

Mehmet Kaaova (Tokat) - Tokat'ın Ar
tova, Öulusaray bucağını ta!kîberı Çekerek
hududuna kadar olan yolun noksan kalan
kısmının no zaman yapılacağına dair so
rulu ıııüna-scbetiyli'.
205
— Zile (Jclu'rek yolu noksanlarının ne
zaman yapılacağına dair sorusu münase
betiyle.
270,271

— Eğitmenlere emeklilik ve özlük
haklarının tanınmasına dair ve Bolu Mil
letvekili Kâmil inal ve T!î arkadaşının
3238 sayılı Köy Eğitinenleri Kanununun
5 nci maddesinde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun teklifleri ve Millî Eği
tim, Maliye ve l'lân 'komisyonları raporla
rı münasebetiyle.
417
Enver Kaplan (Maraş) - Yağan sürek
li yağmurlarla işlemez balo gekn ücylıaıı
elektrik santralinin tamiri için Hükümet
çe ilgi gösterilmesi hakkında demeci mü
nasebetiyle.

104

Celâl Tevfik Karasapan (Basın Yayın
ve Turizm Bakanı) - Turizm ve Tanıtına
Bakanlığı kanun tasarısı münasel>etiyle. 78,82,
1.37,148,204,220,226,378,380

Sabri Keskin (Kastamonu) -Kastamo
nu - (.İde arasındaki.Devlet yolunun'karayollarınea kıs mücadelesine ta;bi tutulan
yollar
arasına, al.nuiia.sinm
düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusu 'miinasılbetiyle.
276
tlyas Kılıç (Samsun) - Tıırıiznı ve Ta
nıtına linkanıllığı- Kanun tıv*m*ı mütuase•)>e%fc
207,217
t. Etem Kılıçoğlu (Giresun) - Doğu
İvarademiz bö]g*'öİıMh> kıuaıitması düşünüiten kâğıt haınıuru tenM yeniınııı teöMdodili» edilmediğine daüır sterasu ınimıa«ebetiyle

25

— 49
Sayfa
Coşkun Kırca (İstanbul) - C. Senatosu
Yozgat Üyesi Sadıık Artıu'kmıaıç'm topu sicdl bitnıalaro inşası işitti «llınıacak harçlar
jh&Mkında ve laııuir Mî'Utetvekili Mustafa.
Uyar'm tapu «S«ü bkaaSiiaın yapülmıası maiksadİyiDe' aiımsaeaık harcüıaır haOtkundakİ ka
nun -teklifLeıri münasebetiyle
653,657
— O. Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Ar<tuikmıac ve 12 arkadasuna'n Tapu ve Ka1<lastro G«nel Müdürlüğünün İmar ve is
kân Bakanlığına bağkumnKaısı haikkımdaM
Osamuaı teklifi müna&eibefcîıvle
345
— Milletlerarası amıdKaışıtmaıBaıının yapıl
ması yürürlüğü ve yayiınltaraınıası ile bâzı
«mıâSLagımalann yapıLnııaısı için Bakamilar
Kuruluma yertiki verSUlmetelL haUakında ka
rnın takMi ve C. Senatosunca yapılan değişdOdikler hakkında Millet Meclisi GeçAcit
Komisyonu raporu münraıseıbetiyle
414
— Millet MeclM şaüi^mıa saat ve gün•lerinBn yeniden tcsbM hakkımda venflem
ömergeler ve bu konuda Başkatnikk Divaı•nınca ahman fcarar 'müın'a&eibeıtıitjdıe
' 114,117
— Yasanua dokumuÜmaAğürun kaldırıl•maisı hakkımda Ba^hatkamıhk tezkeresi münasetbetiylfe
307
— Yaeaıma mıeclfeLeıriınSn aralaTiınd'aki
miiınıaBeıbetleriîi düzenteıumesi hakkındaki
kanun teklifi ıuMreaselıetıilyle
610,612,618,614,
616,617,618,6X9
Turfam ve Tanıtma Datoaialağı kamun
iımmm mümasebcıtiyİJc
'145;201J208,'2ai,225,
405,407
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Cumhuri
yet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un,

