DÖNEM : 1

TOPLANTI : 4

MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

CİLT: 34

10 .12 . 1964 tarihli 21 nci Birleşimden
19 . 1 . 1965 tarihli 41 nci Birleşime kadar

1964

Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
—• Adalet Bakanlığından Sedat Çumralı'nın, Ulaştırma Bakanlığından Ferit
Alpiskender'in, İmar ve İskân Bakanlı
ğından Celâlettin Uzer'in çekilmelerinin
kabulü ile Adalet Bakanlığına Cumhuriyet
»Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm,
Ulaştırma Bakanlığına Sivas Milletvekili
Mahmut Vural'ın ve İmar ve İskân Ba
kanlığına da İçel Milletvekili Sadık Kutlay'ın atanmalarının uygun görüldüğüne
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1071)

Sayfa
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in
dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı
na Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in ve Dış
işleri Bakanına da Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik
edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1069)
206

161

— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, Baş
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ke
mal Satır'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1120)
877
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Millî Savunma Bakam İlhami Sancar ve

— Vazife ile yurt dışına giden Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in, dönüşüne ka
dar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1106)
487
— Vazife ile yurt dışına giden Ma
liye Bakanı Ferid Melen'e Ticaret Ba
kanı Fennî İslimyeli'nin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1086)
253

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
— Adana Milletvekili Kemal Sariibrahimoğhı'nun, bir önceki birleşimde Özel
öğretim kurumları kanun tasarısının 34 ncü
maddesinin görüşülmesi sırasında yeterlik
önergesinin kabulünden sonra birleşimin
kapatılmasında usulsüzlük gördüğüne dair
demeci.

84

— Başbakan İsmet İnönü'nün, Kır
kağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğret
menler ve Kuran kursu hocası arasında çı
kan kavgaya köylülerin de katılmasiyle
meydana gelen olay vesilesiyle, aşırı sağ
cılık ve aşırı solculuk akımları yönünden
Hükümetin tedbirli ve titiz olduğunu açıklıyan demeci
876:877

— Çanakkale
Milletvekili
Burhan
Aratîn, Çanakkale il ve ilçelerinin uğradığı
sel felâketine ve bu hususta gösterilen üs
tün gayretlerle alman ve alınması gereken
tedbirlere dair demeci.
484 -.485
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, Çanakkale'deki sel felâketinden zarar
görenlerin yardımına koşan Kızılay per
soneliyle mahallî askerî ve sivil makam
lara ve Hükümete şükranlarını bildirdiğine
dair sözleri,
397
— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Orman mevzuatının yanlış uygulanma
sı yüzünden Çankırı orman içi köylerinin
içine düştükleri duruma tedbir diliyen
konuşması
657:658

~- 4 —
Say/*
— Diyarbakır Milletvekili Adnan
Aral'ın, Cıımhurbaşkalığmca, Meclis içi
ve Meclis dışı huzur sağlamak amacı ile
parti liderleri seviyesinde
tertiplenen
toplantıya bâzı parti liderlerinin çağrıl
mamasını haksız bulduğunu açıklıyan de
meci,
— Edirne Milletvekili llhami Ertem.in, Meriç ırmağını taşkından kurtar
mak üzere yapılan şedde yüzünden Büyükdoğanca deresinin kapanması dolayısiyle
Umurca ovasının göl haline gelmiş olma
sından doğan tehlikenin süratle önlenmesi
yolunda demeci.

5:6

205

-— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Hüdai Oral'ın Edirne
Milletvekili İl
hami Ertem'in; Meriç ırmağı taşkının
dan kurtarmak üzere yapılan şedde
yüzünden Büyükdoğanca deresinin ka
panması dolayısiyle Umurca deresinin göl
haline gelmiş olmasından doğan tehli
kenin süratle önlenmesi yolundaki de
mecine cevabı
251:252
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Et ve Balık Kurumunun satmalmadığı.
küç.ük baş hayvanların bu kış günlerinde
ycmsizliktcn telef olacaklarına, Hükümetin
bu konuda tedbir alması gerektiğine da
ir demeci.
624:625
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın; İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinin ilânının 16 ncı yıl dönümü ve
silesiyle, dünya üzerinde hâlâ devam eden
din, dil ve ırk ayrıcalıklarına ve demok
rasi dışı tutumlara dair üzüntülerini be
lirten konuşması,
4:5
;
'•— tçel Milletvekili İhsan önal; Ak
deniz Balık Avcıları Kooperatif ince veri
len yazıları ele alarak, Mersin Limanında
ki İsrail gemilerine Türk Bayrağı çekilme
sinden ve çalışma yetkisi verilmesinden
duyduğu üzüntüye dair konuşması
625:626
— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in ; İstanbul'da yapılan bâzı yeraltı

Sayfa
geçitlerinin İmar Kanununa aykırı oldu
ğuna dair demeci
252:253
— İzmir Milletvekili Saim Kaygan'ın, Karayolları ve Bayındırlık Bakan
lığı işçi gündeliklerinin ödenemediği hak
kında demeci ve Bayındırlık Bakanı
Arif Hikmet Onat'm, cevabı
485:486
— Konya Milletvekili Rüştü Özal'm,
yüksek öğrenim gençliği üniversiteler ko
mitesi yöneticileri tarafından Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları
na verilen muhtıralarla 5 gün içerisinde
gerçekleştirilmesi istenen reform konusun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
açıklama istiyen konuşması,
6
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Maraş'taki Dokuma fabrikasına
iş için başvuranlar arasında parti ayrılığı
gözetildiğine dair sözleri.
395:397
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Ziraat Bankasının topraksu kredilerinin
vatandaş yararına ve bölge özelliklerine
göre dağıtılması hakkındaki genelgesine
ve hisseli araziye topraksu kredisi veril
mediğine dair demeci
565
— Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğîu'nun, açık oylamaların birleşim açılır
açılmaz yapılmayıp çoğunluk kaybol
duktan sonra yapılmasının sebebolduğu
vakit israfına değinen konuşmasına, Baş
kanlığın kendisini İçtüzükle kayıtlı gör
düğü yolundaki cevabı,
14
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Almanya'da işverenlerin müdür ve
ya âmir olarak Yunanlıları atamaları yü
zünden Türk ilcilerinin uğradıkları kötü
davranışlara karşı ilgililerin tedbir alma
ları gerektiğine dair demeci.
771
— Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın Pakistan Millî Meclisi Başkanının
çağrısı üzerine Pakistan'ı, ziyaret eden
Türk Parlâmento Kurulunun gezisi ve bu
arada Türk - Pakistan münasebetlerinde
gereken gelişmeler hakkındaki konuşma
sı
584:585

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
517 — Orman Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması 'hakkında Kanun 33
3
518 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/3)
ve (B) işaretli cetvellerde değişik*
lik yapılması hakkında Kanun
33
3
519 — Birinci Dünya ve İstiklâl (Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullah
oğlu Ahmet Fahri özçelik'e vatani
hizmet tertibinden maaş tahsisine
dair Kanun
6 164
18 1İ3
21 33
520 — Sıtmanın
imhası hakkındaki
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
eklenmesien dair Kanun
14 300
19 467
33 409,
410
521 — Danıştay Kanunu
18 112
20 242
23 290:
313,359:378,405.432,444 454,531:549
'24 86
214 342,248:274,280:290,416,417,417:418
25 9:
26,80,93,114;152il69,18O.-211
32 225
33 614:
638,648:657
34 309:
338

No.
Cilt Sayfa
522 — 1964 »Kalkınma İstikrazı hakkın
da Kanun
29 189
33 641,
678:694,713:716,727:765:768
34 13,
14,44:47,85,145:148
523 — İstiklâl Savaşma iştirak eden ,' • M. Hilmioğlu M. Rifat özaydmra
vatani hizmet tertibinden maaş tahSL'MC dair Kanun
6 130
17 103
18 582:
583
21 20:
21
33 720
34 14:
15
524 — Devlet Su İşleri 'Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında
Kanun
33 607
34 448,
'502:503,522 ^25,534,551:555
525 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
33 719
34 583:
584,626:627,648:651

MECLİS ARAŞTIRMASI
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve Bolu Milletvekili Kâmil İnaPm,
çayın yetiştirilmesi ve istilhsalinldeki ve ithalinıdeki tatbikatı incelemek, Beş Yıllık
Plân tatbikatında aksaldıklar olup olma

dığını araştırmak üzere, Anayasamın 88 nci
maddesi gereğince bir araştırma komisyonu
kurulmasına dair (10/17)
487:488,573:576,
590:611

ÖNEROELER
Sayfa
Aydm (Geçici Komisyon Sözcüsü Nedim
Müren)
— Serbest Malî Müşavirlik 'kanım tasarıisının ktomisyönlarınıa gerilverilmesi hak
kında
353
Aydın (Reşat özarda)
— Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kan/unun (geçici maddecinin
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir
mıadde eklenmesine dair kanun teklifinin
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme
alınmatsıma dair (2/372), (4/347)
163
(Balıkesir (Ticaret Bakam Fennî îslimyeli)
— Ticaret Bakanı Fennî İslimiydi'nin,
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş
ve görevlerine dair kanun tasarısının, Su
ürünleri kanunu taisarısı için kurulmuş
bulunan Geçici Komisyona havalesine dair
(1/763, 4/350)
611:612
Bursa (Millî Eğitim Bakam
ibrahim
Öhtem)
— Millî Eğitim Bakanı ibrahim Öktem'in, «Atatürk Üniversitesi ile Karade
niz; Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri
ve bir kı'sım öğretim yardımcılarına öde
nek verilmesi haikkındaiki' kanun tasarısı
nın havale edildiği Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden
(kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesi»
hakkında
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısıım.' öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Erzurum
Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşının,
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik
Üniversitesi öğretim üyeleri1 Ve bir kısım
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi
hakkında kanan teklifinin diğer işlere takdimen görüşülmesine dair (4/358, 1/761,
2/745)

85

Sayfa
nınıd'an Adalet Komisyonumla seçilmiş olma
sı dolayı'siyle bu komisyondan da çekilmiş
sayılacağına dair
586:590
Edirne (llhami Erteni)
— 4081 sayılı Çiftçi mallarının korun
ması hakkındaki Kanunun Trnzı maddeleri
nin değiştirilmeline, 10 ncıt maddesinin
son fücrasının yürürlükten kaldırılmasın'a
ve aynı kanuna geçici iki madde ilâvesine
dair kamum teklifinin İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince gündeme alınmasına
dair (2/265, 4/346)
161:162
İstanbul (Adalet Komisyonu
Başkam
îsmail Hakkı Tekinel)
— İzmir milletvekilleri Şinasi O'sma ve
Niihad Kürşad'ın, Basın suçlarının affına
dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair (4/362, 2/683)
612:613
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Ceztaı Muhakemeleri Usulü Kanununun
226 ncı 'maddesinin ilk fıkrasının değişti- .
rilmesine mütaallik kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair (4/353,
2/128)
613
lafanlbııl (Millî Savunma Bakam llhami
Sancav)
— Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklemimesine dair
163:164
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma, Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarıtsının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hakkında

164

Kars (Adalet Bakam Sırrı A t alay
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
—• Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
773
tasarısınan1, havale edilmiş olduğu Adalet
... ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 6 şar
Diyarbakır (Y. T. P. Grupu Baskamveüyeden kurulacak geçici bir komisyonda
kili Recai îskenderoğlu)
görüşülmesine dair (İ/772, 4/349)
535:542,
— Partilerinden çekilen Kars Milletve
I
559:562,565 673,577:580
kili Kemal Kaya'mn, Y. T. P. Kontenja-

8*yfa
Kırşehir (Memduh Erdemir) ve Bolu
(Kâmil tnal)
— Çayın yeftiigltMlmesi ve istihsalindeki
ve itlhalindeki tatbikatı incelemek, Beş Yıl
lık Plân tatbikatında aksaklıklar olup ol
madığını araştırmak üzere, Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir araştırma, ko
misyonu kurulmasına dair (10/17)
487:488,
573 ;576,590:61i
Konya (Ahmet Gürkan ve 9 arkadaşı)
— Konya Milletvekili Aihmet Gürkan
ve 55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük de
receli memurların; maaş ve initıbaik derece
leri hakkındaki kanuın teklifinin İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Meclis gündemine
alınmasına dair (4/361, 2/181)
877:882
Konya (İhsan Kabadayı ve 21 arkadaşı)
• — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukur
ova Üniversitesinin kuruluşu hakkında,
Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 183
arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle
Konyaı'da bir üniversite kurulması hakıkmda, Mardin Milletvekili M. Ali Arıkan
ve 123 arkadaşının, Diyarbakır'da Gökalp
Üniversitesi adı altında bir üniversite ku
rulmasına dair ve Cumhuriyet Senatosu
Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 ar
kadaşının, Edirne'de bir üniversite kurul
masına dair kanun tekliflerinin, İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma
sına dair (2/B, 2/50, 2/32, 2/82)
6:13
Malatya (NüvM Yetkin «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ve 5 parti grup başkamvekili)
— Evvelce yapılan protokol gereğince
ay 'başındaı gündeme alınacak: kanun tasa
rısı ve teklifleriyle ilgiM listeler hakkında 488:
499
Muğla (Tarım Bakanı Turan Şahin)
— Taran Bakanlığı vazife ve teşkilât
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nım tasaınsının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (4/39İ! 1/708)
612
Niğde (Millî Eğitim Komisyonu Başkanı
Mehmet Altınsoy)
— Konya Milletvekili thlsan Kabadayı
ve 183 arkadaşının, Sel'çuk Üniversitesi adı

Sayfa
ile Konya'da bir üniversite kurulması hak
kında; Maîrdin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan ye 123 arkadaşının, "Diyarbakır'da
Gökalp Üniversitesi adı altında bir üniver
site kurulmasına dair; Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 8 ar
kadaşının, Çukurova Üniversitesi kurulu
şu hakkında ve Cumhuriyet Senatosu Edir
ne Üyesi Tahsin Baınlguoğlu ve 82 arkada
şının, Edirne'de bir üniversite kurulma
sına dair kanun teliflerinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair (4/354, 2/50,
2/32, 2/8, 2/82)
613
Ordu (Sadi PehMvanoğlu)
— Devlet memuırkrı aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3Ö56 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı merkez ve il memur
ları kıs-mmda değişiklik yapılmasına dair
kanun teklifinin, içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince gündeme alınmasına dair
(2/19, 4/348)
399:402
Siirt (Süreyya, öner), Amasya! (Reşat
Arpncıoğlu), Diyarbakır (Hilmi Gül doğan)
ve İstanbul (İlhamı Samcar)
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli Haftalık
Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kararın. Genel Kurulda görüşülmesine dadr ('5/94)
305
Sivas (Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural)
— Demiryolu ile yolcu ve bagaj 'taşı
masına mü taallûk Andlaşma ve ekleriyle
Demiryolu ile eşya taşınmasüıa mütoallik
Andlaşma ve eklerinin, ek protokolün ve
nihai- Andl'aşmanın onaylanmıasınm uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının
gündeme alınarak diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine
dlatir
449
Tekirdağ (İçişleri Bakanı Orhcm öztrak)
— Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eldıenmesine dair kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair
(4/356, 1/517)
614
Trabzon (Geçici Komisyon Başkanı Ah
met Şener)
— Adana J^lietvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve. 2 arkadaşının,. ziuaat alet ve

—s —
mak'inalan ile kimyevi »gübre ve ilâçların
itihalâ.t ve memlekette satışının münhasıran
Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan yapılmasına ve bu maddelerin Güm
rük Vergisi, resim ve harçlardan muafiye
tine dair kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair (4/360, 2/731) 773:
774
Trabzon (Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanı Ali Şakir Ağanoğlu)
— 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısının diğer
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (4/359, 1/640)
773
— Gündemde bulunan 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı

Sayfa
Kanımla değişik 23 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının di- ger işlere takdimen görüşülmesine dair
(4/357, 1/752)
773
— iller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkındaki 694 sayılı
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hakkında
164
— Kütahya Milletvekili Sadret'tin Tosbi
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun.
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ile Eskişehir Milletvekili ibra
him Cemalcılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun,
7334 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun tefcMfinin' ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair
(4/355, 2/307, 2/322)
613:614

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporları
— Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atakan
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numa
rada kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma
1 . 1 . 1935 doğumlu Müdür Kaçmazhan'ın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/1001)
478
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısr hakkında (1/402) 885
— Çaycuma ilçesinin
Turfahatipler
(Turfa Hatipbe) köyü hane 18, cilt 26 ve
sayfa 12 sayısında nüfusa kayıtlı Afif oğlu
Hamdi'den doğma 1 Ocak 1942 (10 Ocak
1942) doğumlu Cevat Baş'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık
tezkeresine dair (3/931)
478
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı hakkında (1/456)
13,40:43
85,125:128
— Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13,
cilt, 4 sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Mirelioğlu, Fidan'd.ah doğma 1 . 12 . 1936 do
ğumlu Kaçak (Kaçar) Çelik Eleşkirt'in
Remadan köyü hane 22, cilt 4, sayfa 40 ta

nüfusa kayıtlı Mirzeoğlu Ayşan'dan doğma
21 . 4 . 1929 doğumulu Abdülmeeit (Mecit)
Taşdemir, Eleşkirt'in Köle köyü hane
43, cilt 3, sayfa 47 de nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, Fatma'dan doğma 341 doğumlu
Abdülgani (Gani) Karasu ve Eleşkirt'in
Köle köyü hane 17, cilt 7, sayfa 185 de
nüfusa kayıtlı Mustaoğlu, Cevahir'den
doğma 2 . 4 . 1939 doğumlu Memet (Meh
met) (Nurettin) Demir'in ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/962)
478
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil, Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşimler ile bunlardan doğan çocuk
ların cezasız tescili hakkındaki kanun teklif
lerine dair (2/219, 2/237, 2/238, 2/263 13,14,
56:59,85,137:140
— Gümrük memurlarından vazifei memuresini suiistimal edenlerle vazife veya
mesleklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler hakkında yapılacak muameleye
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Sayfa
dair 1920 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/417)
905:907
— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/374)
884
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
56 ncı maddesinin (a) bendinin son pragrafının kaldırılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/456)
883:884
— Islahı Hayvanat ' Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35- nci madde
sine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454
«ayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/435)
886:887
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Düğünlerde meni israfata dair 55 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair kanun teklifi
hakkında (2/387)
898:905
— Kulp ilçesinin Haccanan köyü hane
34, cilt 7 ve sayfa 98, sayısında nüfusa ka
yıtlı Sa'doğlu, Sultandan doğma 1928 do
ğumlu Itocep Oruç'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresine
dair (3/1057)
*
478
— Meşru olmıyan çocukların ana bakı
mından nesebinin tesisine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uyorun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/552)
676,
720:723

Nüfus plânlaması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/480)
89.189,208:233
— Selimlerle ilşili kanunların bâzı hü
kümlerinin değ'stirilmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/773)
875

Sayft
Anayasal Komisyonu rapora
— Cumuhriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/376) 670
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasansı hakkında (1/546)
13,40:43,
85,125:128
— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti
arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin
teessüsüne mütaallik Anlaşma ile A, B, C,
D, E, F, eklerinin Türkiye Cumhuriyet,
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı
ve Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Bir
leşik Kırallığı arasında imzalanan Garan
ti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddeleri
nin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuri
yeti ve Yunanistan Kırallığı arasında
imzalanan, İttifak Andlaşması ile 1 ve
II sayılı ek protokollerin Türkiye Cum
huriyeti. Kıbns Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak
Andlaşmanın, uyçrulanması için imza edi
len Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar m'llet şartı hakkında, Türkiye Cum
huriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında
nota teatisi suretivîe yapılan Anlaşmanın
onaylanması halikında kanun tasarısına
dair (1/24)
665:667,712:715
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
hükümlerinin de&iştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/773)
875

— Şereflikoçhisar'ın Muhlisobası köyü
Bayındırlık Komisyonu raporları
hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 299 sayısında nü
fusa kayıtlı Hikmetoğlu. Hediye'den doğ
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
ma 5 . 3 . 1944 dokumlu Âlim (Alim) (Ha
amda kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
lim) Bıydar'ın ölüm cezasına çarptırıl
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine
dair kanun tasarısına dair (1/402)
885
dair (3/932)
"
478 j
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
—Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
j dair kanun tasansı hakkında (1/561) 14,64:67.
85,121:124
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin
— Türk Yunan - Trakya hududunun
değiştirilmesine dair kanun tasansı hak
kında (1/463)
885:886 : mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri
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Sayfa
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak
1963 tarihinde imzalanan Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nım tasarısına'dair (1/488)
667:675
Bütçe* ve Plân Komisyonu raporları
~— Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/95)
665,708:711
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabu
lüne mütaallik Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/97)
660,692:695
— Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanım
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/574) (S. Sayısı : 757) 416,
^66:467,503:504,526:529,534,555:558
— Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Dev
let istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve
kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/586)
89,416,450:454
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arka
daşının, Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısmı öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi hakkında kanun
teklifine dair
(1/761; 2/745)
394,776:791
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun; yürürlükten
kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/402)
— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
Teşekkülünden faydalanma hususunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ya
pılan Andlaşmaya ait teati olunan mek
tupların . onaylanmasının
uygun bul un-

885

8ayfa
duğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/428)
661:665,704:707
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı
Kanunla değişik 23 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun
tasarısına
dair (1/752)
305,775:776
— 1964 Kalkınma İstikrazı hakkında
kanım tasarısına dair (1/673)
13,44:47,85,
145:148
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat
öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet
Perin Cumhuriyet- Senatosu İstanbul Üyesi
Rıfat öztürkçine, İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker ile, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Bere Turan'm, Türkiye Cum
huriyeti
IOmekli
Sandığı
Kanununa
geçici maddeler eklenmesine dair kanun
teklifleri hakkında (2/355, 2/450, 2/458,
2/542 ve 2/420)
89,416,454:466
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
olması dolayısiyle memur ve hizmetlile
rine birer aylık tutarında ikramiye veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/649)
416,512:
513,627:643,638:659
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkında kanım tasarısına dair (1/311)
416,
467,504:512
— Devlet Personeli Meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı hakkında (1/546)
13,40:43,
85,125:128
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın
Üyesi Fikret Tnrhangil, Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca ve İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen
birleşmeler ile bunlardan doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkında kanun teklif
lerine dair (1/219, 2/237, 2/238, 2/263)
18:14,
56:59,85,137:140

Sayfa
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair kanun tasarısı hakkında (1/561)
14,64:67
85,121:124
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkı d Tarafları ile Polonya
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair ka
nun tasarısı ihaikkında (1/98)
660:661,696:699
— İçel milletvekilleri Yahya Dermancı ve Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Sa
vaşına iştirak eden M. Hiknioğlu M. Eifat
özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş
tahsisine dair kanun teklifi hakkında
(2/281)
14:15
— 2000 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/374)
884
— İller Bankası Kanununun 2 ııei'
maddesinin değiştirilmesi ve 3 neü mad
desine bir fıkra eklenmesi haiklkında ka
nun tasarısına dair (1/646)
416,467:476J534,
543:546
— İstanbul Milletvekili Cihat Baban
ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstik
lâl Savaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri Özçelik'e vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca reddedilen metin hakkında (2/286) 15,68,
71,85,149:152,164:165,190:193,207,234,237,253,
294:297
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay 'kanunu teklifi hakkında (2/532) 89,
254:265
— Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısına dair (1/480)
89,189,208:233
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi' Ferit Alpiskender'in, hususi eği
tim ve öğretim müesseseleri kanunu tekli
fi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-...
mir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve

Sayfa
55 arkadaşının, Âmme (menfaatine hizmet
gayesiyle kurulan dernekler tarafından
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal
güvenlikleri hakkında kanun teklifine
dair (1/539, 2/581, 2/617, 2/618)
15,39,85:88,
90:96,153:156,165,194:197,207,238:241,253 :254,
298:301
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı hakkında (1/596)
416:434
— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve rneccanen tahsis
edilecek tıb'bi - cerrahi ve lâboratuvar
malzemesinin Gümrük Resminden muafen
muvakkat ithaline dair Ancllaşmanın uy
gun ıbulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dair (1/279)
661,700:703
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaallik Beyannamenin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair -kanun ta
sarısı hakkında (1 /96)
659 =660,688:691
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin
(b) fıkrasının son bendinin kaldırılması
hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili lllhami Sancar ve iki arkadaşı
nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422
sayılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen
(b) fıkrasının kaldırılmasına dair kanun
teklifi hakkında (1/268, 2/10)

884

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa
ek kanun tasarısı hakkında (1/707)
.. 670
Çalışma komisyonu raporları
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/304)
679:680,748:751
— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa
Ara Anlaşmaları >ve bunlara' ©k -protokol*
lerin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısına dair (1/597); 3,680:
- .
:.<•
6&1>752.:755
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Sayfa
Dışişleri Komisyonu raporları
— Ambalajların muvakkat ithalinemütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/95)
665,708:711
— Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İsi ânda Birleşik
Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği arasında akdedilen ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan
«Asmosferde, fezada ve su altında nükleer
silâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Ahdlaşma»' nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/604)
676,724:727
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaallik Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/97)
660,692:695
— Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek
4 ncü Protoklün onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısına
dair (1/686)
675,716,719
— «Barış Gönüllüleri, adlı Amerikan
Teşekkülünden faydalanma
hususunda
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan Andlasmaya ait teati olunan
mektupların onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/428)
661:665,704:707
— Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde
yer alan ahdî tarifelerin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısına dair
(7/174)
679,744:747
— Birleşmiş Millefer
Andlaşmasınm
23, 27 ve 61 nni maddelerinin Birleşmiş
Milletler Genci Kumlunun 17 Aralık 1963
tarihli 1991 (XVU1) sayılı Karariyle
değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kamın ta
sarısı hakkında (1/695)
677.728:731
—- Cenevre'de imza edilmiş olan «-Mil
letlerarası Telelkomünikasyon Andlaşması» ve oklerinin onaylanmasının uygun bu-

Sayfa
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/338)
681,756:750
— Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma
(CIV) ve ekleriyle, Demiryolu ile eşya
taşınmasına mütaallik (CİM) ve ekleri
nin, ek Protokolün ve nihai Andlaşmanm
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı hakkında (1/714) 448,450,499:
502,518:521,534:547:550
— Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle
71 nci maddesinin değiştirilmesine
dair
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışiş
leri komisyonları raporları ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 134 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (1/466, 1/204, 2/236)

90

— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair ka
mın tasarısı Ihaikkında (1/98)
660:661,696:699
— La Hay e'de 14 Mayıs 1954 tarihinde
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde
kültür mallarının korunmasına dair Söz
leşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait
tüzük, protokol ve kararlara katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısına dair (1/306)
659,684:687
— Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/552) 676,720:
723
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında (1/304)
679:680,748:751
— Milletlerarası Kavakçılık Komis
yonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A.
O.) bünyesi içine alınmasına dair Sözleş
meye Türkiye Cumhuriyetinin katılma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/418)
678,736:739

Sayfa
— Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dair (1/677)
681,683,760:763
— Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde eklen
mesine ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının
değiştirilmesine dair protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/264) 678:679,741:743
—16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan
Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimalî - İr
landa Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cum
huriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cum
huriyetinin teessüsüne mütaallik Anlaşma
ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Türkiye
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti,
Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya
ve Şimalî - irlanda Birleşik Kırallığı ara
sında imzalanan Garanti Andl aşması ve
bu Andlaşmanm II nci maddesinde atıfta
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerinin, Türkiye Cumhu
riyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, ittifak
Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhu
riyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında
imzalanan ittifak Andlaşmasımn, uygu
lanması için imza edilen Andlaşmanm,
en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıb
rıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi suteriyle yapılan Anlaşmanın onaylanması
• hakkında kanun tasarısına dair (1/24) 665:667.
712:715
— 17 Nisan 1961 tarihinde Paris'te
akdolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat
Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik
Sözleşme) ile üç ekine katılmamız için
Hükümete yetki verilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/184)
677,732:735
— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa
Ara Anlaşmaları ve bunlara ok protokol
lerin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısına dair (1/597) 3,680:
681,752:755

İ3Sayfa
— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis
edilecek tıbbi • cerrahi ve lâboratuvar
malzemesinin Gümrük Resminden muafen
muvakkat ithaline dair Andlaşmanm uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dair (1/279)
661,700:703
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaallik Beyannamenin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/96)
659 .-660,688:691
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısmını tâyin e don Meriç nc/hri
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısına dair (1/488)
667:675
Dilekçe Karma Komisyonu raporu
— Siirt Milletvekili Süreyya
öner,
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Di
yarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve
istanbul Milletvekili Ilhami Sancâr'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar
Cetvelindeki 1316 sayılı Kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair önergeleri
hakkında (5/94)
305
Geçici Komisyon raporları
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenok ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arka
daşının, Atatürk Üniversitesi ile Karade
niz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek
verilmesi hakkında kanun teklifine dair
(1/761; 2/745)
394,776:791
— Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi hakkında (2/522)
89:90
— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı ve Erzurum Milletvekili Glyasettin
Karaca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun

-14Sayfa
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve
3 ncü maddelerinin yemden tedvini ile
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifine dair (1/513, 2/526) "89,165:
189,208,254,338:339,353,402,450,453,503,627,
659,889
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları ka
nun teklifi hakkında (2/437)
89
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul. Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili
Hilmi İncesulu'ııun Su Ürünleri kanunu
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Zongul
dak Üyesi Tevfik İnci ve 28 arkadaşının,
Balıkçılığın teşvik ve himayesine mahsus
kanun teklifi hakkında (2/377, 2/505,
2/252)
90
— Çanakkale Milletvekili Şefik luaıı'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi hakkında (2/576) 89,353:360,
403 :415,450,503,627,659,883
— Devlet personeli meslek teşekkülle
ri kanunu tasarısı hakkında (1/546) 13,40:43,
85,125:128
— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı
hakkında (1/507)
90
•— Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun o ncü fıkrasiyle
71 nci maddesinin değiştirilin esine dair
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışiş
leri komisyonları raporları ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 134 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (1/466, 1/204, 2/236)
90
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi hakkında (2/532)
89,
254:265
— Konut kanunu tasarısı hakkında
(İ/493)
90
— Millî İstihbarat Teşkilatı kanunu
tasarısı hakkında (.1/451)
90
— Millî. Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı hakkında (.1/321) 85,141:144
— Özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eği-

Sayfa
tim ve öğretim müesseseleri /kanunu tekli
fi ve Kırşehir Milletvekili Menıduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve
55 arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet
gayesiyle kurulan dernekler tarafından
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal
güvenlikleri hakkında kanun teklifine
dair (1/539, 2/581, 2/617, 2/618)
15,39,85:88,
90:96,153 :156,165,194:197,207,238:241,253:254,
298:301
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/773)
875
— Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya
Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Malî müşavirlik ve ye
minli müşavirlik kanunu teklifi hakkında
(1/476, 2/529)
89,265:286,339,353
— Siyasi partiler kanun tasarısı ile
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'mm, Siyasi partiler
kanun teklifleri hakkında (1/560, 2/378,
2/591)
88,207 .-208,627,659,883
— Türkiye Elektrik Kum mu 'kanunu
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memdıth
Urdcmir'in, Türkiye Elektrik Kurumu ka
nunu teklifi hakkında (1/461,2/425)
— Uzman jandarma kanun tasarısı
hakkında (1/470)

90
89

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları
—' Ambalajların
muvakkat
ithaline
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/95)
665,708:711
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaallik Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair- kanun tasa
rısı hakkında (1/97)
660,692:605
— Gümrük memurlarından vazifei memüresini suiistimal edenlerle vazife veya
mesleklerinde kendilerinden istifade edil-

Sayfa
miyenler haikkmda yapılacak muameleye
dair 1920 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
tasansma dair (1/417)
905:907
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/98)
660:661,696:699
— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve nıeccanen tahsis
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar
malzemesinin Gümrük Resminden muafen
muvaikkat ithaline dair Ancllaşmanm uy
gun bulunduğu hakkında kanım tasarısı
na dair (1/279)
661,700:703
—• Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaal'lik Beyannamenin
onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/96)
659:660,688:691
içişleri Komisyonu raporları
—' Artvin Milletvekili Saffet Enıinağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet
istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve ku
ruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/586)
89,416,450:454
— 'Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair kanun tasarısı hakkında (1/402)
885
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzıssdıha Kanununa bâzı ımaddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/376)
670
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı hakkında (1/546)
13,40:43,
85,1215:128
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali (Demir ve Aydın Üye
si Fikret Turhan'gil, Erzurum Milletvekili ...
Gıyasettin Karaca ve İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar'ın, Tescil .edilmiyen birleş
meler ile bunlardan doğan çocukların ceza-

•..'....
Sayfa
sız tescili ."hakkında kanun tekliflerkıe dair
(2/219, 2/237, 2/238, 2/263)
13.44,56:50,85,
(137:140
— Gümrük
memurlarından
vazifei
memuresini suiistimal edenlerle vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade edilmilmiyenler hakkında yapılacak muameleye
dairlffâO-- sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/417)
905:907
— İller Bankası .Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi bakında kanun ta
sarısına dair (1/646)
416,467 476,534,
543646
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Düğünlerde meni israfata dair 55 sayılı
Kanunun kaldırılmasına dair kanun teklifi
bakında (2/387)
887,898:905
— Meşru olmıyan çûocukların ana bakı
mından nesebinin tesisine dair Sözleşmenin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanım.tasarısı hakkında (1/552)
67^,720:723
— Ordu Milletvekili Sadi PehliVanoğlu'hun, Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3Ö56 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin içişleri Bakanlığı merkez ve il memur
ları kısmında değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifine dair (2/19)

584

— Polis vazife ve ısalâhiyet Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı 'hakkında (1/458)
887:898
îmar ve iskân Komisyonu raporu
— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi v,e 3 neti maddesine
bir fıkra eklenmesi "hakkında kanun tasarı
sına. dair (1/646)
416,467:476,534,543 646
Karma Bütçe Komisyonu raporları
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun.tasarısına dair ,
(1/758)
583,626:627,648 .651

- I * Sayfa
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1946. yılı Bütçe Kanununa bağlı1* (A/2) ve
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik .yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/751)
448,502:503,522:525,534,551:554

Sayfa
Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'm,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifleri hakkında (2/355,
2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) 89,416, 454:466

— Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işa
retli cetvellerde, değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/727)
13,4851,
85,129:132
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/726)
13,52;55,85,
133:135

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve, 2 arkadaşının PTT
nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş ol
ması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/649) 416,512:
513,627:643,658:659

Karma Komisyon raporu
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
komisyonlarından kurulu)
— Danıştay kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekil Reşat Ülker'in, 3546
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı-hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında (1/474) 251,309:
338

Maliye Komisyonu raporları
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/402) 885
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Ka
nunla değişik 23 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/752)
305,775:776
— 1964 kalkınma istikrazı hakkında
kanun tasarısına dair (1/673) 44:47,85,145:148
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztükçine ile Bursa Milletvekili
Cevdet. Perin, Cumhuriyet Senatasu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine, İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet

— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair kanun tasarısı hakkında (1/561) 14,64:67,
85,121:124
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi hakkında (2/532) 89,
254:265
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunun 6122 ve 6422 sayılı
kanunlarla değiştirilen 39 ncu maddesi
nin (b) fıkrasının son bendinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve İstanbul
Milletvekili llhami Sancar ve iki arkadadaşmm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin .6122 ve
6422 sayılı kanunlarla değiştirilen ye ek
lenen (b) fıkrasının kaldırılmasına dair
kanun teklifi hakkında (1/268, 2/10)
884
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arka
daşının, Atatürk Üniversitesi ile Karade
niz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek
verilmesi hakkında kanun teklifine dair
(1/761; 2/745)
394,776:791
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının Çuku
rova Üniversitesinin kuruluşu hakkında
kanun teklifine dair (2/8)
204
— Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edir-

Sayfa
ne'de bir üniversite kurulmasına dair ka
nun teklifi hakkında.(2/82)
204
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
5ö .tıej.maddesinin (a) bendinin son pragrafınm
kaldırılması hakkında
kanun
tasarısına dair (1/456)
883:884
— Konya Milletvekili İhsan Kabadayı
ve 183. arkadaşının, (Selçuk Üniversitesi
adiyle) Konya'da bir üniversite kurulma
sı hakkında kanun teklifine dair (2/50)
245
— 1£ Hayc'dc 14 Mayıs 1954 tarihin
de imzalanan «Silâhlı bir çatışma halin
de kültür mallarının korunmasına dair
Sözleşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına
ait tüzük, protokol ve kararlara katılma
mızın uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısına dair (1/306)
659,684:687
... .—* Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan ve 123, arkadaşının, Diyarbakır'da
(Gökalp.Üniversitesi adı altında) bir üni
versite kurulmasına dair kanun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/32) (S.
Sayısı : 780)
245
-.-• —7 Özel öğretim kurumları kanunu
tasarısı-ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskcnder'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu'. teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından acılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimbğlu ve 55 arkadaşının,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal., güvenlikleri hak
kında kanun teklifine dair (1/539, 2/58.1,
2/617, .2/18)
15,39,85:88,90:96,153:156,165,
194:197,207,238 .-241,253:254,298:301
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu.tasarısı hakkında (1/596)
416:434
Millî Savunma Komisyonu raporları
• ,^-r Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya yo Kuzey - İrlanda Birleşik
Kırallığı. ve- Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği arasında akdedilen ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan

17 —
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«Atmosferde, fezada ve su altında nükleer
silâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Andlaşma» nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/604)
676,724:727
— Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/574)
416,466:467,
503:504,526:529,534,555:558
—. Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3356 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/311)
416,
467,504:512
— Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle
71 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri
komisyonları, raporları ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı Gümrük
Kanununun 134 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında
(1/466, 1/204, 2/23-3)
90
— Lâ Haye'cle 14 Mayıs 1954 tarihin-de imzalanan «Silâhlı "bir çatışma halinde
kültür mallarının korunmasına dadr Söz
leşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait
tüzük, protokol ve kararlara katılmrmran
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sına dair (1/306)
659,684:687
— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefıkoşa'da Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kı
rallığı, Büyük Britanya ve Şimalî - irlan
da Birleşik' Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Anlarıma ile
A, B, C, D, E, F, eklerinin Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan
Kırallığı ve. Büyük Britanya ve Şimalî - İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti- Andlaşması ve bu An:Ua§mamn II nci maddecinde atıfta bulunulana. .
Kıbrıs•• Cumhuriyeti Anayasasının- temel
maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıb
rıs Cuımihuriyeti ve Yunanistan Kırallığı
(Cilt : 34)