Sayfa
t-Eataisfer üeretleuinin ve teşvik primlerinin
vergi resim ve haireüardaıı muaf tutulması1
hakkımla kamun teldİfi ımünıasebetiyie
60
— Gelir Vergisi Kanunumun zirai gelir
vergisinin 19*62 yılımdan itifoanan aüııiitniaya
bağlanacağı hükmünün İhlâl edildiğine
dwfc demeci
293
Turhan Kut (Tekirdağ) - üuımhuriyet
Senıa*o&u Siaıop Üyesö. Suphi Batur'um,
transfer ücretleııiniaı ve tesvi'k pnattlerinMi
vergi reisim ve harçlardan muaf tutulıması
'hakkında kanun teklifi müoa&e-betiyl'e
57,60
— Türk An^MapedAsmin İkaç fasdkülL
de tam'amülanıaeağınıa ve devamlı bîr yazı
'kadrosunun bulunup builuınnııadığınsa dair
norusu ımü»aseibetii|ytle
166
— Turizm ve Tıanııtma Batoaniüğı kanun,
tasarısı münasebetiyle
215
— YeııMen hangi şehMercle ne miktıarda noterîiık ihdıas •edileceğSıne ve bunlara
•hangi Ölçülere göre teyıim yapıldığına dair
soru münasebeıtîyle
169,171
Faruk Küreli (Çorum) - Maden Kanu
nunun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki tasan ve teklifler münasebe
tiyle
444,450,452,456,460,465,519,520
— Meteoroloji Genel Müdürlüğünde,
Meteoroloji sahasında yetişmiş nıühendÎK veya yüksek ~ mühendis istihdam
edilip edilmediğine ve teknik eleıman ye
tiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu münasebetiyle
181,182
Nihat Kürsat (îzmir) - Turizm ve Ta
nıtma Hakanlığı kanun tasamı münase
betiyle
82,83,89,90

M
Ferid Melen (Maliye Bakanı) • 5434
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek
kanun teklifi ile O. Senatosu istanbul
Üyesi Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na «k 7242 sayılı Kanunun muvakkat
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri münasebetiyle
440
— Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu ve C. Senatosu istanbul

üyesi Rifat öztürlkçine ve 2 arkadaşının,
Devlet memurları aylıklarının -tevhit vr
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun
nâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna ibâzı maddeler eklenmesi hakkındaki
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddisinin
(adili hakkında •kanun teklifinin reddi
münasebetiyle
316
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat

— eo —
Sayfa
Eamikaısı ve Tarım. Kredıi Kooperalâflterdınıe
olaın borçlarının tal^lemdîrîlmesfL hakkın
da. kamum tefcM- âl* Kastamonu MÜltetve<kili Sabrı Keskin ve dört arlcadaşıpHi
köylü ve <?İftçdJwitı T. C. Ziraat Bamücaısnmda ofen bâzıfcorçtenıniitnteıksıiltilfeındİMİlımıeısi hakkındaki kamum teklifi münıasebeı(tâyibe
433
— CumhuTiİyet Semıatöosu Sinop Üye&S
Suphi Baltur'um, transfer üer"etleTdııin ve
teşvik priimıl'erMn vergi resim. ve harctendara muaf tutulması haftakımda. kaimim

Sayfa
teklifi münatsebeıtdyle

64,65,66

Sadık Tekin Müftnoğln (Zonguldak) •
Cumhurİycit Setmafaasıu Sinop Üyesi Suphi
•Bafcurtm transfer ücretlerinim ve teşvik
pııimlerinim vergi reisim ve haırjel'ardaın
ımı'af tutulması hakkımda kamum teklifi
•münasebetiyle
59,64,67*
— Mİltat MeoüEsi caÜHgmıa saat ve gün
lerinim yenddıen tiesbffli h'akkıınd'a verilen
öiierrgefer ve bu konuda Başkanlık Divta>
mt-nea alım an karar münasebetiyle
118

O
Talât Oğuz (Mardin) - 5442 sayılı İl
idaresi1 Kanıııimımın bâzı .ûiadd-eflleTİtnin değLştâriltmesi İmkfcmdaiki karam tasarısı mü•mascbeıbiyle
590,591

malûl olmuş gabi gÖsbenAmeisİTilİBi yensizİğin» ve bu böllgeleıiıı îfetisiadi ve içti
mai yaıraHaımımın sanlmıafsa iHjün gereken
yardımın yapılmasına, dair- denveci
106

— Madm Kamumunıun 'bâzı mıaıddıelıerâ>ntim değiş tiırüUmegİ haıkkımdıaikî tasarı ve
tökMUer münıaseıbetdyle
455,456
Arif Hikmet Onat (Ordu) - 5434 saydı
T. C. Emeküıİ Sandığı Karamuara e(k kanun
teklifi ile C. Semıatosıv tsrtaınıbul Üyesi Ri£at öztürkçıne ve üç 'arkadaşımın 5434 sa>ynlı T. C. EmekÜ Sandığı Kaanuramm ek
7242 sayılı Kamumun mutvtaıkkaıt maddeleri
nim değiştiriıimesi hakfkımdaûrfı 'kanun, tek
lifleri münasebetiyle.
441
— Cumhuriyet Senıatosu Sinop Üyesi
Suphi: Batur'un, transfer üeretitetunin ve
teşvik primleırîmin vergü :resim. ve haırclaındam muaf tutuiknaaı htafekımdtt kanun
'befclıifi1 münasebetiyle
63
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun
tasarısı münasebetiyle
150,198,210,237,376,395

Eifai öçten {Ulaştırma Bakanı) - Is»
tanbu! Milîelvekiîi Ömer
Zekâı Dorman'ın, Türkiye'de hsr hangi bir i§ kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12
saat •çalıştırılan işçi bulunup bulunmadıgına dair sorusuna cevabı,
41,43
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Mehmet Kavalaya usulsüz olarak, 6 mil
yon lira ödendiği hakkındaki, iddianın
olup olmadığına dair sorusuna esvabı.
254,
260,262,263

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'iıı, Doğu - Karadeniz bölgesi seferle
rine ihtiyaca cevap verecek aded de ilâve
gemi tahsisi cihetine gidilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna ce
vabı.
29
Naci Öktem (İstanbul) • M'adfln Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında ki, tasan ve teklifler münasebe
tiyle.
456,478
Necnü öktem (Devlet Bakanı) - Ordu

— C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydııneı-"m tapu kayııtlsarandan hukukî kıymeti
mi kaybetmiş o t o l a r m
tasfiyesine dair
1615 sayılı Kanunum 1 nodı mıaddesiaıe 'bir
fikna eıklemımeBİı hakkındaki kanun teksifi
münasebetiyle
349,351,358
— Doğu ve Güney-Doğu h'aîtemm sos
yal ve küflitürel geriliği yüzümden, Türk
oamiam dışımda ve ıırkçıiık cereyanı ite

- 5 1 Sayfa
Milletvekili B^rda Güley'in, 7258 sayılı
Kanunun 3 neü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle.
18
Süreyya öner {Siirt) - Siirt ilinin
•Batman ilçesine bağlı Şifektan köyü nüfu
suna ve sâkinlerinin mesken olarak mağara
larda yaşadıklarının doğru olup olmadı
ğına dair sorusu münasebetiyle.
550
Halil özmen (Kırşehir) - C. Senatosu
Üyesi* Hidayet Aydmer'in, Tapu kayıtla
rından hukukî kıymetini kaybetmiş olan
ların tasfiyesine dair 1515 sayılı Kanu. nun 1 nei maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkındaki, kanım teklifi
münasebe
tiyle.
346,347,352
— Kastamonu Milletvekili tsmail Hakkı
Yılanlıoğlu ve C. Senatosu İstanbul üyesi
Rifaî öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet
memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı
maddelerinin deiğstirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki
4598 sayılı Kamunun 4 neü maddesinin ta
dili hakkında kanun tekliflerinin reddi
münasebetiyle.
314
— Ayırma Meclisi tarafından göreve
alınmasına karar verilen Mesut Oz&nsü'nün hâkimliğe tâyin edilmemesi sebebinr dfiİ!' sorusu m ün as ebötiyle.
266,267
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka-'
nun tasarısı münasebetiyle.
380,385,386
—• Yasama dokunulmazlığının kttldırılma'sı hakkında Başbakanlık tezkeresi mü
nasebetiyle.
307
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine
olan borçlarının taksi ti endirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Kastamonu Millet
vekili Sabrı Keskin ve dört arkadaşının
köylü ve çiftçilerin T, C, Ziraat'Bankasına
olfcn bâzı borçlarının taksitlendirilmesi
hakkındaki, kanun teklifi münasebetiyle. 432
RÜftÜ özal (Konya) - Balıkesir Millet
vekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşı
nın 6785 sayılı imar Kanununa geçici bir
madde eklenmesi hakkındaki, kanun tek
lifi münasebetiyle.
632