-18 —
Sayfa
arasında imzalanan, İttifak Andlaşması ile
I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye
CiTinhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yu
nanistan Kırallığı arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasmın, uygulanması için imza
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye
ma'zhar millet şartı hakkında, Türkiye
Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın onaylanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/24)
665:667,712:715
Sağlık ve Sosyal Yardım
raporları :

Komisyonu

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/376)
670
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, 4348 sayılı İspençiyari ve tıbbi
müstahzarlar Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin, aynı mahiyette Hükümetçe hazırlan
makta olan kanun tasarısı ile birlikte gö
rüşülmek üzere tehirine dair (2/728)
(3/1062)
162:163
— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/374)
884
— Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâ
zı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun
bulunduğu haklımda kanun tasarısına dair
(1/677)
681:683,760:763
— Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısına dair (1/480)
89,189,208:233
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı hakkında (1/596)
416:434
— Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve meceanen tahsil
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar mal
zemesinin Gümrük Resminden muafen mu
vakkat ithaline dair Andlaşmanın uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısına dair
(1/279)
'
661,700:703
— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanunu
na ok kamın tasarısı hakkında (1/707)
670

Sayfa
Sayıştay Komisyonu raporu :
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi hakkında (2/532) 89,
254:265
Tarım Komisyonu raporları :
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/435)
886:887
— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A.
O.) bünyesi içine alınmasına dair Sözleş
meye Türkiye Cumhuriyetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/418)
678,736:739
— 17 Niısan 1961 tarihinde Paris'te akdoîunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Ko
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik
Sözleşme) ile üç ekine katılmamız için Hü
kümete yetki verilmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/184)
677,732:735
— Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât
Kanununa bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/708)
160
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilımcaine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/463)
885:886
Ticaret Komisyonu raporlan :
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabu
lüne mütaallik Beyannamenin onaylanmıasınra uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/97)
660,692:695
— Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listeler
de yer alan alhdî tarifelerin yürürlükten
kaldırılması hakkında kanun
tasarısına
dair (1/174)
679,744:747
•— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması Âkıd
Tarafları ile Polonya
Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasındaki
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair ka
nun tasarısı hakkında
660:661,696:699
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— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne
mütaallik Beyannamenin onaylanması mn
uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı
hakkında (1/96)
659:660,688:691
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu
— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/338)
681,756:759
Ulaştırma Komisyonu raporları :
— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması»
ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/338)
631,756:759
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi

İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi
hakkında kanun teklifine dair (2/649) 416,512:
513,627:643,658:659
— Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma
(CIV) ve ekleriyle, Demiryolu ile eşya
taşınmasına mütaallik Milletlerarası And
laşma (CİM) ve eklerinin, ek Protokolün
ve nihai Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında (1/714)
416,448,449,450,502,518,521,
534,547:550
— Milletlararası Sivil Havacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde eklen
mesine ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının
değiştirilmesine dair protokollerin
onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında (1/264) 678:679,741:743

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER
Çekilmeler
Diyarbakır (T. T. P. Grupu Başhanvekili Recai
îskenderoğlu)'nun
— Partilerinden çekilen Kars Milletve
kili Kemal Kaya'mn, Y. T. P. Kontenja
nından Adalet Komisyonuna seçilmiş ol
ması dolayısiyle bu Komisyondan da çe
kilmiş sayılacağına dair önergesi
586:590
(îzinler)
— Sayın milletvekillerinden bâzılarına
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi
(3/1067)
164
3/1111)
590
(3/1116)
772

(ödenekler)
•— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılın
da iki aydan fazla izin alan İstanbul
Milletvekili Abdurrahman Yazgan'a öde
neğinin verilebilmesine dair Başkanlık
tezkeresi (3/1115) ,

772

— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yı
lında ikii aydan fazla izin alan Tokat Mil
letvekili Ali Riza Ulusoy'a ödeneğinin ve
rilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi*
(3/1114)
772:773
(Yasama dokunulmazlıkları)
— Antalya Milletvekili Hasan Feh
mi; Boztepe'nin, yasama dokunulmazlığı
(3/1087)
3/1094)
(3/1105)
— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, yasama dokunulmazlığı (3/1060)
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nıııı yasama dokunulmazlığı (3/1076)
— İstanbul Miîletvekli Malik Yolaç'ın, yasaıma dokunulmazlığı (3/1108)
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm
yasama dokunulmazlığı (3/1074)
— Kayseri Milletvekili Ab dü! ha!1 fon
Araş'in, yasama dokunulmazlığı (3/1061)
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, yasama dokunulmazlığı (3/1072)

352
394
533
82
250
487
250
82
204
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— Tokat Milletvekili Reşit önder'in,
yasama dokunulmazl.ğı (3/1112)

656

Sayfa
— Uıfa Milletvekili Kadri Eroğan'm,
yasama dokunulmazlığı (3/1075)

250

SORULAE VB CEVAPLAR
A - SÖZLÜ SORULAR
Adalet Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek
bulunduğuna ve kurucularının ve halen
başkanlarının kimler olduğuna dair Ada
let ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu
(6/856) •

112

— Amasya Milletvekili Nevzat Nener'in, Haymana Savcısının Mihahcç-.k'a
naklinde her hangi bir scibep bulunup bu
lunmadığına dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/820)
MI
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, bir Alman gencinin, yapılan ihbar
üzerine, istanbul Emniyet maıkamlnrı ta
rafından nezarete alınıp işkence yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair İçişleri ve Adalet Bakanların
dan söz'ü sorusu (6/819)
101,261,792
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
A'kay'm, aşırı sol cereyanlarla mücade
lede bugünkü .mevzuatın yeterli olup ol
madığına dair Adalet ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/1016)

249

• — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'm, Türkiye Öğretmen dernekleri
Millî Federasyonunun siyasetle uğraştığı
iddiası karşısında Bakanlığın harekete ge
çip geçmediğine dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/1017)
249
Başbakandan
— Bolu Milletvekili Turgut, Çulha'nın,
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel mü
dürlükleriyle yön etim kururlarına yapı
lan tâyinlere dair Başbakandan sö.dü so
rusu (6/864)
11H
— Burdur Milletvekili Mehmet özbsy'in, izmir ile Antalya arasındaki turis-

VE

CEVAPLARİ

tik yolun, Korkuteli- Tefenni arasının, ace
le inşası hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan ve Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (C/896)
117
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ııı, Burdur'da Beş Yıllık Plân dev
resi içerisinde, kurulması düşünülen bir
sanayi tesisi bulunup bulunmadığına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/843)
110,
794
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'un GÖlhisar ilçesinde,
gölün kurutulan kısımlarından, dağıtılan
arazilerin dönümünün kaçar liradan de
ğerlendirildiğine dair Başbakandan sözlü
mn-sn (fi/1020)
304
— Diyarbakır Milletvekili Rccai tskenderoğlu'nun, Toprak Reformunu, kal
kınma yönünden, Önşart olarak kabul
eden 1963 yılı programı ile 1964 programı
arasındaki çelişik durumun düzeltilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kan adına Devlet Bakanı Nüvit Yetkln'in sözlü cevabı (6/821)
101,363:368
— Diyarbakır Milletvekili Recai Iskendoroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının,
Anayasanın sağladığı link ve teminatların
karşısında, bir özellik taşıyıp taşımadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1024)
— izmir Milletvekili Şinasİ Osma'nm,
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra,
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda
bulundukları hakkındaki neşriyatın doğru
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/875)
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
Millet Meclisi genel seçiminin Ekim ı965
te yapılması hakkındaki beyan muvacehe
sinde, Yükück Seçim Kurulunun ara se
çimleri için evvelce vermiş bulunduğu ka-

308

jll
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rarm hukukî değerinin ne olduğuna dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/1014)
201
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 57 valinin yerlerinin •değiştirilmesini
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilme- •
sini âmil olan sebeplerin neler olduğuna
dair Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/888)
115
— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/800)
96,360,792
— Nevşehir Milletvekili Ramazan Demirsoy'un yurtta tehlike halini almış bir
gericilik akımı varlığının kabul edilip edil
mediğine dair, Başbakandan sözlü sorusu
(6/905)
118
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Batı - Trakya'da Lozan Andl aşmasının im
zası sırasın da, Türk ve Yunan nüfuslarının
miktarı ile bugünkü miktarlarına ve. iktisadi
durumlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/831)
103:104,376,792
-— Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, Rize'nin îkizdcre, Osmlıhemşin ve Kaptanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964
ve mütaakıp yıllarda* neler yapılmasının
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/917)
— Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin, Kızılay Kurumu
depolarında
saklanan sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın
kaç yılda bir muayene edildiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/822)
— Yozgat Milletvekili 'Turgut Nizamoğlu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira
fabrikasının kapasitesinin 10 milyon litre
den 5 milyon litreye indirilmesi sebebine
dair Başbakandan .sözlü sorusu (6/823)

119

101

101

Baynıdırlik Balkanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent
ve köyleri arasında muvasalayı temin için
Akçay üzerinde bir köprü yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/1028)

447

— Bitlis Milletvekili Müştak Okumnş'un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan Bitlis aracının yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sorusu
ve Arif Hikmet Onat'm sözlü cevabı
(6/849)
110:111
—• Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, izmir ile Antalya arasındaki turistik
yolun, Korkuteli - Tefenni arasının, acele
inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan ve Bayındırlık Bakanından.
sözlü sorusu (6/896)
117
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan'ga'nm, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir
yol güzergâhının değiştirilmesi için bir ha
zırlık olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/1041)
. 874
—• Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir
kısım yolların, bu yıl il bayındırlık müdür
lüklerine devrolunduğnnun doğru olup ol
madığına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/909)
119
•—• Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'm, Lice - Kulp - Muş karayolunun
yapımına ne maksatla ve hangi tarihte baş
landığına dair Bayındırlık
Bakanından
sözlü sorusu (6/910)
119
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar
bucağının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle
irtibatlarının sağlanması için ne düşünül
düğüne dair içişleri ve Bavmdırlık Bakan
larından sözlü sorusu (6/874)
114
— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in,
Edirne'nin ova yollarının rampalarla Devlot yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın
görevi olduğuna dair .Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1013)
201
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğhı'nun, Eskişeihir'in Sarıea'kaya ilçesindeki
ahşap köprünün yerine demir ayak ve üstü
beton köprü yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/1010)
— izmir
Milletvekili Osman Sabri
Ad al'in, Çeşme limanında" yıllarca önce in
şasına başlanan ve yarım kalmış olan iske-
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lenin en kısa zamanda bitirilmesi için ne
•düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/873)
114
— izmir
Milletvekili Osman Saıhri
Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden tu
ristik asfalt yolun yarım kalan kısmının
en kısa zamanda yapılması için ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/871)
114
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964
yılı içinde, karayolları için ne miktar öde
nek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/1034)

623

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in,
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden
3-4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/859)

112

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in,
Niğde ilini, on kısa mesafe ile Adana asfal
tına bağlıyacak yolun inşasına önem veril
memesi sebebine dair Bayındırlık ve Turizm
ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu
(6/862)
113
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine
bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman
tamir edileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/882)

115

Çalışıma Bakanından
—- İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce,
Tarım Kredi Kooperatifi
memurlarının
sendikaya girmelerini önlemek için gerekli
önleyici tedbirlerin alınması hakkında şube
ve ajanslara gizli bir genel emir gönderilip
gönderilmediğine dair Ticaret ve Çalışma
Bakanlarmdan sözlü sorusu (6/1022)

308

— Mardin Milletvekili'Mehmet Ali Arıkan'ın, Batman petrol havzasında çalışan
işçilerin grev yapması sebebine dair Çalış
ma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanla
rından sözlü sorusu (6/904)

118

Sayfa
Devlet Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm,
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan
konuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi
tutulması sebebine dair Devlet Bakanından
cözlü sorusu (6/854)
112
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm,
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami
bulunup bulunmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/855)
112
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm,
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamla
rın sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli
tamime dair -sorusu ve Devlet Bakanı İbra
him Saffet Omay'm sözlü cevabı (6/853)
112,
798:809
— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zey
tinyağı alındığının doğru olup olmadığına
dair Millî Savunma ve Devlet Bakanların
dan sözlü sorulu (6/913)
119
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuz
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bit
lis kapalı spor salonunun programdan çıka
rılması sebebine dair Devlet Bakanından
oözlü sorusu (6/839)
104
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor sa
lonunun, 'bugüne kadar, ihale edilmemesi
sebebine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/1021)
304
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, Ibnülemin Mahmut Kemal İnal'm vakfı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığma dair Devlet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/879)
114
— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbivesi Merkez İstişare
Kuruluna atanan Vildan Aşir Savaşır hak
kındaki iddiaların doğru olup olmadığına
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/833)
104
— Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu'nun, Toprak reformunun, kalkın
ma yönünden, ön şart olarak kabul eden
1963 yılı programı ile 1964 programı ara
sındaki çelişik durumun düzeltilmesi Jıttsu-

— 23 —
Sayfa
sunda ne düşünüldüğüne dair ve Başbakan
adma Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in sözlü
cevabı (6/821)
363:368
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaça'nın, Erzurum'da restore edilmekte
olan Ulu Camiin hangi tarihte halkın hiz
metine açılacağına dair, Devlet Bakanından
sözlü sorusu (6/1039)
. 874
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından
haksızlığa uğnyanlann durumlarının ıslah
edilip edilmiyeeeğine dair İmar ve İskân ve
Devlet Bakanlarından .sözlü sorusu (6/886) 115
— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
Karşıyaka ve Altay kulüpleri hâdisesi üze-'
rine verilen ve hasına intikal eden beyana
tın mahiyetine dair.. Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/891)
117
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'm, dış (memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan
haberdar olunup
olunmadığına dair İşişleri, Dışişleri ve Dev
let Bakanlarından sorusu ve Devlet Bakanı
İbrahim Saffet Omay'ın sözlü
cevahı
(6/834)
101,368:370
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/868)
113
Dışişleri Bakanından
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'ın, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın, dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakereler
de bulunduğundan haberdar olunup olun
madığına dair İçişleri, Dışişleri ve Devlet
Bakanlarından sözlü sorusu (6/824)
101,368:
370,792
Enerji ive Tabiî Kaynaklar Bakanından
—, Aydın (Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'ın Köşk nahiyesinin batısından
akmakta olan Köşk Çayının ıslahının biran
evvel ele alınması üzerinde ne düşünüldü-

Sayfa
güne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1027)
447
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğhı'nun, Erzurum Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel
yatağının temizlenmesi hususunda bir ka
rar alınıp alınmadığına dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/870)
113:114
— Edirne Milletvekili Fahir Girifclioğlu'nun Yüksekova ilçesi Birdik köyündeki
Birdik suyu üzerinde yapımına başlanan
sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/869)
113
— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Me
talürji ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri
kurulması konul arında yeni etüt ve hazır
lıklar olup olmadığına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Sanayi Bakanlarından
sözlü sorusu (6/895)
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köyle
rini sel âfetinden ve su baskınından koru
mak için ne tedbirler alındığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/890)

117

117

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletil
mesi konusunda ne gihi bir yol takibedeceğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/885)

115

— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine,
DSİ Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için
ne miktar ödenek ayrılmış ve ne kadarının
hareannr.ş olduğuna dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar
Bakanından sözlü
sorusu
(6/1037)

623

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Batman petrol havzasında çalışan
işçilerin grev yapması sebebine dair Çalışma
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/904)
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı

118
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için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin
ne zaman verileceğine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/906) 118
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki dere
nin, yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal
edileceğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/883)
115
GümjrüJk ve TUkeü Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nıın, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli oHıp olmadığına dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/866)
113
— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in,
Kırı-idıir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve
haşhaş ekimi için ne düşünüldüğüne dar
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/1030)
447
— Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, çay işlerinin müstakil bir teşkilât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışma
ların bugüne kada-r bitirilememesi sebebine
dair Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (G/918)
119-120
— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yurda Gümrük vergileri ödenme
den, sokulan otomobillerden, yalnız Güm
rük Vergisi alınması yolunda bir mevzuat
değişikliği yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Gümrük ve Te
kel Bakanı Mehmet Yüceler'in sözlü cevabı
(6/889)
115:117
İçişleri Balkanından.
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm,
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti ol
mak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm gir
miş kaç din adamı bulunduğuna dair Millî
Eğitim ve İçişleri Bakanlarından sözlü
sorusu (6/857)
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
bir Alman 'gencinin, yapılan ihbar üzerine,
İstanbul Emniyet makamları tarafından ne
zarete alınıp işkence yapıldığı hakkındaki
neşriyatın doğru olup olmadığına dair îç-

112

;

Sayfa
işleri Ve Adalet Bakanlarından sözlü tförü- -:
su (6/819)
101,381,792
—• Bilecik Milletvekili Sadi B'nay'ın,
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline
bağlanması sebebine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (G/780)
<)'6,360,792
—' Bolu Milietvekil i Turgut Çulina'nın* • Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurul
muş kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan
kaçının siyasetle iştigal ettiğine dair İçilişleri : ?
Bakanından sözlü sorusu (6/881)
114
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'ın, aşırı sol cereyanlarla mücadelede
bugünkü mevzuatın yeterli olup olmadığına
dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü, t
sorusu (6/1016)
249
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat.
Akay'ın, İbnülcmin Mahmut Kemal Inal'ın
vakfı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığma dair Devlet ve İçişleri Bakanla-.
rmdan sözlü sorusu (6/879)
114
— Diyarbakır Milletvekili Reeai İs
kender oğlu'mvn, Mevlevi ve Bektaşi âyin
lerinin yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla
parti liderlerinin katıldıkları hakkındaki
haberlerin doğru ol tip olmadığına dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (G/1023) 308
—• Edirne Milletvekili. Fahir, Girit-,
lioğhvnun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz kö
yündeki tapulu arazileri cebren işgal edi
len ve mahsulleri ile tarım ağaçları yağma
olunan şahısların durumlarının- ne olaca
ğına denir İçişleri Bakanından 'sözlü sorusu
(6/818)
] 01,360:361,792
— Edirne Milletvekili Fahir Girit- iioğlu'ııun, Yüksekova ilçesine bağlı Oraınar bucağının beş köyü halkının il ve il
çeleriyle irtibalarmın sağlanması için ne
düşünüldüğüne dair İçişleri ve Bayındır- - '
hk Bakanlarından sözlü sorusu (6/874) ... 114
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Ata
türk Anıtının açılması merasimine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (G/1015) 244
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun,
Mihalıççık
Tahrirat
Kâti T
binin Çifteler Tahrirat Kâtipliğine nakle-' .
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dilmesi sebebine dair İçişleri Bakanından
sözlü, sorusu (6/1003)
— İstanbul Milletvekili
Sahabettin
Orhon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı men
supları arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü.sorusu (6/865)