Sayfa
— Millet Meclisi çıailışmıa saıat ve gün
lerinin. yeniden tesbitfi: hakkında, veribesı
oııergeJe'r ve bu konuda Bagfoanlık Dîva
nında alman karar .münasebetiyle .
113
— Turizm ve Tanıtma Bakıaoıihğı kai
nim tasamı münıasebeitliyflle 92,125,134,135,19©,
388,393,395,40îl,4O2,4O7
Reşat özarda (Aydın) — Adama Mİ1lietveikffltt: Kemal Sanibmhfiımıoğtkı'nMn Di
lekçe Konûsyonunıın 24 . 2 . 1960 tardlhli
haftalıik karar oettvelldınıdeika! 2266 sayılı ka
narın Geneli Kurulda göriişüûmuesine damr
önergesi münıaseb>etiy9ıe
562
Vahyi özarar (istanbul) - Bal\keadır
MüleHvakilıi Mehmet TiriıtoğUu "ve 7 arikadaşUTin, 6785 «ayılı İmar Kanununa
geçidi bir mıadde eklleıvmesi baikkındalkdı
kamun tekHffi! münaseıbe%âie
644
— tstanııbul-Hun SağmtaJcıiIar köyü dle
ööktepe naihiyesiindn su ihtiyacının hallli
için TM düfiünüüldüğüne v« bu yerlere birer
sağlık menkezi açılmasına lüzum (görülüp
•görüllmeddğine diaıilr sorusu münasıebetttyle 278
Ali özdikmenH (Kastamonu) - Kasıtamonu Orman tşLetmesi Te^hüfâtiîidıa yapıİHan tayin ve ntaikSillere dair sorusu nriitiia»ebatöyto
186,187
Fakih özlen (Konya) - Balıkesir Miilletveküli Meflüm«t Tdnüboğilu ve 7 aınkadaşının 6785 sayılı îmar Kanununa geçici bir
madde eklenmesi hakkımdaki kanun teklifi
münasebetiyle
651
— C. Senatosu1 Üyesi: Hidayet Aydıner'Km tapu kayıttiJarındaın hukukî feaymetâna
(kaybetmiş. oJanfliarm tasfiyesünıe dair 1515
sayılı Kanunum 1 nei maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkındaki kamun tekilifi miioasebertayle
348,351
— Yozgat MSUettvefciaii Mustafa Ke
ndirlin köylü ve eâftçlileriın T. C. Ziraat
Bankıalsı ve Tarım Kredi1 Kooperatiflierine
olan borçlarının ta^^endirilnMisi hakkın
da kaııun teklifi île Kastaımonu MMetve(İdK Sabra Keskin ve <d!Ö7lt arkaıdaşıaüm
köylü ve çütçübrSın T. C. Ziraat Bankasına:
olan bâzı borçlarının taıktsMeoıdîrikneaü
toaktkınd'aki kanun teklifi münasebetiyle
432

— 52 —
Sayfa

Sayfa

Sami öztürk (Mu§) • Umıumi ha
yaca ımiielssir âfetler dıolayHsi'yle alınacak
ted'bifiierle yıatpılSacaık ywııdırm,fer h'akkmdu-

kî İkamın g-e>reğiıııee evvelce IbaıgÜ'anmii} olan
âmşaiffUıiı deMamı liçın ne düşünüldüğünle'
v
dair sorusu münasebetiyle
551

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Maden
K'amuinuınuin 'bâzı .m'aMeflierinıİtn değîştiriîtraasi hakkındaki Hasara ve teklifler mü
nasebetiyle
448
İsmail Sarıgöz (Amasya) - Ordu MEleftveOrili Ferda GöJey'in 7258 saydı Karmnniin 3 ıtcü m'addeaü'nio d^ğûgıtârdlnıesi
hakkında kamını teMHS ve Geçici KomAsıyon raporu müuasebetiyflte
19