82

113

—- İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış memleketlere seyahate çıktı
ğından ve Papa ile temaslarda ve müza
kerelerde bulunduğundan haberdar olu
nup olunmadığına dair İçişleri, Dışişleri
:v.e Devlet Bakanlarından sözlü sorusu
(6/824)
101,368:370,792
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 57 valinin yerlerinin de
ğiştirilmesini merkeze alınmasını ve emek
liye sevk edilmesini amal olan sebeplerin
••neler olduğuna dair Başbakan ve İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/888)
115
—• Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, Hudut illerimizde yürürlüğe ko
nulan 9 numaralı Sirkülerin, bâzı hüküm
lerinin; Anayasaya aykırılığın tetkik edilip
edilmediğine dair İsiçleri Bakanından söz
lü sorusu (6/898)
—* Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, İdil'in Hanik köyünde, bir ağa
nın köyden çıkardığı vatandaşların . ev
lerinin yağma edilmiş olup olmadığına da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/847)
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, Mardin'in av sahası avcılar
bulübü . bulunmıyan bölgelerinde av si
lâhlarının ve barutun serbest satılıp satıl
madığına dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/848)
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkanîn, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit)
nahiyesinin ilçe haline getirilmesi için ça
lışma yapılıp yapılmadığına dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/834)
-T- Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm,. Midyat'm Mizizah köyünde otu
ran bir aşiret ağasının, köye nişan töreni
liçin gelenlerin köye girmesine silâhla mani

118

110

Sayfa
olduğunun doğru olup olmadığına dair İç.-....
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/894)
117
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, Midyat Kaymakamının, vatan
daşlara ait bir arsayı, istimlâk etmeden
ve bedelini ödemeden, cadde açmak sure
tiyle, tahrip ve işgal ettiğinin doğru olup
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/878)
114
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, Midyat Kaymakamının araba- ..
siyle Ankara'ya gelip gittiğinin doğru
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/877)
114
— Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in, Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan,
Romalılardan kalma, yüzme havuzu ve
köşk mesiresi turistik tesisinin, bir senedir,
kapalı tutulması sebebine dair İçişleri ve
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü
r.orusu (6/861)

— Ni^de Milletvekili Haydar Öz
alp'in; Niğde'nin Ortaköy ilçesi Ilıdırlı
ve Karaman köyleri muhtarlarını, seçim
lerin kesinleşmesine rağmen, görevleri
ne başlatmıyan vali hakkında ne düşünül/
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/863)
.1.13
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
İller Bankasınca 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamamlan
dığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/851)
.
.1.12
— Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin
başka bir yere nakledilmesi sebebine dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/916)

110

104

113

119

— Tokat Milletvekili Mehmet Kozova'ııın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına
bağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik
yolunun "yapımına başlanmaması sebebine
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1011)
2Û0
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye
meclislerinin yetkilerini ve görevlerini tam
j olarak ifa etmelerine yeterli olup olmadı-

Sayfa
gına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1038)
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İmar ve İskân Bakanından
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağ
lı Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine
bağlı Datalam köyünde, tarım arazisi
ağaçlandırılan köylülere, başka yerden top
rak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi ko
nularında, bir çalışma yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sana
yi bakanlarından sorusu ve Sanayi Baka
nı Muammer Erten ile Tarım Bakanı Tu
ran Şahin'in sözlü cevapları (6/845)
110,794:
796
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in toprak tevzi komisyonları ile kadas
tro heyetlerinin tezat halindeki çalışma
larından haksızlığa uğrıyanlarm durum
larının ıslâh edilip edilmiyeceğine dair
İmar ve İskân ve Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/886)
115
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin,
maksada uygun olarak, ikamete tahsis
olunup olunmadığına dair İmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu (6/912)
119
— Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, Mardin iline, âfet fonundan, ya
pılan yardım miktarına ve yardımın kim
lere ve ne suretle tevzi edildiğine dair İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/900) 118
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
İller Bankasınca 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamamlan
dığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/851)
112,798
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazi
leri de ipotek edilmiş bulunan köylerin ta
pu karşılığı kredi alamamalarının önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/842)
110,794
Köy İşleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kam-

Sayfa
çı'ya tahsis edilen evin istirdadı cihetine
gidilmesi sebebine dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorlsu (6/1012)
201
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlooğlu'nun, bir karış toprağı olmıyan Me
riç ilçesi Saatağacı köyü halkının durumu
hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Lebit
Yıırdoğlu'nun sözlü cevabı (6/813)
98:100
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Yüksekova ilçesi Birelik köyün
deki Birdik suyu üzerinde yapımına baş
lanan sulama tesislerine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/869)
113
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiye
sinde, yapımı yarım kalmış bulunan su
kanallarının ikmali hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/1009)
83
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytonoğlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz buca
ğındaki sulama kanalları üzerine bir bent
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1007)
83
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin
etmek için açılan 14 aded yeraltı su kuyu
sunun ıslahı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu
(6/860)
112:113
Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek
bulunduğuna ve kurucularının ve halen
başkanlarının kimler olduğuna dair Ada
let ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu
(6/856)
112
— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, hakkında adlî takibat yapılmak
ta olduğu için teşekkül merine alınmış bu^
lunan Devlet Demiryolları eski Maliye ve
Muhasebe Dairesi Reisinin bir göreve atan
ması sebebine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/852)
112,798

2?Sayfa

Sayfa
Millet Meclisi Başkanından :
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nın, Mecliste halen Matbaa Müdü
rü bulunup bulunmadığına dair Millet
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/903) 118
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan İz
mir Milletvekili Arif Ertunga'nın, millet
vekilliği sıfatının devam edip etmediğine
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/902)
118
Millî Eğitim Bakanından :
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, bugüne kadar, yabancı devletlerin ale
ti olmak suçu ile tevkif edilmiş ve hü
küm giymiş kaç din adamı bulunduğuna
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/857)
112
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, İmam - Hatip okullarında ıslahat ya
pılması lüzumunu duyuran sebeplerin ne
ler olduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü, sorusu (6/858)

112

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıl
dıkları için kütüphanelerde unutulan
eserlerin yeni yazıyla yayımının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim
Balkanından sö'zlü sorusu (6/1042)
874
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nın, Erzurum Atatürk Üniversite
si Tıp Fakültesinin, katî olarak, ne zaman
açılacağına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/1040)
874
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satış
ları sisteminde bir değişiklik yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1006)
83
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Baş
öğretmeninin hangi sebeplerle nakledildi
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/1002)

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerin
de öğretmen bulunmaması sebebine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/1004)
83*
>
— Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen'li'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç
senedir lisan öğretmeni bulunmadığına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/1036)
623
— Konya Milletvekili Rüştü özal'ın,
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün,
Konya'da temsiller verilmiyeeeği hakkın
da, bir kararı bulunup bulunmadığına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/850)
112,798
— Mardin Milletvekili E^at Kemal Aybar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılın
da, emanet suretiyle kaç ilkokul binası ya
pıldığına ve bunların hizmete girip gir
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/899)
118
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
üniversitelerimizin arkeoloji
kısanından,
şimdiye kadar kaç talebe mezun olduğuna
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him öktem'in sözlü cevabı (6/846)
110,797:
798
—- Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı için
de, hizmete açılıp açılmıyacağına dair mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/907) 118
— Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'nun, öğretmenlerin kanuni hakin olan
ücret ve tazminatların verilmemesi sebebi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/887)
115
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, öğretmen Dernekleri Federasyonunun
öncülüğünde bâzı aydın' çevrelerce, gerici
akımların önlenmesi hususunda alınmış
olan kararın sebeplerine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/827)
102,376
Millî Savunma Bakanından :

82

— Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Va
kıf Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyat-
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la zeytinyağı alındığının doğru olup ol
madığına dair Millî Savunma ve Devlet
Bakanlarmdaıı sözlü sorusu (6/913)
11.9
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında dö
şenmiş olan pipo -dine hattının geçtiği tar
laların istimlâk .bedellerinin ne zaman
ödeneceğine dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1.018)
304
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi
açılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/837)
104,376,793
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkah'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski bi
nasından ne zaman, ne sebeple tahliye edil
diğine ve ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu (6/835)
104

Turan Şa~
104:105,376,378,
793,791
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulması
nın nıünasıibolacağı raporla tevsik edilen
Çimento fabrikasının Van'a nakledilmesi
sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/914)
119
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlandı
rılan köylülere, başka yerden toprak veril
mesi ve el sanatı öğretilmesi konularında,
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair Ta
rım, imar ve takan ve Sanayi Bakanların
dan sorusu ve Sanayi Bakanı Muammer
Erten ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in
sözlü cevapları (6/845)
110,794:71)6

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, Doğu Menzil Kumandanı. General Fa
ruk Güventürk hakkında, 4 Mart 1964 ta
rihli Milliyet Gazetesinde yayımlanan yazı
sından dolayı, bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/915)

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'ın, Güney - Doğu . Anadolu'da bir
selüloz fabrikası kurulacağının doğru olup
olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü
sorusu (6/01.1.)
119
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, artan şeker fiyatları karşısında
pancar fiyatlarının da yükseltilmesinin dü
şünül üp düşünülmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/817)
101,360,792
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikası
nın yerli kendirlerimizi işlemesi için ne
gibi tedbir düşünüldüğüne dair . Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/815)
100,360,792

119

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından:
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçi
lerin tedavilerini bir eldon, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptır
masının daha istifadeli olup olmadığına
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü sorusu (6/816)
100:101,360,792
— Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'ın, Mardin'in Derik ilçesi bucağın
da yapılması kararlaştırılan Sağlık Ocağı
nın Kasırkaneo köyüne yaptırılması sebe
bine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/901)
Sanayi Bakanından :
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm çer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası ku
rulması konusunda ne düşünüldüğüne da
ir Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlann-

118

dan sorusu ve Tanın Bakanı
hin'in sözlü cevabı (6/840)

—- Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro Kimya sanayii tesisleri kurulması konu
larında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 117
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince,
1964 yılında, Doğu - Anadolu'da yapılması
kararlaştırılan iki çimento fabrikaısıinın
etüt ve projelerinin yapılıp yapılmadığına
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/884)
115

— 29Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in înöııü nahiyesinde
bir pancar tesellüm merkezi açılması husu
sunda ne • düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/1008)
83
— Yozgat Milletvekili îsmet Kapısın
ın, Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasın
da vukuifrulan ve Bakanlığa intikal etmiş
bulunan suiistimal mevzuunda, şimdiye
kadar, ne gibi işlem yapıldığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/1026)
417
Tarım Bakanından t
— Âychn Milletvekili Hilmi Aydın
ger "in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası ku
rulması konusunda ne düşünüldüğüne da
ir Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanların
dan sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in, sözlü cevabı (6/840)
104:105
— Aydm Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşma
sının- ünlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve
Tohum Islah İstasyonu kurulması hususla
rında ne düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/1001)
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin
himayesi konularında ne düşünüldüğüne
dair -Ticaret ve Tarım Bakanlarından soru
su ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü
cevabı (6/841)
106:110
— Burdur Milletvekili Nadir Yavıı.~kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip
bulunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının
nereden sağlanacağına dair Tarım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/844) 110,
71)4
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrataş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden toprak ve
rilmesi ve el sanatı öğretilmesi konuların
da, bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair
Tarım,' îmar ve İskân ve Sanayi Bakanla
rından sorusu ve; Sanayi Bakanı Muam

mer Erten ile Tarım Bakanı Turan Şahin'
in sözlü cevapları (6/845)
110,794:796
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Devletin tarım sektöründeki istih
sal artışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek
üzere sağladığı imkânları köylere duyur
ma işinde ne yapıldığına dair Ticaret ve
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/1019) 304
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner
teşkilâtlarının noksan oluşunun mahzurla•
rı üzerinde durulup durul madığına dair,
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/893)
117— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-'
oğlu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllar
dan beri, tarım teşkilâtının gereken şekilde
ikmal edilmemesi sebebine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/867)
113
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinos- .
culuğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıl
dığına dair, Tarım Bakanından sözlü soru-'
su (6/892)
'
117
— Kastamonu Milletvekili Ali özcLîkmenli'nin, muvakkat ve muayyen hizmet
ler kararnamesine gör© yevmiyeli teknik
eleman olarak çalışan kaç kişi bulunduğu
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/1035)
623
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Türk köylüsünün büyük der
di olan orak ipi ihtiyacının temini için
ne gihi tedbirler alındığına dair sorusu
ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in, sözlü
cevabı (6/829)
102:103
— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı
köylerde, bugüne kadar, kaç. aded tohum
temizleme ve ilaçlama istasyonu binası ya- ,
pıldığma dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/1033)
.... 533
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz il
çesinde, bu yıl Zirai Donatım Kurumunun
bir şubesinin açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sorusu
ve Turan Şahin'in, sözlü cevabı (6/828)
102
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— Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât
tarafından yürütülmesi hususundaki çalış
maların bugüne kadar bitirilememesi sebe
bine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/918)
119:120
Ticaret Bakanından :
— Aydm Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydm'da bir Duralı t Fabrikası ku
rulması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlarından
sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in
sözlü cevabı (6/840)
104:105,376:378
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, incir tarımının bekası ve müstahsili
nin himayesi konularında ne düşünüldü
ğüne dair Ticaret ve Tarım Bakanların
dan sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in, sözlü cevabı (6/841)
103:110,378:381
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon sermayeye sahip bulu
nan kimselerin kredi ihtiyaçlarının nere
den sağlanacağına dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/844)
110,794
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Devletin tarım sektörünrdeki istih
sal artşmı ve kalkınmayı gerçekleştirmek
üzere sağladığı imkânları köylere duyur
ma işinde ne yapıldığına dair Ticaret ve
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/1019) 304
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli,
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/836)
104,376,792,793— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'ımn, Eskişehir'in inönü nahiyesinde
muvakkat hububat alım merkezi açılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/1005)
— izmir Milletvekili Şinas-i Osnıa'mn,
yabancı bir memlekette, mühim bir kaçak
çılığa ismi karışan bir ticaret müşavirimiz
hakkındaki, itham edici, haberlerin hangi
tarihte Bakanlığa geldiğine ve ne işlem
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yapıldığına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/816)
101:102,370,376
— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğün
ce, Tarım Kredi Kooperatifi memurları
nın sendikaya girmelerini önlemek için
gerekli önleyici tedbirlerin alınması hak
kında şube ve ajanslara gizli bir genel emir
gönderilip gönderilmediğine dair Ticaret
ve Çalı çıma Bakanlarından sözlü sorusu
(6/1022)
309
Turizm ve Tanıtma Bakanından :
Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesisleri
ne, iki yıllık plân döneminde ne miktar
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/2025)
308
— Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun Türkiye Radyolarının kültür,
sanat ve müzik yayınlarının, halkın ihti
yaç ve temayüllerine göre, yeniden tanzimi
yolunda ne gilbi tedbirler alınması düşü
nüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/897)
117:118
— îzmir Milletvekili Osman Sabri
Adalîn izmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajla
rında Turizm Bankası tarafından yapımı
na başlanan otelin en kısa zamanda bitiril
mesi ve işler duruma getirilmesi için ne
düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/872)
114
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in,
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana as
faltına bağlıyacak yolun inşasında iönem ve
rilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve 'Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/862)
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan,
Romalılardan kalma, yüzme havuzu ve
köşk mesiresi turistik tesisinin, bir senedir,
kapalı tutulması sebebine dair içişleri ve
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından stizlü
sorusu (6/861)
— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin
bütünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşri-

113
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yat yapan 15 kadar radyo istasyonunun
faaliyetine karşı, tedbir olarak neler yapıl
dığına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1029)
447
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm,
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, şah
siyle ilgili beyanatının Türkiye Radyola
rından yayınlanması sebebine dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/908)
1İ8:119
Ulaştırma Bakanından :
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Ankara - Erzurum - Kars arasında nıo-
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tortu tren işletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma
Bakanından
sözlü sorusu (6/1031)
447
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'a bağlı- ilçelerin bâzı büyük nahi
yelerinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına dair Ulaştırma Bakanından sözlü
sorusu (6/1032)
448
— İzmir Milletvekili Osman Salbri
Adal'ın, Çeşme Limanında yıllarca önce
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan iskele'nin en kısa zamanda bitirilmesi için ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/873) 114

B - YAZILI SORULAR VE
Adalet Bakanından :
—- Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Yapı - İş Sendikaları tarafından An
kara'da yapılmakta olan grevde kanuna
aykırı bir husus olup olmadığına dair soru
önergesi, ve Adalet Bakanı Sırrı Atalay'la İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı
cevaplan (7/598)
912:915
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Avukat Niyazi Eronat
hakkında
yalancı şahitlik yapanlar için Mardin Sav
cılığınca takibat yapılması sebebine dair
soru önergesi, ve Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı (7/557)
910:912
•Başbakandan :
— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin, Kıfbns siyasetinin tatbikatında
meselenin hangi safhasında 'bulunulduğu
na dair soru önergesi ve Başbakan adına
Dışişleri Bakan Vekili Kemal Satır'ın ya
zılı cevabı (7/572)
342:347
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesi Bü
yük Toraman köyüne içme suyunun ne za
man getirileceğine ve köyün selden ko
runması için ne tedbir alındığına dair Köy
İşleri ve Baymdrılık Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/606)
249
— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-

CEVAPLARI

demir'in, Konya ili Doğanhisar ilçesinin
ihtiyaçlarına dair sıoru önergesi ve Başba
kan adına Devlet Baikanı Nüvit Yetkin'in,
yazılı cevabı (7/856)
615:617
— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nra, Genelkurmay Başkanının, Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lıklarına mektup yazması ve bilhassa Kim
Dergisine demeç vermesi karşısında ne
düşünüldüğüne dair sora önergesi, ve
Başbakan İsmet İnönü'nün yazılı cevabı
(7/623)
250,917:918
—- Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, Konya'nın Seydişehir ilçesi' su tesis
leri inşaatı işinin ne zaman bitirileceğine
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/656)
875
— Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, zirai istihsal ve hayvancılığın geliştiril
mesi iein çiftçiye yeterli yardım yapılması
nın mümkün olup olmadığına dair soru
önergesi ve Başbakan adına Tarım Bakanı
Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/554) 382:386
Bayındırlık Bakanından :
— Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Ankara köylerinden hamgilerine 1 . 3 . 1960 tarihinden bugüne ka
dar, oıkul binası, içme suyu tesisi ve yol
yapıldığıma dair İçişleri, Bayındırlık, Mil
lî Eğitim, Köy İşleri Bakanlarından yazılı
sorusu (7/637)

533
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Sayfa
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kuşadası ile Pire Limanı arasında Fe
ribot işletilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne ve Söke - Milas yolunun asfaltlan
ması işine dair soru önergesi ve Ulaştırma
eski Bakanı Ferit Alpiskender, Turizm ve
Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs ve Ba
yındırlık eski Bakanı îlyas Seçkin'in yazı
lı cevapları (7/392)
339:341
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzban'm, Burdur ili yollarının, 1965 yıılı
içinde, yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından ya
zılı sorusu (7/654)
875
— Kırşehir Milletvekili Memduh. Erdomir'in, Kaynarca ilçesinin Topçudivam
Kurudere köyünün içme 'suyu ihtiyacının
karşılanıp karşılanmıya cağına dair Bayın
dırlık ve Köy İşleri Bakanlarından yazılı
sorusu (7/642)
623
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ve
Delice nehri üzerinde bir köprü yapılıp
yapılmıyacağına dair Bayındırlık
Baka
nından yazılı sorusu (7/612)
249
Çalışma Bakanından
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il mer
kezlerinde, 150 şer yataklı İşçi Sigortaları
Hastanesi yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Çalışma Bakanından ya
zılı, sorusu (7/648)
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, işçi Sigortaları Kurumu tara
fından Zonguldak'ta yapılmasına karar
verilen hastanenin yapımı halen başlan
maması sebebine dair yazılı soru önergesi
ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in ya
zılı cevabı (7/593)

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
j mühim bir millî maçı tehir etmek istiyen
\ Futbol Federasyonunun tutum ve davra| nışma ve millî maç sırasında meydana ge- ;
len müessif olayın vukuuna sebebiyet ve
renlerin adalete tesl'm-edilip edilmiyeceğine dair Devlet ve içişleri Bakanlarından
yazılı sorusu (7/627)
308
\
,
j
|
|

•— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, .
izmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Cami ; ne bir
müezzin kadrosu verilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine dair Devlet Bakanından
yazılı sorusu (7/628)
394

;

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Konya ili Doğanhisar ilçesinin ih] tiyaçlarına dair soru önergesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in,
yazılı cevabı (7/856)
615:617
Dış'şleri Bakanından
— istanbul Milletvekili Muhiddin Oüven'in, Kıbrıs siyasetinin tatbikatında me- --,.
j selenin han^i safhasında bulunulduğuna
! dair soru önergesi ve Başbakan adına Dış*
; işleri Bakan Vekili Kemal Satır'm yazılı
1
cevabı (7/572)
342:347
— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel Ilkin'e
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı
Feridun Cemal Erkin'in yazılı cevabı
(7/573)
286:290

874

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
.
— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'! un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhi- .
I linde akan büyük ve küçük bütün ne
hirlerin durumuna dair Enerji ve Tabiî
293 • KaynaklarBakanmdanyazilisoru.su (7/629) 3M
s

— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde
!
— izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn,
buulnan bütün barajların durumuna dair
Ankara'da,
19 Mayıs
Stadyomunda,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya•
22 . 3 . 1964 tarihinde oynanan ve yarı
i zıh sorusu (7/631)
394
da kalan İzmirspor - Hacettepe futbol ma
^
— A d a n a Milletvekili Yusuf Aktimur'çına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı
i un, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının için-.,-.-.
Malik Yolaç/m yazılı cevabı (7/475)
381:382 i • de bulunan büyük ve küçük göllerin du- .
Devlet Bakanından

!
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Sayfa

Sayfa

— Kırşehir Milletvekili Memduh Errumuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
demir'in, .çay fabrikalarının kapasitesinin
Bakanından yazılı sorusu (7/630)
394
yükseltiltip yüseltilmiyeceğine ve ambalaj
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Beyşehir ilçesine bağlı Budak kö
tesisleri yapımına başlanıp başlanamıyayü ile Kıreli ve daha başka köylerin ara
cağma dair Gümrük ve Tekel Bakanından
zisini sulayacak olan sulama tesislerinin
yazılı sorusu (7/622)
250
no zaman yapılacağına dair yazılı soru
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in,
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
izmir'in Cumaovası bucağında, bucaklıların
kanı Hüdai Oral ile Köy îgleri Bakanı
temin edecekleri bir binada, Tekel idare
Lebit
Yurdoğlu'nun
yazılı
cevaplan
since bir anbar açılması hususunda ne
(7/569)
439:440
düşünüldüğüne dair Gümrük ve Tekel Ba
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erkanından yazılı sorusu (7/601)
201
demir'in, Kayseri iline bağlı Güneşli nahi
— Kırşehir Milletvekili Memduh Eryesi halkına istimlâk bedellerinin hangi ta
demir'in Malatya'nın Arguvan ilçesinde
rihte ödendiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
haşhaş ekimine müsaade edilip edilmiyenaklar Bakanından yazılı sorusu (7/608)
249
ceğine dair soru önergesi, ve Tarım Baka
— Kırşehir Milletvekili Memduh Ernı Turan Şahin ile Gümrük ve Tekel Baka
demir'in Kayseri iline bağlı Güneşli na
nı Mehmet Yüceler'in
yazılı
cevabı
hiyesine ne zaman elektrik verileceğine
(7/617)
249,646:647
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
1
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdan yazılı sorusu (7/605)
249
mir'in, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalık
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erbucağında, bir şarap fabrikası yapılmasının
demir'in Kayseri'nin Felahiye ilçesinin Ka
düşünülüp düşünülmediğine dair Gümrük
zıklı semtinde ve Kızılırmak üzerinde bir
vo Tekel Bakanından yazılı sorusu (7/607) 249
baraj kurulmasının düşünülüp düşünülme
içişleri Bakanından
diğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından yazılı sorusu (7/611)
249
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erhimoğlu'nun, Türkiye'de ne kadar mahalle
demir'in, Keşan'ın Kadıköy mevkiinde bir
bekçisi olduğuna ve bunların hangi ka
baraj yapılmasının düşünülüp düşünülme
nuna göre istihdam edildiklerine dair içiş
diğine dair yazılı soru önergesi ve Enerji
leri Bakanından yazılı sorusu (7/624)
304
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'm
— Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalıyazılı cevabı (7/570)
386
oğlu'nun, Ankara köylerinden hangilerine,
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Sakarya'nın Karasu
ilçesinin
doğusundaki Melen Nehri ile Karaboğaz
Gölü arasındaki arazinin kurutulması ve
ya ıslah edilmesi için bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair Köy işleri
ve Enerji ve Tabiî Kavnaklar Bakanların
dan yazılı sorusu (7/640)

623

Gümrük ve Tekel Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Ege tütün piyasasının açılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Gümrük
ve Tekel Bakanından yazüı sorusu (7/646)
G24

1.3.1960 tarihinden bugüne kadar, okul
binası, içme suyu tesisi ve yol yapıldığı
na dair içişleri, Bayındırlık, Millî Eği
tim. Köy işleri bakanlarından yazılı sorusu
(7/637)
533
— Diyarbakır
Milletvekili
Adnan
Aral'ın, Çermik ilçesinin Haraba ve Musikan köylüleri arasındaki silâhlı çatışma
da öldürülen Jandarma erinin, bu katli
sebebiyle Jandarma Kumandanının, sevk
ve idare bakımından, bir kusuru görülüp
görülmediğine dair soru önergesi ve iç
işleri Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ce
vabı (7/584)
386:388
(Cilt : 34)

Sayfa

Sayfa
— Diyarbakır
Milletvekili
Adnan
Aral'ın, Karasu Belediye Meclisinin aldığı
bir kararla, Gürsel inkılâp ve 27 Mayıs ad
ları verilen caddelerin isimlerinin değişti
rildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup
olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri
Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı cevabı
(7/586)
915:917
— Diyarbakır
Milletvekili
Adnan
Aral'ın, Yapı - iş Sendikaları tarafından,
Ankara'da yapılmakta olan grevde kanuna
aykırı bir husus olup olmadığına dair soru
önergesi, ve Adalet Bakanı Sırrı Atalay'la
içişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı ce
vapları (7/598)
*
912:915
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Ağrı ili Bekçi Teşkilâtında görevli
iki kişinin, Valilikçe, işlerinden çıkarılma
larının hukukî mesnedinin ne olduuğna
dair Önergesi ve içişleri Bakanı Orhan öz
trak'ın yazılı cavabı (7/564)
341:342
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Keşan Belediyesi tarafından iha
leye çıkarılmış buulnan Dizel Elektrojen
Grupu ve Şebeke ıslahı işinde yolsuzluk
yapıldığı hakkındaki söylentilerin mahiyeti
ne dair içişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/655)
875
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'deki, resmen kayıtlı bu
lunan, bilûmum cemiyetlere dair soru öner
gesi, ve içişleri Bakanı Orhan öztrak'ın
yazılı cevabı (7/604)
245,645
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir ili dâhilinde, Ekim
1961 tarihinden bugüne kadar, kaç tören,
kongre, panayır, sergi ve balo yapıldığı
na dair içişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/602)
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, il genel meclisi çalışmalarına ait
evraklardan gönderilmemesi sebebine dair
içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/603)
—• izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn,
mühim bir millî maçı tehir etmek istiyen
Futbol Federasyonunun tutum ve davra
nışına ve millî maç sırasında meydana ge
len müessif olayın vukuuna sebebiyet ve-

244

renlerin adalete teslim edilip edilmiyeceğine dair Devlet ve içişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/627)
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Alaşehir'in Yeşilyurt kasabasına bir polis
karakolu kurulması konusunda ne düşünül
düğüne dair içişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/620)
—• izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
izmir'in Baleova kasabasında müstakil
bir polis veya jandarma karakolu kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair
içişleri Bakanından yazılı sorusu (7/619)
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Çatalağzı Elektrik Santralin
de yapılan baca külünü tutacak elektro
filter tesisi için ayrılan yaıtırım karşılığı
nın başka sosyal tesis ve hizmetlerde kul
lanıldığının vâridolup olmadığına dair soru
önergesi ve Eerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai Oral'ın yazılı cevabı (7/588)

308

250

249

338:
389

İmar ve İskân Bakanından
— istanbul Milletvekili ö. Zekâi Dorman'm depremden zarar gören Yalova
ilçesinin Çınarcık bucağına ne yardım
yapılacağına dair imar ve ve İskân Baka
nından yazılı sorusu (7/647)
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Kayseri 'nin Felahiye ilçesinde
topraksız vatandaşlara toprak dağıtılma
sının mümkün olup olmadığına dair imar
ve iskân Bakanından yazılı soruus (7/610)
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdomir'in Sakarya'nın Kaynarca ilçesine
elektrik ve su verilmesi için bir tahsisatın
1965 programına konulup konulmadığına
dair imar ve iskân Bakanından yazılı
sorusu (7/645)

874

249

624

Köy İşleri Bakanından
244

— Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalıoğlu'nun, Ankara köylerinden hangileri
ne, 1 . 3 . 1960 tarihinden bugüne kadar,
okul binası, içme suyu tesisi ve yol ya
pıldığına dair içişleri, Bayındırlık, Millî
Eğitim, Köy işleri bakanlarından yazılı
sorusu (7/637)

533

— 35 —
Sayfa
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Beyşehir ilçesine bağlı Budak
köyü ile Kıreli ve ddha başka köylerin
arazisini sulıyacak olan sulama tesisleri
nin ne zaman yapılacağına dair yazılı
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdaî Oral ile Köy işleri
Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun yazılı cevap
ları (7/569)
439:440
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemiri'n, daimi su altında bulunan Kay
narca ilçesi Tepedivam Kapaklar köyü
arazisinin kurutulması için lüzumlu k a 
nalın açılıp açılmıyacağma dair Köy İş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/644)
624
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kaynarca ilçesinin Topcudivam
Kurudere köyünün içme suvu ihtiyacı
nın karşılanıp
karşılanmıyacağma dair
Baymdrılık ve Köy îşleri bakanlarından
yazılı sorusu (7/642)
623
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyük
Toraman kövüne içme suyunun ne za
man getirileceğine ve köyün selden korun
ması için no tedbir alındığına dair Köy
işleri ve Bayındırlık Bakanlarından yazılı
sorusu (7/606)
249
— Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demin'n, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde,
topraksız vatandaşlara toprak dağıtılma
sının mümkün olur» olmadığına dair soru
öner^e^. ve Köy işleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun yazılı cevabı (7/610)
618:619
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kayseri'nin Talaş Bucağına bağlı
Karaşah köyüne içme suyu getirilmesi
nin 1965 programına alınıp alınmadığına
dair Köy işleri Bakanından yazılı sorusu
(7/613)
249
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı
Ulupmar köyünün içme su tesislerinin
programa alınıp alınmadığına dair Köy iş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/615)
249
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesine
bağlı Karadere köyünün sulama işinin tet-

Sayfa
kik edilip edilmediğine dair Köy işleri
Bakanından yazılı sorusu (7/614)
249
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemiri'n, Sakarya'nın, Karasu ilçesinin do
ğusundaki Melen Nehri ile Karaboğaz Gö
lü arasındaki arazinin kurutulması veya
ıslah edilmesi için bir tedbir düşünülüp dünülmediğine dair Köy işleri ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazılı so
rusu (7/640)
623
Millî Eğitim Bakanından :
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin tesisini düşünmekte bulunduğu Ta
rım Fakültesinin Adana'da kurulmasının
yetkili kurulca beyan edildiği halde bugüne
kadar kurulmayışınm sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/653)
875
— Adana Milletvekili Yusuf Altimur'un, Yurdumuzda bulunan ilk, orta ve lise
okullarının adediyle öğrenci ve öğretmen
durumlarına dair Millî Eğitim Bakanından
yazılı sorusu (7/632)
394
— Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalıoğlu'nun, Ankara köylerinden hangileri
ne, 1 . 3 . 1960 tarihinden bugüne, kadar,
okul binası, içme suyu tesisi ve yol yapıl
dığına dair içişleri, Bayındırlık, Millî
Eğitim, Köy işleri Bakanlarından yazılı so
rusu (7/637)
533
— B'.tlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Bitlis Lisesi ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ortaokullarının öğretmen kadrola
rına dair soru önergesi, ve Millî Eğitim
Bakanı ibrahim öktem'in yazılı cevabı
(7/33)
908:909
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'm, bu ders yılında ortaokul ve lise
lerde tek dersten sınıfta kalan öğrenci
sayısına dair soru önergesi, ve Millî Eği
tim Bakam ibrahim öktem'in yazılı ce
vabı (7/556)
614:615
— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Erzurum imam - Hatip Okulu öğren
cilerinin, dersleri ne sebeple ve ne zaman
boykot ettiklerine dair soru önergesi, ve ,
Millî Eğitim Bakanı ibrahim
öktem'in
yazılı cevabı (7/248)
909:910

-36—
Sayfa
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İzmir'de çıkmakta olan haftalık Hüryol
gazetesine yazı yazmakta olan K. Fedai
Coşkunner'in memur olup olmadığına dair
soru önergesi, ve Millî Eğitim Bakanı ibra
him öktem'in yazılı cevabı (7/567)
643:644
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Karaburun Ortaokuluna lisan öğretmeni tâ
yini hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/600)

201

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde,
pansiyonlu bir ortaokul binası yapılıp
yapılmaması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Eğitim Bakanından yazılı so
rusu (7/609)

249

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemiri'n, Malatya'nın Hekimhan ilçesin
de yanmış bulunan ortaokul binasının ye
niden yapılmasının,
1965 pro«rmmmda
dikkate alınıp alınmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (7/616)

249

— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Kozlu Atatürk Ikokulu öğrencileri
nin ellerinde inönü'nün resimleri olduğu
halele Cumhuriyet Bayramına iştirak etti
rildiklerinin doğru olup olmadığına dair
soru önergesi, ve Millî Eğitim Bakanı ib
rahim öktem'in yazılı cevabı (7/1)
907:908
Millî Savunma Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın Askerlik Dairesine bağlı 31
Askerlik Şubesi mmtakasında oturmakta
olan emekli ve malûllerin ödenmiyen, 1963
ve 1964 senelerine ait, reçete bedellerinin,
tediyesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
soru ö n e r d i , ve Millî Savunma Bakanı
Ilhami Sancar'm yazılı cevabı (7/597)
— Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, Mardin Avukatlarından İsmail Munga'mn, askerlik fiilî hizmetini yapmış olup
olmadığına dair soru önergesi, ve Millî
Savunma Bakanı Ilhami Sancar'm yazılı
cevabı (7/567)

645

Sayfo
Sağlık ve Sosyal Yardlıın Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrah'iıırıoğlu'nun, Türk Kanser Kurumunun
ne zaman kurulduğuna ve ilk ve şimdiki
statüsünün ve olduğuna dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu
(7/626)
304
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Karasu ilçesi Sağlık Merkezine,
erzak ve iaşe bedeli olarak lüzumlu öde
neğin gönderilip gönderilmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından ya
zılı sorusu (7/639)
623
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Malatya'nın Arguvan ilçesine
doktor tâyin edilip edilmiyeceğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı sorusu (7/618)
249
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Çorlu Doğumevi binasını hastahane
haline ifrağının mümkün olup olmadığı
hususunda bir çalışma yapılıp yapılmadı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı sorusu (7/652)
875
Sanayi Bakanından
— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, yurdumuzda bulunan bilumum çimen
to fabrikalarının durumuna dair Sanayi
Bakanından yazılı sorusu (7/634)
394
— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, yurdumuzda bulunan bilumum şeker
fabrikalarının durumuna dair Sanayi Ba
kanından yazılı sorusu (7/633)
394
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestil ci'nin, 1964 yatırım programında
Filyos'ta yapılması öngörülen Krom Mağnezit • Ateş Tuğlacı Fabrikasının, bu
yerden alınıp Konya'da kurulması sebe
bine dair yazılı soru önergesi ve Sanayi
Bakanı Muammer Erten'in yazılı cevabı
(7/589)
440:443
Tarım Bakanından

643

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahlmoğlu'nun, 1960 yılından bu yana it
hal ve istihsal edilen kimyevi gübre ve
tarım ilâçlarının cins ve miktarının neler

-
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olduğuna dair sora önefgesi ve Tarım
Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı
(7/562)
435:439
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat
Bankası binası olmadığına dadı* yazılı sora
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in, yazılı cevabı (7/625)
304,444
— İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman'm, Yalova bölge Bağ - Bahçe Araş
tırma Enstitüsünce satmalmmak istenen
traktör ve ekipmanlarına ait ihale ilânla
rının usulüne uygun yapılıp yapılmadı
ğına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı
Turan Şahin'in yazılı cevabı (7/587) 347:348
— Kırşehir milletvekili Memduh Erdemir'in, Malatya'nın Arguvan ilçesinde
haşhaş ekimine müsaade edilip edilmiyeceğine dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin ile Gümrük ve Tekel
Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı
(7/617)
249, 646:647
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde•mir'in, Sakarya ilinin Karasu ilçesinde,
müstahsilin elinden alınmış fındıklar bulıınııp bulunmadığına dair Tarım Baka
nından yazılı sorusu (7/641
623
— Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, zirai istihsal ve hayvancılığın ge
liştirilmesi için çiftçiye yeterli yardım ya
pılmasının mümkün olup olmadığına dair
sora önergesi ve Başbakan adına Tarım
Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı
(7/554)
382:386
—. Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha
zinedar'm, Ordu ilinde çay dikili arazi
nin kaç dönüm olduğuna dair önergesi
ve Tarım Bakanı Turan Şahm'in yazılı
cevabı (7/585)
290:291
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Azot Sanayii Kütahya Fabrikasında,
1967 yılında üretilecek fazla gübrelerin
depolanması, korunması, nakli ve-dağıtımı
için alınması düşünülen tedbirler olup ol
madığına dair Tarım Bakanından yazılı
sorusu (7/650)
874
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Devlet Meteoroloji İşleri öenei Mü
dürüne, yayımlanan kitabı için telif üc

reti verilmiş veya her hangi bir yardım
da bulunulmuş olup olmad ğma dair Ta
rım Bakarımdan ytzılı sorusu (7/649)
874
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, toprak tahlil lâboratuvarlarının artı
rılması için bir çalışma olup olmadığına
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu
(7/651)
875
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1964 yılı yatırım programın
da, Zonguldak'ta kurulması öngörülen
Kayın Kereste Fabrikası için yer seçimi
ve tesis hazırlıklarının bitip bitmediğine
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Tu
ran Şahin'in yazılı cevabı (7/591)
292:293
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Yusuf Aktîmur'un, yurdumuzda bulunan bilûmum ban
kaların durumuna dair Ticaret Bakanın
dan yazılı soıusu (7/635)
394
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un kaç ilçesinde Ziraat
Bankası binası olmadığına dair Ticaret
Bakanından yazılı sorusu (7/638)
533
— Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu'ııun, Van'ın Erciş ilçesi Ziraat Bankası
Ajans Müdürünün dövülmesi olayının ha
kiki sebebinin ne olduğuna dair Ticaret
Bakanından yazılı sorunu (7/636)
394
Turizm ve Tanıtma Bakanından
Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in,
Kuşadası ile Bire Limanı arasında. Feribot
işletilmesi konusunda ne düşünüldüğüne
ve Söke - Milas yolunun asfaltlanması işine
dair sora önergesi ve Ulaştırma eski Ba
kanı Ferit Alpiskender, Turizm ve Tanıt
ma Bakanı AIü İhsan Göğüs ve Bayındır
lık eski Bakanı llyas Seçkin'in yazılı ce
vapları (7/392)
339:341
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Amasra nahiyesinin turizm
yönünden gelişmesi (için Bakanlığın bir
programı bulunup bulunmadığına dair so
ra önergesi ve Turizm ve Tanıtma Ba
lkanı Ali İhsan Göğüs'ün yazılı cevabı
(7/590)
291:292
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Ulaştırma Bakanından

veya kısa süreli bir kursu mütaakıp kap
tan yetkisinin verilip verilmiyeceğine dair
Ulaştırma
Çakanından
yazılı
sorusu
(7/643)
624.