bucağı arasında yapılan 1 ei ve 2 ncî Fırat
köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebelbine dair sorusuna cevabı
264
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,îstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu
na cevabı
163
— Kastaııııonu Milletvekili Sabri Keskin'in, Kastamonu Cide arasındaki Dev
let yolunun Karayollarımea kıs mücadele
sine tabi tutulan yollar arasına alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna cevabı
'
• 275,276
—• Maras Milletvekili Enver Kaplan'uı, ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibra(himoğlu'nun demeçlerine ccvafbı
108
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'
mn, ve Tokat'ın Artova, Sulusaray bucağını
takiben Çekerek hududuna kadar olan
yolun noksan kalan kısmının ne zaman ya
pılacağına dâir sorusuna cevabı
265
— Tokat Milletvekili Mehmet Kaaova'nın, Zile Çekerek yolu noksanlarının
ne zaman yapılacağına dair sorusuna ce
vabı
270,271
İsmet Sezgin (Aydın) - Turizm ve Taıııitma Hakanlığı kanun tasarısı münasebe
tiyle
140,141,217,219,224,229,234,374,083,
394,399

Selim Sarper (İstanbul) - Turizm ve
'Pauiîtana Bakanıtığı temam tasarısı nranıase>betiyle
204
Kemal SarıibraMmoğra (Adana) - Mîl
let MoclM çalışmia saat ve güsaleralndıı ye
niliden. teshili halkkımda vetraüen önergeler
ve 'bıı konuda Başloaaılik Divanınca aitaruanı
Itıaırar mUwwswbettt-yl«
116
—• Yağan sürekli yağmurlarla Çukur ova ziraat ve sanayi hayatının felce uğra
ması sebebiyle, civar illerin bir araştırma
kurulunca yakından görülmesi ve Hükü
metçe gerekli yardjmın yapılması hak
kında demeci
107
Sabahattin Savacı (Onmüsane) - Tu
rfam r e Tanıtma Bakanlığı kanun t a s a m ı
münasebetiyle
tlyas Seçkin (Bayındırlık Bakanı) • Er
zincan M-illetvokiH Hüsamettin Atalbeyli'ııin Erzincan merkez ilçesi ile Canciğe

Turan Şahin (Muğla) - (1. Senatosu
Yozgat Üyesi Sadrk Artukraaç 'm, Tapu
Sicil binaları inşası için alınacak harçlar
hakkında ve izmir Milletvekili Mustafa
Uyar 'm, Tapu Sicil binaları yapılması
ınaksodiylc alınacak harçlar hakkındaki

73

'kamın teklifleri münasebetiyle
653,656
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun
tasarısı münasebetiyle
219
Alp Doğan Şen (Diyarbakır) - Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı
münasebetiyle
72,134,383

53
Sayfa
rilmesi ve yeni şeker fabrikası konusundalki temennileri münasebetiyle
625
— Millet Meclisi çalışma saat ve gün
lerinin yeniden tesbiti hakkında verilen
önergeler ve (bu konuda Başkanlık Diva
nınca alınan karar münasebetiyle
115

Sayfa
Ahmet Tahtalolıç (Uşak) - Turizm ve
'Tanıtma Bakanlığı kanan 'tasarısı münase
betiyle
75,86,87,88,98
Tahsili Telli {Erzurum) - Cumhuriyet
Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un,
transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması
haktkında kanun teklifi münasebetiyle
67
— Tapulama kanun tasarısı münasebe
tiyle
658

Orhan Tuğrul (Bilecik) • Maden Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki tasarı ve teklifler münasebe
tiyle
'
440,450,451,455,461,462,
464,475,515,525

gadrettin Tosbi (Kütahya) - Dünya pi
yasalarında şeker fiyatlarının artması
karşısında memlekette mevcut stokun
fazla döviz sağlıyacak şekilde değorlendi-

Mehmet Turgut (Afyon KarahİBar) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa<nsı münasebetiyle
221,225,234,286

U
Mnstafa Uyar (tzmir) - C. Senatosu
Yozgat Üyesi Sadık Antukmaç'm, Tapu Si
cil binaları inşası için alınacak harçlar hak
kında ve tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın Tapu Sicil binaları yapılması maksadiyle alınacak harçlar baklandaki Ikanun
teklifleri münasebetiyle
655
Delâlettin Üzer (Eskişehir) • Balıkesir
Milletvekili Mehmet Tİritoğlu ve 7 arka
daşının 6785 sayılı İmar Kanununa geçici
bir 'madde eklenmesi hakkındaki kanun
teklifi münasebetiyle
630,644,645