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm. çer'in, Kuşadası ile Pıire Limanı arasında
Feribot işletilmesi konusunda ne düşünül
düğüne ve Söke - Milas yolunun asfalt
lanması işine dair soru önergesi ve Ulaş
tırma eski Bakanı Ferit Alpiskender, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs
ve Bayındırlık eski Bakanı îlyas Seçkin'in
yazılı cevapları (7/392)
339:341
— İzmir Milletvekilli Şükrü Akkan'in, Kemalpaşa ilçesine bağlı ören kasa
basına ,bir PTT şubesi açılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair soru önergesi
ve Ulaştırma Balkanı Mahmut Vural'ın
yazılı cevabı (7/621)
250,619:620
— Kırşehir Milletvekili Memulun Erdemir'in, motor sahiplerine bir imtihan

—- Ordu Milletvekili Orhan Nairn
Hazinedar'm, Ordu ilinin Bolaman buca
ğında lojmanlı " PTT şubesi yaptırılması
için, halk tarafından hibe edilen arsaya
neden bina yaptırılmadığına dair sora
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut
Vural'ın yazılı cevabı (7/595)
443:444

;
Ii
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— Van Milletvekili . İhsan Bedirhanoğlu'nun, yeni satınalınmış bulunan loko
motiflerin ısıtma tertibatının olmadığı yo
lunda ç:kan haberlerin doğru olup olmadığıııa dair soru önergesi ve Ulaştırma
Bakanı Mahmut Vural'ın yazılı cevabı
(7/599)
83,617:618

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
— Milletvekillerinin ve Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin yeni yıllarının tebriki haıkkın.da Genelkurmay Başkanı Orgeneral

Cevdet Sun ay ııle Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sinmen 'in karşılıklı tergrafları 486:487

TASARILAR
— 6086 sayılı Tuıizm Endüstrkinıi Teş
vik Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında (1/785)

J
—. Ankara Üniversitesi kuruluş kadro; l a n hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı (1/766)
250
875
— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulü
ne mütaalllk Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair (1/97) 660,602:695

— Ambalajların muvakkat ithalıine
mütaall'ik Gümrük Sözleşmesinin onylanım asının uygun bulunmasına dair (1/95)
665,708:711,774,814:817

— Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik
Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği arasında akdedilen ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan
«Atmosferde, fezada ve su altında nükleer
silâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Andlaşma» nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair (1/604)
676,724:727,
774,830:833

— Askerî öğrencilerden haşarı giistercnmyenlci' hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair (1/574) 163:
164,416,466:467,503:504,526,529,534,555,558
— Atatürk. Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek
verilmesi hakkında (1/761)
85,394,773,776,791
— Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek
4 ,n<m Protokolün onaylanmasının uygun
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675,716:719,
774,822:825
— Baraj inşaatı dolayısiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına
dair (1/402)
885
— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
Teşekkülünden fayda! anma hususunda
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
yapılan Andlaşmaya ait teati olunan mek
tupların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/428) 661:665,704:707,774,810:813
bulunduğu hakkında (1/686)

— Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde
yer alan ahdî tarifelerin yürürlükten kal
dırılması hakkında (1/174)
679,744:747,
775,850,853
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rını etkiliyen mükellcfiyctlen bertaraf et
mek amaciylc alman Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin
onaylanması . hakkında
(1/775)
483
— Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkında (3/1107)
487
— 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına dair (4/359, 1/640)
773
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Ka
nunla değişik 23 ncü maddesinin değişti
rilmesi rakkmda (1/752)
305,773,775:776
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (î/779)

583

•— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
3 ncü fıkrasiylc 71 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/204)
90
— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı (1/513, 2/526)
89,165:189,254,338:339,
353,402,450,503,627,659,883
— 1964 Kalkınma İstikrazı hakkında
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyinları raporları (1/673) (S. Sayısı : 760)
13,44:
47,85,145,148

Sayfa
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/767)
250
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
(1/774)
478
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı (1/781)
C56
— Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm
23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963
tarihli 1991 (XVIII) sayılı Karariyle
değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/695) 677,728:
731,774,834:837
— Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair (1/338)
681,756:759,775,
862:865
— Danıştay kanunu tasarısı (1/474)
251,
309:338
—• Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma
(CIV) ve ekleriyle, Demiryolu ile eşya ta
şınmasına mütaallik Milletlerarası And
laşma (CİM) ve eklerinin, ek Protokolün
ve nihai Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/714) 448,449,450,499:
502,518:521,534,547:550
— Deniş İş kanunu tasarısı (1/562)
399
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında (1/758)
583,626:627,
648:65i
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 466Ş sayılı
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında
(1/762)
82
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savun
ma Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/311)
164,416,467,504:512
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— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/782)
656
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı (1/546)
13,40:43,85,125:128
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve
(A/3) 'işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/751) 448,502:503,522:525,
534,551:554
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/772)
394
— Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerinin ücretleri
hakkında (1/763)
160
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair (1/561) '
14,64:67,85,121:124
— Genelkurmay Başkanının görev ve
yetkileri hakkında (1/769)
250
— Genel Muhabere Kanunu tasarısı
(1/486)
611
— Genel nüfus yazımı kanunu tasarı
sı (1/507)
90
— Gümrük kanunu tasarısı (1/466,
1/204)
90
— Gümrük memurlarından vazifei raemuresini suiistimal edenlerle vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade
edilmiyenler hakkında yapılacak muame
leye dair 1920 sayılı Kanunun birinci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun tasarısı (1/417)
905:907
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması Akıd Tarafları ile Polonya
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki
münasebetlerle ilgili beyannamenin onay
lanmasının
uygun
bulunmasına
dair
(1/98)
660:661,696:699
— Harb tehlikesi halinde halkın ban
kalara hücumunu önleyici ve para dağıtı
mını
düzenleyici tedbirler
hakkında
(1/783)
656
— 2004 sayılı icra ve İflâs Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl-

Sayfa
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fık
ralar eklenmesine dair (1/280)
251
— 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk
Sandıkları hakkındaki kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair (1/764)
160
— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair
(1/374).
884
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
56 ncı maddesinin (a) bendinin son pa
ragrafının kaldırılması hakkında (1/456) 883:
884
— İller Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında
(1/646)
164,416,467 =476,534,543:546
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/776)
483
— Islahı Hayvanat Kanununun 5883
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının
kaldırılması hakkında (1/435)
886:8S7
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/77)
533
— Konut kanunu tasarısı (1/493)
90
— Lâ Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde
kültür mallarının korunmasına dair Söz
leşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait
tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın
uygun bulunduğu hakkında (1/306)
659,684:
687
— Meşru olmıyan çocukların ana bakı
mından nesebinin tesisine ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/552)
676,720:723,774,826:829
— Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/304 679:
680,748,751,775,854:857
— Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F, A. O.)
bünyesi içine alınmasına dair Sözleşme
ye Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının
uygun bulunduğuna dair (1/418) 678 736:739,
775,842:845
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—* Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 19G3
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkmda (1/677) 775,866:869
— Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasma mükerrer 93 ncü madde ek
lenmesine ve 50 nci maddenin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair protokollerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
(1/264)
678:679,741:743,775,846:849
— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı (1/451)
90
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı (1/321)
14,60:63,85,141:144
— Millî Savunma Bakanlığının görev,
yetki ve teşkilâtı hakkında (1/770)
250

Sayfa
ye mazhar millet şartı hakkında, Türkiye
Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın onaylanması hakkında (1/24) 665:667,
712,715,774,818:821
— 17 Nisan 1961 tarihinde Paris'te akdolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Ko
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Söz
leşme) ile üç ekine katılmamız için Hükü
mete yetki verilmesi hakkmda (1/184) 677,732:
735
— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/727)
13,48:51,85,129:132

— özel öğretim kurumları kanunu tatasarısı (1/539)
15,39,85:88,90:96,153:156,
— Nafaka alacaklarının yabancı mem
165,194:197,207,238:241,253:
leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katıl
254,298:301
mamızın uygun bulunduğuna dair (1/765) 160
— özel Yatırımlar Bankası kanunu ta— Nisan 1961 tarihinde Paris'te akdotarısı (1/778)
564
lunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Ko
—
Polis
Vazife
ve
Salâhiyet
Kanunu
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Söz
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
leşme) ile üç ekine katılmamız için Hükü
ir (1/458)
887:898
mete yetki verilmesi hakkında (1/184) 774:775,
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş ka
838:841
nunu tasarısı (1/596)
416:434
— Nüfus plânlaması hakkında (1/480) 89,
189,208:233
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkümlerinin değiştirilmesi hakkmda (1/772,
koşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan
4/349)
478,435 £42,559 £62,'565 £73,
Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimalî - İr
577580,875
landa Birledik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhu
— Serbest malî müşavirlik kanunu ta
riyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhu
sarısı (1/476)
89,265:286,339,353
riyetinin teessüsüne mütaallik Anlaşma ile
— Siyasi partiler kanun tasarısı (1/560,
A, B, C. D, E, F, eklerinin Türkiye Cum- 2/378, 2/591)
88,207:208,627,059,883
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan
—• Sivil Savunma Kaaıununa iki ek mad
Kırallığı ve' Büyük Britanya ve Şimalî de eklenmesine dair (4/356, 1/517)
614
îrlânda Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan Garanti Andlaşması ve bu Andlaş— Sıkıyönetim kanunu tasarısı (1/771) 305
mamn II nci maddesinde atıfta bulunulan
— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel
Ara Anlaşmaları ve bunlara ek protokolle
maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
i'is Cumhuriyeti ve Yunanistan Kiralığı
kında (1/597)
6801681,752:755,775,858,861
arasında imzalanan, İttifak Andlaşması ile
I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye
— Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuru
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yu
luş ve görevlerine dair (1/768)
250,611:612
nanistan Kırallığı arasında imzalanan İt
— Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât
tifak Antlaşmasının uygulanması için im
I Kanununa bir madde eklenmesine dair
za edilen Andlaşnıanm, en ziyade mtisaade\ (1/708)
160,612
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Sayfa
— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/780)
583
— Teşhis ve tedavi ınaksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve meecanen taihsis
edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar mal
zemesinin Gümrük Resminden r.ıuafen mu
vakkat ithaline dair Andlaşmanm uygun bu
lunduğu hakkında (1/279)
661,700:703
— Toprak Reformu kanunu tasarısı
(1/784)
656
— Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne
mütaallik Beyannamenin onaylanmasının
uygu bulunmasına dair (1/96) 659:660,688:691
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanun
larla değiştirilen 39 ncu maddesinin (b)
fıkrasının son .bendinin kaldırılması hakkın
da (1/268)
884

Sayfa
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı (1/461, 2/425)
90
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısanını tâyin eden Meriç nehri mec
rasının ıslahı dolayıslyle 19 Ocak 1963 ta
rihinde imzalanan Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/488)
667:
675
— Uzman Jandarma kanun tasarısı
(1/479)
89
— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa
ek kanun tasansı (1/707)
670
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/726)
13,52:55,85,133:136
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/463)
885:886

TEKLİFLER,
Adana (Kasım Gülek)
— Siyasi Partiler kanun teklifi (2/378) 88,
207,208,353,627,659,883
Adana (Kemal Sarıİbrahimoğlu)
— Siyasi Partiler kanun teklifi (2/591) 88,
207,208,353,627,659,883
Adana (Kemal Sarıİbrahimoğlu ve 2 ar
kadaşı)
— Ziraat alet ve makinalan ile kimyevi
gübre ve ilâçların ithalât ve memlekette
satışının münhasıran Türkiye Zirai Dona
tım Kurulu tarafından yapılmasına ve bu
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve
harçlardan muafiyetine dair (2/731)
773:774
Adana (Kemal Sarıibnctihimoğlu ve 55
arkadaşı)
— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında (2/618)
15,39,85:88,90:96,153:156,
165,194.197,207,238:241,253:254,298:301

Adana (Mehmet ÜnKtldı «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 8 arkadaşı)
— Çukurova Üniversitesinin kuruluşu
hakkında (2/8)
6:13,204,613
Adana (Melih Kemal Küçüktepepınar)
— Osmanoğlu Veyis Şevket Uğurlu'ya
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (2/769)
305
Amasya (Macit Zeren «Cumhuriyet
Senatosu Üyesh) ve Adana (Mehmet Ünaldı «Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— Malî müşavirlik ve yeminli müşa>vir•Jıife kanunu teklifi (1/476, 2/529)
89,265:
286,339,353
Antalya (İhsan Ataöv ve 8 arkadaşı)
— 275 sayılı Toplu I§ Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (2/768)
245
Antalya (Nihat Su)
— Malhkûm Alioğlu Ali Kurnıas'nm affı
hakkında (2/782)
394
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Sayfa
Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 12 ar
kadaşı)
— 53 'sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki
Kamunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/586)
89,416,450454
Aydm (Hilmi Aydınger)
— Kara, Deniz ve Havas Kuvvetlerine
'bağlı Harb oınıllariyle meslek okulları ve
askerî lise ve ortaokulları askerî öğretmen
lerine verilecek ek ders ücretleri hakkında
(2/776)
352

Sayfa
fat öztürkçine
«Cumhuriyet Senatosu
Üyesi») ile İstanbul (Reşit Ülker)
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici maddeler eklenmesine dair
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420)
89,416,
454:466
Bursa (Sadrettin Çanga ve 106 arka
daşı)
— Bölge tiyatroları kanun teMifi
(â/437)
89
Cumhurbaşkanınca) S. Ü. (Ragıp Üner
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»
— 4348 sayılı İspençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar Kanununun 12 nci maddesinin
değiştirilmesine dair (2/728)
162rl63

Ay'dın (İskender Cenap Ege «Cumhuri
yet Senatosu Üyssi» ve 2 arkadaşı)
— «PTT nin 125 nci yılını doldurmuş
Çanakkale (Şefik İnan)
olması dolııyıs'iyie memur ve hizmetlilerine
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi»
— Otelcilik, Motelcilik ve Türk Anonim
hakkındaki kanun teklifi (2/649) 207,416,512:
Şirketi kanun teklifi (2/576)
89,353;360,
513,627:643,658:659 j
403 ;415,450,503,627,659,883
•— 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Aydm (İsmet Sezgin ve 33 arkadaşı)
j
Ziraat Bankası Kanununa ek kanum teklifi
— 5237 sayılı Kanunun 27 nci maddej
(2/622)
399
sinin (c) bendinin değiştirilmesine dair
i
Edirne (llhami Ertem)
(2/522)
89:90 |
— 4081 sayılı Çiftçi maiikrmm' korun
Aydm (Osman Saim Sarıgöllü «Cumj ması hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
huriyet Senatosu Üyesi» ve 10 arkadaşı)
< nin değiştirilmesine, 10 n<;u maddecinin
— Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihj son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına
tiyarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına ta; ve aynı kanuna geçici iki madde ilâvesine
bi hizmetlerin birleştirilmesi haıkkındaki
; dair (2/265)
161:162
5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Kanunum
j
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
6 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
iBirliği Kanununun 9, 11, 17, 26 ve 40 nci
(2/786)
564 j maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
Aydın (Reşat ömrda)
\ (2/762)
3
— Çitçiyi topraklandırma hakkındaki
\
Edirne (Tahsin Banguoğlu «Cumhuriyet
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin deSenatosu Üyesi» ve 82 arkadaşı)
ğiştirilımcsi ve bu kanuna geçici bir madde
j
— Edirne'de bir üniversite kurulmasına
eklenmesine dair (2/372)
136 ! dair kanun teklifi (2/82)
6:13„204,613
Elâzığ (Celâl Ertuğ «Cumhuriyet Sena
Balıkesir (Cihat Turgut) .
\
tosu Üyesi»)
— 4081 sayılı Çiftçi mallarının korun]
— 1953 sayılı Umumi HızıssaMıa Kanu
mam bıkkındaki Kanunun bâzı maddelerij
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair
nin tadili hakkında (2/785)
533 !
(2/376)
670
Bolu (Kâmil İnal ve 10 arkadaşı)
j
Erzurum (Gıyasettin Karaca)
— Malûllerin işe yerleştirilmesi hakkınj
—- 6570 sayılı Kira Kanununun Ana
daki kanun teklifi (2/623)
399 > yasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3
Burdur (Mehmet özbey)
I ncü meddelerinin yeniden tedvini ile 4
— Türkiye'deki bütün hemşire aylıklaj neü meddesinin değiştirilmesi hakjkımda
ram bir olması hakkında (2/789)
583 ! (2/526) 89,165:189,208,254,338:339,353,402,45O,
Bursa (Cevdet Perin) ve İstanbul (Ri{
503,627,659,883
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Sayfa

Sayfa

— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/238)J
13:14,56:59,85,137:140
Erzurum (Tahsin Telli ve 11 arkadaşı)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/219)
13:14,56:59,85,137:140

Kanunu değiştiren 231 sayılı Kamunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı hükümler eklenmesine dair
449:450

Erzurum (Tahsin Telli ve 17 arkadaşı)
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında (2/745)
206,294,776:791
Eskişehir (İbrahim Cemalcilar) ve (Şev
ket Asbuzoğlu)
— 7334 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair (4/355, 2/307,
2/322)
613:614
îçel (Mazhar Arîkan)
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi (2/667)
882:883
içel (Yahya Dermancı)
— istiklâl Savaşına iştirak eden M.
Hilmioğlu M. Rlfat özaydın'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair
(2/281)
14:15
idareci üyeler (Cumhuriyet Senatosu
ve Millet Meclisi İdare Âmirleri)
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl/ması
hakkında (2/770)
305
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murlarının teşkilâtına dair olan 5509 sa
yılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesine dair (2/766)
160
idareci Üyeler (Millet Meclisi İdare
Âmirleri)
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l), ve (A/2) işaretli cetvellerin Millet
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hak
kında (2/764)
160
— Sayıştay Kanunu teklifi (2/532)
89,
254:256,611
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı

İsparta (Lokman Başaran ve 3 arkadaşı)
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi
ne dair (2/355, 2/450, 2/458, 2/542 vo
2/420)
89,416,454:466
istanbul (Berç Tumm «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi»)
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi
ne dair (2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve
2/420)
89,416,454:466
istanbul (Cihat Baban ve 5 arkadaşı)
— Birinci Dünya ve istiklâl Savaşla
rına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden
maaş tahsisine dair (2/286)
15,68,71,85,149:
152,164:165,190:193,207,234:237,253,
294:297
istanbul Erdoğan Adalı «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi»
— 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri 'hakkındaki Ka>nunutti 29 ncuı maddesine bir fıkra ilâvesi
hakkında (2/787)
564
istanbul (llhami Sancar ve 2 arkadaşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422
sayılı kanunlarlta değiştirilen ve eklenen
(b) fıkrasının kaldırılmasına dair (2/268,
2/10)
884
istanbul (Reşit Ülker)
— Beden Terbiyesi kanununun 4 ncü
ve 13 ncü maddelerinin kaldırılmasına dair
(2/386)
887
— Daimî seçmen kütüğü ve daimî seç
men kütüğü büroları kurulması ve çalışma
ları hakkında (2/772)
309
— Düğünlerde men'i israfata dair 55
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair (2/387) 898:
905
— Sicilli Nüfus Kanunumun 3 ncü mad
desinin değiştirümesdjûe dair kanun teklif i
(2/388)
883
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Sayfa
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair (2/440)
251,309:338
İstanbul (Rifat öztürkçine «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi»)
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun geçici 20 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (2/765)
- 160
— Su ürünleri kanunut teklifi (2/377)
90
—~ Türkiye Büyük Millet Meclisi teşki
lâtı daimî ve geçici ücretli kadrolarında ça
lışanlara tayın bedeli verilmesine dair
(2/774)
351
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici maddeler eklenmesine
dair (2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420)
89,
416,454:466
İstanbul (Saadet Evren ve 7 arkadaşı)
— 521 sayılı Danıştay Kanununun
8 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanunun geçici 6 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkında
(2/793)
670
İstanbul (Suphi Baykam)
— Türk sinema filimciliğini ıbalkmdırma kanunu teklifi (2/602)
535
izmir (İzzet Birand «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi») ve Manisa (Refik Vlusoy
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— Ek görev ve aylık ödenekleri namı
altında 1962 malî yılı Bütçesinden her
hangi bir tediye yapılmaması haikkında
(2/73)
535
İzmir (Mustafa Uyar)
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun
134 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
(2/236)
90
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bul
lardan doğan çocukların cezasz tescili hak
kında (2/263)
13:14,56:59,85,137:140
İzmir (Saim Kaygan ve 11 arkadaşı)
— Deniz İş kanunu teklifi (2/314)

535

İzmir (Şeref Bakşık)
— 3456 sayılı Noterlik Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi, bir maddesi
nin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna
üç geçici madde eklenmişine 4air (2/773) 309

Sayfa
İzmir (Şinasi Osma) ve (Nihad Kürşad)
— Basın suçlarının affına dair (2/683) 612:
613
Kayseri (Hüseyin Kalpaklıoğlu «Cum
huriyet Senatosu Üyesi)
— Denizcilik Akademisi kanunu teklifi
(2/792)
583
Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «Cum
huriyet Senatosu Üyesi»)
— Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek
Adalet Divannca mahkûm edilenlerin ce
zalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı
Kamunun 2 ilci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/771)
309
— 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi
nin 5 nci fıkrasının tadili hakkında (2/790) 583
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun
35 nci maddesinin (c) bendine bir fıkra
eklenmesine dair (2/791)
583
— Mehmedoğlu Murat Çalışkauı'a vatani
•hizmet tertibinden »aylık bağlanmasına dair
(2/767)
160
Kastamonu (Sabri Keskin ve 4 arkadaşı)
— 6831 sayılı Orman Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesinin kaldırılması hak
kında (2/763)
82
Kırşehir (Memduh Erdemir)
— Amme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında (2/617)
15,39,85:88,90:96,153:
156,165:194.197,207,238:241,253:298:301
— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
teklifi (2/425)
90
Konya (Ahmet Gürkan ve 9 arkadaşı)
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve
55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli
memurların maaş ve intibak dereceleri ha'k-kında (2/181)
877:882
Konyaı (İhsan Kabadayı ve 183 arkadaşı)
— (Selçuk Üniversitesi) adiyle Konya'
da bir üniversite kurulması hakkında
(2/50)
6:13,245,613
Kütahya (Sadrettin Tosbi ve 21 arka
daşı)
— 7334 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair (2/307)
613:614
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Sayfa
Manisa (Ferit Alpiskender
«Cumhuriyet
Senatosu Üyesi»)
— Hususi eğitim, ve öğretim müessese
leri kanunu teklifi (2/581)
15,39,85,88,90:96,
153:156,165,194.497,207,238 .-241,253:
254,298:301
Manisa/ (Süleyman
Çağlar ve 7 arka
daşı)
— Tarım, üretim ve satış kooperatifleri
ve birlikleri hakkında (2/783)
448
Maraş (Kemal Bağcıoğlu) ve îstanibul
(Fikret Oündoğan «Cumhuriyet
Senatosu
Üyesi»)
— Miiilî Savunma Bakanlığı Bütçesine
bağlı, Askerî Yargıtay, ıaıslkerî savcılar ve
aökerî mahkemelerde çalışan 'başkâtip, baş
kâtip muavini, zaibıt kâtibi ve zabıt kâtibi
muavinlerine tazminat verilmesine dair
(2/788)
564
Mardin (Talât Oğuz)
— Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 226 ncı maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine mütaallik
kanun teklifi
(2/128)
613
Mardin (Mehmet Ali Ankan ve 123
arkadaşı)
— Diyarbakır'da Gökalp Üniversitesi
adı altında bir üniversite kurulmasına dair
(2/32)
6:13,245,613
Muğla (Hilmi Baydur)
ve Tekirdağ
(Hayri Mumcuoğlu)
— Türkiye Halk Bankası ve Sandık
ları h a k t a l d a 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 ;sayılı Kanuna ek ( kanun teklifi (2/784)
448
Muş (Sait Mutlu)
— Ankara'dan, gayrı şdhir ve kasabalar
daki telefonlar hakkında 1379 sayılı Kanu
nun 5 n«i maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında (2/777)
352
Ordu (Ferda Güley) ve Edirne (Nazmi
özoğul)
— Harita Müdüriyeti Umumiyesi Ka
nununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi» hak
kında
207
Ordu (Sadi Pehlivanoğlu)
— Devlet memurları aylklarının tevhit
ve teaddülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna

Sayfa
•bağıl (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları
kısmında değişiklik yapılması hakkında
(2/19)
399:402^584
Sür (Süreyya öner ve 2 arkadaşı)
— 6326 sayılı Petroi Kanunu hüküm
lerine göre alınmakta olan Devlet hissesin
den ilgili özel idareleri ile belediyelere pay
ayrılmasına dair (2/794)

670

Tabiî Üye (Ahmet Yıldız «Cumhuriyet
Senatosu Üy>si» ve 17 arkadaşı)
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici maddeler eklenmesine dair
(2/355, 2/450, 2/458, 2/542 ve 2/420)
89,416,
454.466
Tabiî Üye (Sezai O'Kan «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 5 arkadaşı)
— 7126 sayılı Kanunun 85 sayılı Ka
nunla dcğiştirüıen 3 ncü vıaddosinin değişti
rilmesi • hakkında- (2/775)

351

Tekirdağ (Hayri Mumcuoğlu) ve Tekir
dağ (Cemal Tarlan «Cumhuriyet Senatosu
Üyesi)
— Tabiî âfetler dolayısiyle muhtaç du
ruma düşen çiftçilere borçlandırılma su
retiyle yapılacak yemeklik ve yemlik hubu'bat yardımı satışları için fon teşkili hak
kında (2/594)
398:399
mi

Trabzon (Ahmet Şener) ve Çorum (Hil
İncesulu)
— Su Ürünleri kanunu teklifi (2/505)

Tokat (H. Ali Dizman)
— Hisse senetleri kurumu
(2/795)

90

hakkında
670

Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve Aydın (Fikret Turhangil «Cumhuriyet Senatosu Üyesi»
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukltarm cezasız tescili hak
kında (2/237, 2/238, 2/263)
13:14,50:59,85,
137:140
Zonguldak (Tevfik tnci
«Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 28 arkadaşı)
— Balıkçılığın teşvik ve himayesine mah
sus kanun teklifi (2/252)

90

-
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TEZKERELER

Sayfa

Sayfa
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Deniz iş kanunu tasarısı ile Bolu
Milletvekili Kâmil inal ve 10 arkada
şının, Malûllerin işe yerleştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Genel Kurulun
24 . 11 . 1964 tarihli 12 nci Birleşiminde
tş kanunu tasarısını görüşmek için kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesine dair (1/562, 2/623, 3/1092)
399
— izmir Milletvekili Saim Kaygan
ve 11 arkadaşının, Deniz İş Kanunu tekli
finin Genel Kurulun 24 . 12 . 1964 tarihli
12 nei Birleşiminde İş kanun tasarısını
görüşmek üzere kurulması kabul edilen
Geçici Komisyona havalesine dair (3/1102,
2/314)
535
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Millet Meclisi idare âmirlerinin
Sayıştay kanunu teklifi ile Genel Muha
sebe kanunu tasarısını incelemekle gö
revli Anayasa Komisyonunun yeniden 15
gün mühlet isteğine dair (3/1109, 2/532,
1/486)
611
Anayasa Mehkemesi Başkanlığı tezkereleri
— 4353 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinde yer alan «kazai hiçbir murakabeye
tabi değildir» hükmünün Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline dair (3/1117)
877
— Fevkalâde hallerde haksız mal
iktisabedenler hakındaki 4237 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin ve aynı kanunun
13 ncü maddesinin birinci bendinde yer
alan ve emeklilik hakkında yoksun bı
rakılmaya cevaz veren hükmün Anyasaya
aykırı bulunması sebebiyle iptaline dair
(3/1070)
206
— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasında yer alan «ve parayı
ödemiyenlerin hapis cezası ile mahkûmiyet
lerine» ilişkin bulunan hükmün Anaya
saya aykırılığı dolayısiyle iptaline dair
(3/1090)
398

— 2 sayılı Hiyancti Vataniye Ka
nununun 5 nci maddesinde yer alan «ve
sanığın yargılanmasının tutuklu olarak
yapılmasını zorunlu kılan» hükmün Ana
yasaya aykırılığı dolayısiyle iptaline dair
(3/1089)
398
Başbakanlık tezkereleri
(Çeşitli)
— Antalya Pamuklu Dokuma Sana
yii Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap
ve işlemlerine ilişkin Yüksek Denetleme
Kurulunun raporunun sunulduğuna dair
(3/1066)
160
— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/1064)
160
— Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısının geriverilmesine dair (3/1107)
487
— Emek işletme Limitet Şirketinin
1963 yılı hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair (3/1097)
483
— Karma iplik ve Pamuklu Mensucat
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap
ve işlemlerine ilişkin Yüksek Denetleme
Kurulu raporunun sunulduğuna dair
(3/1084)
251
— Kıbrıs konusundaki görüş, tutum
ve isteklerimizi anlatmak ve memleketimizi
her bakımdan tanıtmak amaciyle Asya,
Afrika ve Lâtin Amerika ülkelerine gön
derilecek iyi niyet kurullarına katılacak
milletvekillerinin adlarının bildirildiği
hakkında (3/1095)
397:398
— Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/1110)
583
— Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
munun 1963 yılı hesap ve işlemlerinin su
nulduğuna dair (3/1098)
— Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap ve

?

— 43
Sayfa
işlemleri ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporunun sunulduğuna dair (3/1085)
— Porselen ve Çini Fabrikaları Limitet
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine
ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporu
nun sunulduğuna dair (3/1077)
— Suni Tahta Sanayii Türk Anonim
Şirketi'nin 1963 yılı hesap ve işlemlerine
ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu rapo
runun sunulduğuna dir
(3/1080)
— Siimerbank Genel Müdürlüğü ile bu
na bağlı bâzı müesseselerin 1963 yılı he
sap ve işlemlerine ilişkin Yüksek Denetle
me Kurulu raporlarının sunulduğuna da
ir (3/1082)
— Tasfiye halindeki Çanakkale Pala
mut ve Valeks Sanayii Türk Anonim Şir
ketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine iliş
kin Yüksek Denetleme Kurulu raporunun
sunulduğuna dair
(3/1078)
— Tasfiye halindeki Eskişehir Basma
Sanayii Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı
hesap ve işlemlerine ilişkin Yüksek Denetle
me Kurulu raporunun sunulduğuna dair
(3/1079)
— Tasfiye halinde Ordu Soya Sanayii
Türk Anonim Şirketinin 1963 yılı hesap ve
işlemlerine ilişkin Yüksek Denetleme Ku
rulu raporunun sunulduğuna dair (3/1083)
— Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları
İşletmesinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine
ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporu
nun sunulduğuna dair (3/1081)
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair (3/1065)

Sayfa
marada nüfusa kayıtlı Salihoğlu Hamide'den doğma 8.9.1927 Bafra doğumlu Kâmil
Söylemezdin ölüm cezasına çarptırılmaları
hakkında (3/1100)
483
— Çaycuma ilçesinin
Turfahatipler
(Turfa Hatipbe) köyü hane 18, cilt 26 ve
sayfa 12 sayısında nüfusa kayıtlı Âfifoğlu
Hamide'den doğma 1 Ocak 1942 (10 Ocak
1942) doğumlu Cevat Baş'ın ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/931)
478

251

250

250

— Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13,
cilt 4, sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Mirelioğlu,
Fidan'dan doğma 1.12.1963 doğumlu Kaçak
(Kaçar) Çelik Eleşkirt'in Remadan köyü
hane 22, cilt 4, sayfa 40 ta nüfusa kayıtlı
Mirzeoğlu Ayşan'dan doğma 21.4.1929 do
ğumlu Abdülmeeit (Mecit) Taşdemir, Eleş
kirt'in Köle köyü hane 43, cilt 3, sayfa 47
de nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, Fatma'dan
doğma 341 doğumlu Abdülgani (Gani) Ka
rasu ve Eleşkirt'in Köle köyü hane 17, cilt
7, sayfa 185 te nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu,
Cevahir'den doğma 2.4.1939 doğumlu Memet (Mehmet') (Nurettin) Demir'in ölüm
cezasına çarptırılmaları hakkında (3/962)
478

250

250

250

— İstanbul Eminönü ilçesinin Kumkapı
nahiyesi. Saraç tghak mahallesi, îbrphimpaşa yokuşu hane 7, cilt 89, ve sayfa 122 sayı
sında nüfusa kayıtlı Petroıoğlu, Recin?.'dan
doğma 20.7.1940 doğumlu (Elyas) îlyas
Noel Franstıva Soris (Şovriş) in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/1101)

251

250

483

— Kült ilçesinin Hacanan köyü hane 34,
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı
\
Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu
160
Recep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması
hakkında (3/1057)
478
[ölüm cezaları]
— Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli köyü
nüfusunun hane 1.3, kütük 19 ve sayfa 61
— Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atakan
sayısında kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan
köyü hane 17. cilt 15 ve sayfa 32 numarada
doğma 1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm
kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma 1.1.1935
cezasına
çarptırılması hakkında (3/1099)
483
doğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm ceza
— Şereflikoçhisar'ın Muhlisoba.sı köyü
sına çarptırılması hakkında (3/1001)
478
hane
24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında nü
— Bafra kazasının Elifli köyü 147 nu
fusa
kayıtlı
Hikmetoğlu, Hediye'den doğ
marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Saniye'ma
5.3.1944
doğumlu Âlim (Alim) (Ha
den doğma 1.1.1937 aslı ve (Ay, günsüz
lim)
Baydar'm
ölüm cezasına çarptırılması
1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen
'1
478
ile, Bafra kazasının Kanlıgüney köyü 2 mı* hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/932)
ı
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Sayfa
Mahmut Vural'ın ve imar ve İskân Ba
kanlığına da İçel Milletvekili Sadık Kutlay'ın atanmalarının uygun görüldüğüne
dair (3/1071)
161
352 ;
— Vazife ile yurt dışına giden. Dış
394
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, Baş
533
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ke
mal Satır'm, vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair (3/1120)
877
82
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Millî Savunma Bakanı İthami Sancar ve
;
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in
250 :
dönüşlerine kadar, Millî Savunma Bakanı
na Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in ve Dış
işleri Bakanına da Devlet Bakanı ve Baş
487
bakan Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik
edeceklerine dair (3/1069)
206

Sayfa
[Yasama dokunulmazlıkları]
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin, yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/1087)
(3/1094)
• (3/1105)
— Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm,
yasama, dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/1060)
•
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair (3/1076)
— İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm
yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyanın
geriverilmeşine dair (3/1108)
— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/1074)
— Kayseri
Milletvekili Abdülhalim
Aras'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakmda (3/1061)
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/1072)
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/1075)
*
— Tokat Milletvekili Reşit önder'in,
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/1112)

250

82

204

— Vazife ile yurt dışına giden Ma
liye Bakanı Ferid Melen'e Ticaret Baka
nı Fennî İslimyeli'nin vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne dair (3/1086)
253
— Vazife ile yurt dışına giden Tarım
Bakanı Turan Şahin'in, dönüşüne kadar
kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Kemal Demir'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/1106)
487

250
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri

— Devlet Hava Meydanları işletmesi
656 < Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde deği
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna
— «PTT nin 125 nci yılını doldurmuş
dair
(1/758)
583,626:627,648:651
olması dolayısiyle'memur ve hizmetlilerine
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
birer aylık tutarında ikramiye verilmesi»
1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve
hakkındaki kanun teklifinin öncelik ve ive
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
dilikle görüşülmesine dair
207
pılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/751)
448,502:503,522:525,534,551:554
—... Adalet Bakanlığından Sedat Çum— İçel milletvekilleri Yahya Derralı'mri, Ulaştırma Bakanlığından Ferit
mancı ve Mazhar- Arıkan'm, İstiklâl Sa
Alpiskender'in, İmar ve İskân Bakanlı
vaşma iştirak eden M. Hilmioğlu M. Riğından Celâl ettin Üzer'in çekilmelerinin
fat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden
kabulü ile Adalet Bakanlığına Cumhuri
maaş tahsisine dair kanun teklifi hakkın
yet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm,
da (2/281)
14:15
Ulaştırma Bakanlığma Sivas Milletvekili

(Cilt : 34)

- 50 Sayfa
— İstanbul Milletvekili Cihat Baban
ban ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve
tstiklâl Savaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Falhri özçelik'e vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun
teklifi hakkında (2/286)
15,68,71,85,149:152.
164 -.165,190 -.193,207,234 -.237,253,294 -.297
— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/3)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında »kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (1/727) 13,48:51,85
129:132
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağh YA/3) ve (B)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (1/726) 13,52:55,85
133:136
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— tq+ n n Vd Milletvekili Reşit Ülker'in,
Sicilli Nüfus Kanununun 3 nen n " ^ w ; n ! r
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Ge
nel Kurulun 3 . 12 . 3064 tarihli 17 nci
Birleşiminde Nüfus Kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulması kabul edilen
Gceiei Komisyonda görüşülmesine dair
(2/388, .3/1119)
883
— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu ve Cumhuriyet Senatosu Tokirdağ
Üyesi Cemal Tarlan'm, TaVî .âfrtVr dolayısı ile muhtaç duruma diren çiftçilere
borçlandırma suretiyle yarılacak yemek
lik ve yemlik hububat yardımı satışları
için fon teşkili hakkındaki kanun teklifi
nin Genel Kurulun 8 . 12 . 1964 tarihli
19 nen Birleşimde nym mahiyetteki kanun
tasarısını görüşmek ü"ere kurulması Ikabul edilen GoeH Komisyona havalesine
dair (2/594, 3/1091)
398:399
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı
tezkereleri
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve