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun
tasarısı münasebetiyle
202
Ali Baza Uzuner (Trabzon) - Doğu - Ka
radeniz (bölgesi seferlerine ihtiyaca cevap
verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihetine
gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair sorusu münasebetiyle.
30
— Orman politikasına yön verecek
prensiplerin tabakkuku için gerekli özel
kanunların hazırlanması hususunda bir
çalışma olup olmadığına dair sorusu mü
nasebetiyle
45,47

Kesit Ülker (İstanbul) • Balıkesir Mil
letvekili Mehmet Tİritoğlu ve 7 arkadaşı
nın 6785 sayılı imar Kanununa geçici bir
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
631,647,649
— Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi
Suphi Batur'un, transfer ücretlerinin ve
teşvik primlerinin vergi, resim ve harçlar
dan muaf tutulması -hakkında kanım tek
lifi münaseJb etiyle
59
1
— İstanbul'un muhtelif yerlerinde
açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâ-

ğımlaıv hakkında ne düşünüldüğüne dair
sorusu münasebetiyle
164
— Mehmet Kavala'ya usulsüz olarak 6
milyon lira ödendiği hakkındaki iddianın
doğru olup olmadığına dair sorusu müna
sebetiyle
259,262
— Turizmi ve Tanıtma Bakanlığı kanun
tasarısı münasebetiyle
84,124,142,198,
199,203,209,215,221,374
— Üniversite ve yüksek okuUana gd]HM niyenler için ne tedbir 'alındığına ve ge
ce üıiılivensâıteüepi ile gece yükerft «kul'lam

— 54
Sayfa
açıltnalsı ıhafkkmda ne giblr şanoma yaıpaLdığmsa tlaİT ısorusu mümsa&eibBtöyİG
535
— YuPtlandaı VTifeutou'llauı keyfi: ve hu
zur bozam ha-reketıleıto ısanuım'lmJtaıra' haıkfcund'a ne gîıbi bir aışltom yaipilldigm.fi dwir soruru münasotifftiJyl«
540,546
Ahmet üstün (Ankara) - Balıkesir
Mffi1eıtJve!kili Methmıeıt TİTföboğtUu -ve. 7 ankadaşnnıın 67'85 «ayılı Imıar Kanunum geçM
bir madde eldenim^ hıakkımıdıaıki kamum
tetMfd miİTOisebetiyÖıe
636,650',6öl

Sayfa
— Yozgat Milletvekilli Mustafa Pepttr'iıı küyKi ve ^iftçiılerîu, T, C. Ziraat Ban
kam ve Tanın Kradil'Kooperatiflerine oton
'bflrçl'aıntiMi taikAlmcliri'l'ni'esrı hatkkınıda ka
nun teklifli Me Kû&tıamvomu MMIeflv'ekMIL
Wabri Keskin ve dört'airicad'a^mıiın <köylü veı
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı
ÎJoi'çTatrımn tatksâtlenıdlitralnıesli hatkikmdıaM
430
kanun teklifi münasebetiyle
— Ziraat Bamıkasrnun e^ftçiye gerakü
şekilde kredi yardımıoclta Ibulıummemm temsanrıû etttğine dair demeci
106

Bahtiyar Vural (Kars) • BaHkesttr
MJlIletveMi Mehmet Tiritoğlu ve 7 aricadaşMimn, 6785 sayııliı tmiar Kaıromrama ge

çitti bir madde «klenımesi haktkatnıdaiki ka
nını teklifi ınünıaseıbetiyte
651

tsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) •
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısı münasebetiyle
405

masına karar verilen Mesut Ozansü'nün
hâkimliğe tâyin edilmemesi sebebine dair
sorusuna cevabı
266,267
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un yeniden hangi şehirlerde ne miktarda
noterlik ihdas edileceğine ve bunlara han
gi Ölçülere göre tâyin yapıldığına dair so
rusuna cevabı
166,170,
Mehmet Yüceler (Kayseri) • Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı müna
sebetiyle
233,240

İsmail Yılmaz (Bursa) - Maden Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki tasarı ve teklifler münasebe
tiyle
443,449,450,455,456,459,461,473,519
Abdülhak Kemal Yörük (Adalet Ba
kanı) - Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in ayırma meclisi tarafından göreve alın

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı mü

nasebetiyle

216,218