Sayfa
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/758)
583,626:627,648:651
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında 'kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair
(1/751)
448,502:503,522:525,534,551:554
— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkmda (kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (1/727) 13.48:51,
85,129:132
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (1/726)
13,52:55.85,
133:136
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
İzzet Birand ve Manisa Üyesi Refik Ulu™y'un, Ek görev ve aylık ödenekleri namı
ıHmda 1962 malî yılı Bütçesinden Cıer
hangi bir tediye yapılmaması hakfkmda
kanun teklifinin. Genel Kurulun 24.12.1964
tarih ve 12 nci Birleşiminde kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulması kabul
"dilen Geçici Komisyona havalesine dair
(3/1103, 2/73)
535
— İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm,
Devlet memurları aylıklarını tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun teklifinin Genel Ku
rulun 24 . 12 . 1964 tarihli 12 nci Birleşi
minde Devlet memurları kanunu tasarısı
nı görüşmek için kurulması kabul edilen
Geçici Komisyona havalesine dair (2/667,
3/1118)
882:883
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hak'kmdalki 5509 sayılı
Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair
kanun teklifinin komisyonlarınca Ocak

— 51 —
Sayfa
ayı içinde sonuçlandınlabileceği hakkında 449 :
450
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan İstanbul
Milletvekili Abdurrahman Yazgan'a öde
neğinin verilebilmesine dair (3/1115)
772
— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan İçel Mil
letvekili Burhan Bozdoğan'a ödeneğinin
verilebilmesine dair (3/11.13)
772
— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Tokat Mil
letvekili Ali Rıza Ulusoy'a ödeneğinin ve
rilebilmesine dair (3/1114)
772:773
— İstanbul Milletvekili Selim Sarper'in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun XIX nrvıı döuem toplantılarına HiÜkümeti temsil etmek üzere katılmasının kara
ra bağlanması hakkında (3/1063)
84
— Sayu mi^etv^kilVrindon bâzıları
na izin verilmesine dair (3/1067)
16-'
(3/1111)
5P0*
(3/1116)
772

Sayfa
leri ve bir kısım öğretim yardımcılarına
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarı.
sim görüşecek Geçici Komisyona havale
edilmesine dair (2/745, 3/1068)
206
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Meclis gündeminde bulunan «Hari
ta Müdüriyeti Umumiyesi Kanununun
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi» hakkın
daki kanun teklifinin Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair
207
Sayıştay Başkanlığı tekeresi
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına dair (3/1073)
245
Ticaret Başkanlığı Komisyonu tezkeresi
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 3202 sayılı Türkiye Cumhuhiyeti Zi
raat Bankası Kanununa ek kanun tek
lifinin Hükümetten gelecek tasarı ile bir
likte görüşülmek üzere tehir edildiğine
dair (2/622, 3/1093)
399

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 17 arkadaşının, Atatürk üniversitesi
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğre
tim üyeleri ve bir kısım öğretim yardım
cılarına ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, Genel Kurulun 11.12.1964
tarihli 22 nci birleşiminde kurulması ka
bul edilen «Atatürk Üniversitesi ile Ka
radeniz Teknik Dniversitesi öğretim üye-

Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi
— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, Türk sinama filimciliğini kalkın
dırma kanunu teklifinin, Hükümetçe hazır
lanmakta olan Türk sinema filimciliğini
kalkındırma kanunu tasarısı ile birlikte
görüşülmek üzere tehirine dair (3/1104,
2/602)
535

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Güt -Sayfa
10 . 12 . 1964 tarihli 21 nci Birleşime ait 34 81: !
82
11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşime
ait34 158:
160
15 . 12 . 1964 tarihli 23 ncü Birleşime
ait "
34 200:
201
16 . 12 . 1964 tarihli 24 ncü Birleşime
ait
34 204
17 . 12 . 1964 tarihli 25 nci Birleşime
ait
34 244:
245
18 . -12 . 1964 tarihli 26 nci Biricime
ait
34 248:
250 İ
22 . 12 . 1964 tarihli 27 nci Birleşime
ait
-34 304 i
23 . 12 . 1964 tarihli 28 nci Birleşime
ait
34 30£
24 . 12 . 1964 tarihli 29 ncu Birleşime
ait 34 351 .)
25 . 12 . 1964 tarihli 30 ncu Birleşime
ait
.34 393: 1
394
29 . 12 . 1964 tarihli 31 nci Birleşime
ait
34 446:
448

Cilt
30 . 12 . 1964 tarihli 32 nci Birleşime
ait
34
5 . 1 .1965 tarihM 83 ncü Birleşime
ait
34
6 . 1 . 1965 $aıihli 34 ncü Birleşime
ait
34
7 . 1 . 1965
ait

tarihli 35 nci

8 . 1 . 1965
ait

tarihli 36 nci

4,
83,161,205,245,245,251,309,352,353,395,449
484,534,565. - 576,584,624 - 643,657,771

473
483
532:
533

Birleşime
34 564

12 . 1
ait

1965 •tarihli 37 noi

13 . 1
ait

1965 tarihli 38 nci

14 . 1
ait

1965 tarihli 39 ncu

15 . 1
ait

1965 tarihli 40 nci

ime
34 583
Birleşime
34 622:
•624
Birleşime
34 655:
656
Birleşime
34 569:
770

19 . 1 .1965 $ari'hli 41 nçi
ait

YOKLAMALAR

Sayfa

Birleşime
34 873:
875
Birleşime
35 2:3

Söz alanlar

Sayfa
(teman Sabri Adal (İzmir) - izmir Mil
letvekili Osman Sabri Adal'in, Rum Orto
doks Patriği Atheriagoras'ın diş memleket
lere seyahate çıkığından ve Papa ile temas
larda ve müzakerelerde bulunduğundan
•haberdar olunup olunmadığına dair içişleri,
Dışişleri ve Devlet Bakanlarından sorusu
ve Devlet Bakanı ibrahim Saffet Omay'm
sözlü cevabı
36&>370
MtçSvö Plân Komisyonu Başkanı Aft'
Şakir Afanoğlu* (Trabzon) - G&nltoyet
Senatosu Adana Üyesi' Mefeıîîet ÜıiSîdi W
8 arkadaşinîn Çukurova' ÜniVeMf&S&înkuruluşu hakkında, Konyâ^MMetveleni İn*
san Kabaidayı ve 183 arkadaşının- Selçuk
Üniversitesi adiyle Konya'da bir üniversite
kurulması hakkında, Mardin Milletvekili
M. Ali Arıkah ve"12& arkadaşına ÖryarUa^
kır'da O^kaîp ÜniVe'Mteâi'adi altınaa1 bîr
üniversite kürulMasınâ dair Ve (MAûriyet
Senatomu' Edirne Üyesi Tahsin lEnfÜöğîü
ve 82 arkadaşının Edİrnö^e'bir üftîvcir^îte
kurulmasına dair kanun tekliflerinin, içtü
züğün 36 nci mMdesi gerilice güttdime
alınmasına dair KöftyU Milletvekili Hısâıf
Kabadayı Ve 21 arkadaşının'ön£r$M müna
sebetiyle

Kars Milletvekili K^emaM^aya'nin, Y.T.P.
kontenjanından Adalet Komisyoıiunâ se
çilmiş olmasa dölayisiyle btı komisyondan da
çekilmiş' sayılacağına dair önergesi münase
betiyle
588,509
Hasan Aksay (Adana.) - Aiilaıma Miılliettvekilli Hasam Aksay'm il ve ilçe müftüleri
ile vali ve 'kaymakamların sık temasta bu
lunmaları hakkındaki gizli tamime dair so
rusuna cevabr münasebetiyle
799}805i807,8Q8
Lâtif Aküzüm (Kars) - Sağlık eğitim
enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı ve Millî
Eğitini} Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
418
Mahmut AHeanoğlu (Sinop) -Bina ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Erzu
rum Milletvekili (riyasettin1 Karaea'nln 6570
sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü madelerinin
yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakında kanun teklifi ve Geçici
Komisyon-rafporu münasebetiyle 171,172,184,185

10

İsmail Hakkı Akdoğan (İstanbul) Bina kiraları hakkındaki kanun tasarsa ve^
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 657Ö sayılı Kira Kanununun Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü mad
delerinin yeniden tedvini ile 4 ncü nadi
desinin değiştirilmesi hakkında-kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
185
~~Y;T;PVGr«pu^şkâM^
I&
kendeı?ofîu*niny
paMlerlndefi''

— Dahiiştây kânunu tasarısı ile istanbul
Milletvekili Kfe$t Ülker'in, 3546 sayılı Da
nıştay' ItİLlıünunün Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kâlfdiriîmasma dair kanun teklifihîh' Millet Meclisince 'benimsenmiyen
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile;r Millet*''Meclisi, Öumlıuriyct Sena
tosu ve KİaMâ Komisyon metinleri müna«eibkîyîe
3$5
— Nfüfüs!Pİa4l1amâsî nalında kanun ta
sarısı Ve"Adalet", Sağîifc ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonlar! raporları münasebe
tiyle
226
Melöriöt Aftinso^ (tfi£de) - Özel öğretim
ki&Mmlari
kanunu
tasarısı
ile Cum%üriyet Senatosu Manisa Üyesi

~ 64 —
Sayfa
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler
tarafından
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
17,20,21,27,
93,95

Sayfa
Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatlerine hizmet
gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler
tarafından
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici
Ko-misyon raporu münasebetiyle

26

Adnan Aral (Diyarbakır) - Cumhur
başkanlığına, Meclis içi ve Meclis dışı hu
zur sağlamak amaciyle parti liderleri se
viyesinde tertiplenen toplantıya bâzı par
ti liderlerinin çağrılmamasını haksız bul
duğunu açıklıyan demeci

5,6

Kâzım Arar (Çankırı) - Cumhuriyet
Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege
ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hizmet
yılını doldurmuş olması dolavısiyle memur
ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ik
ramiye verilmesi hakkında kanun teklifi
ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle
C35
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve
9 arkadaşının; Konya Milletvekili Ahmet
Gürkan ve 55 arkadaşının, içişleri Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilâtında çalışan küçük
dereceli memurların maaş ve intibak derece
leri hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün
36 ncı madesi gereğince Meclis gündemine
alınmasına dair önergesi münasebetiyle 881,882
' — Orman mevzuatının yanlış uygulan
ması yüzünden Çankırı orman köylerinin
içine düştükleri duruma tedbir istiyen ko
nuşması
657,658
— özel öğretim kurumlan kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmnıo menfaatine
hizmet
gayesiyle . ~
kurulan dernekler tarafından açılan özel

Burhan Arat (Çanakkale) - Bina kira
ları hakkındaki kanun tasarısı ve Erzu
rum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın,
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü mad
delerinin yeniden tedvini ile 4 meü mad
desinin değiş'tirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle
169,170,178,179
— Çanakkale il ve ilçelerinin uğradığı
sel felâketine ve bu hususta gösterilen üs
tün gayretlerle alınan ve alınması gereken
tedlbirlere dair demeci
484,485
Mehmet Ali Arıkan
hakkında

(Mardin) - Usul
11

Adalet Bakanı Sırrı Atalay (Cumhu
riyet Senatosu Üyesi) - Amasya Milletve
kili Nevzat Şener'in, Haymana Savcısı
nın MJhahıçıçrk'a naklinde her hangi bir
ıscfoep bulunup bulunmadığına dair soru
suna cevabı
361,362,363
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu
Adalet ve Anayasa komisyonlarından se
çilecek 6 şar üyeden kurulacak geçici bir
komisyonda görüşülmesine dair önergesi
mıünaseibetiylö
537
— Ziraat Bankasının Toprak Su kre
dilerinin vatandaş yararına ve bölge özelliikleritte4 göro dağtılması Ihafekındaki ge
nelgesine ve hisseli araziye Toprak Su kre
disi verilmesine dair demeci
566,567
:

İhsan Ataöv (Antalya) - Atatürk Üniversitesi'ile Karadeniz Teknik Üniversi
tesi öğretim üyeleri ve bir kısım Öğretim

— 65 —
Sayfa
yapımcılarına ptteoefc veril'm'esi hakkın
da 'kanun tasarısı ile Ertzurum Mille'tıve-'
İkili Talhsin Telli ve 17 arkadaşının, Ata^
tüır'k Üniversitesi ila Karadeniz Teknik
Üniversitesi öğretim üyelıeri ve ıbir kıısım
öğretim yardınmcılariına ödenek verilmesi
hakkında kanun telklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komdteyon'lariffidan seçilen ülçer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu1 mıünasebetiyie
777
— CutmCıuriyeıt Sanaıtıosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yıllını doldurmuş
olmıasa; dolayits>:yle memur ve hizmetlilerine
•birer aıylık tutarında i'kramiye verilm<eısi
Ihafekında (kanun teklifi ve Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komdsyıonları raporları münaselbtetilyle
630,631
Sabit Osman Avcı (Artvin) - Artvin
Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve 12 ar'kadaşnnoın, 53 sayılı Devlet İstatistik:
Enıstittüısü'nün görev, yetki ve kuruluşu)
haikkındaki Kanunun 3 ncü maddesine Ibir
tölkra ekleınmesin'e dair kanun teklifi vıe
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
anıünıaseibetiyle
452
Hilmi Aydınger (Aydın) - Aydın Mil
letvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydm'da bir

Sayfa
Duralit Fabrikası kurulması konusunda
ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ticaret
ve Tarım Bakanlarından sorusu ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı, 105
— Aydm'da bir Duralit
Fabrikası
kurulması konusunda ne düşünüldüğüne
dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından so
rusu ve Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin sözlü cevabı.
377
— Aydm'da bir Duralit
Fabrikası
kurulması konusunda ne düşünüldüğüne
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Muammer
Erten'in sözlü cevabı.
793,794
— İncir tarımının bekası ve müstahsi
linin himayesi konularında ne düşünül
düğüne dair Ticaret ve Tarım Bakan
larından sorusu, ve Tarım Bakanı Turan
Şahin'in sözlü cevabı.
108,110
— İncir tarımının' bekası ve müstahsi
linin himayesi konularında ne düşünül
düğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı
Fennî tsliyeli'nin sözlü cevabı.
379,380
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - Sağlık
eğitim enstitüleri kuruluş kanunu tasarısı
ve Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve <
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
420

B
tiler Bankası Genel Müdürü Selâhattin
Babüroğlu - İller Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân ko
misyonları raporları münasebetiyle.
473
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Adalet Ba
kanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının, havale
edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilecek 6 şar üyeden ku
rulacak Geçici bir Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi münasebetiyle.
540,541
— Maraş'taki Dokuma Fabrikasına iş
için başvuranlar arasında parti ayrılığı göze
tildiğine dair sözleri.
396,397

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
281,285
—Ziraat Bankasının Topraksu kredi
lerinin vatandaş yararına ve bölçe özellik
lerine göre dağıtılması hakkındaki genel
gesine ve hisseli araziye Topraksu kre
disi verildiğine dair demeci.
572,573
Ali îhsan Balım (İsparta) - Nüfus Plân
laması hakkında kanun tasarısı ve Adalet,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle.
213,217,227
Hilmi Baydur (Muğla) - İller Banka
sı Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra ekelen-

- 06 -*
Sayfa
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri,
İmar ve îskân komisyonları raporları mü
nasebetiyle.
471
Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Cumhuriyet
Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap
Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci
hizmet yılını doldurmuş olması dolayısiyle
memur ve hizmetlilerine birer aylık tu
tarında ikramiye verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân
komisyonları raporları münaeebetiyle.
628,633
— Nüfus Plânlaması hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle.
218,220,231,232
Turhan Bilgin (Erzurum) - Atatürk
Üniveristesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşı- mn Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle.
782
Sadi Binay (Bilecik) - Artvin Millet
vekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki ar
kadaşının, 53 sayılı Devlet
istatistik
Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir
fıkra eklenmeline dâir kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle.

451

— Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaall'k Milletlerarası Andlaşma (CIV) ve ekleriyle, demiryolu ile eş
ya taşınmasına mütaallik (CİM) ve ekle
rinin, ek Protokolün ve Nihai Anlaşmanın
onaylanmasının uvgun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma ko
misyonları raporları münasebetiyle
499,500

Sayfa
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm,
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
411,412
— Gümrük memurlarından Vazifei memuresini suiistimal edenlere vazife veya
mesleklerinde kendilerinden istiafade edilmiyenler hakkında yapılacak muameleye
dair 1920 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları münasebe
tiyle

906

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle.
896,897,898
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Bina
j kiraalrı hakkındaki kanun tasarısı ve
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa
I Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü mad[ desinin değiştirilmesi hakkında kanun tekI lifi ve Geçici Komiyon rapora münasebe
tiyle.
174,175,182,184
— Çanakkale Milletvekili Şefik înan'm,
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi
kanun teklifi ve Geçici Komisyon ranoru
münasebetiyle.
406,409,410,411
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci
maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu
raporu münasebetiyle.
893,894,898,899,902,903
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
418,423,424,429
Ratip Tahir Burak (İstanbul) - Nü
fus Plânlaması hakkında kanun tasarısı
ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
210,211

— ftf-

c
Sayfa )
Muzaffer Canbolat (Gaziantep) - Nüfus Plânlaması hakkında kanun tasansı v#

Sayfa
Adalety Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle.
214,215

:.' ç
Sadrettiri Çnügs (Btarsfc) - Mn» kira
ları hakkındaki kanım tasarısı ve Erzu
rum Milletvekili Gıyasettiff Karaca'riın
6570 sayılı Kira Kânununun Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 neü mad
delerinin yeniden tedvini ile 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle.
184
— Ziraat Bankasının Töpraksu kredile
rinin vatandaş yararına ve bölge özellik
lerine göre dağıtılması hakkındaki genel-

gesine ve hisseli araziye Töpraksu kredisi
verilmesine dair demeci.
566
(Usul hakkında)
Dışişleri BakanhçH Temsilcisi Naz'f
Çuhruk - «Barış- Gönüllüleri» adlı Ameri
kan Teşekkülünden faydalanma hususun
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
arasında yapılan Anlaşmaya ait teati
olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
662

D
Sağlık ve Sopyal Yardım Bakanı Kemal
Demir (Bolu) - Nüfus Plânlaması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle.
220,223
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle.
418,419,426,427
Tahsin Demiray (îstanbttf) - Polis Va- zife ve Salâhiyet Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu münase
betiyle
801
Yahya Dermancı (îöel) - Cumhuriyet
Senatous Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17
arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman Şa
şıran ve 3 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa
Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Bifât öztürkçi*
ne, İstanbul Milletvekili Re$it Ülker ile,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bere;
Türan%, Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Sandığı Kanununa geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle.
460,461,466
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yârdım ve Plân komisyonları ra
porları münasebeti vl e.
424
Nihat Diler (Erzurum) - Et ve Balık
Kurumunun satmnlmadığı küçükbaş hay
vanların bu kış günlerinde yemsizlikten te
lef olacaklarına, Hükümetin bu konuda
tedbir alması gerektiğine dair demeci 624,625
Vahap Dîzdaroğlu (Mardin) — Açık
oylamaların birletilin açı;lır açılmaz ya
pılmayıp, çoğunluk kayfooldukıtan sionra
yapılmasının seıbelbolduğu vakit israfına
değinen kronuışttiıasıra'a Başkanlığın ken-,
dişini İçtüzükle kayıtlı gördüğü yolunda
ki oevafoiı .münasf Jbetiıyle
14
Ali Disman- (Tokat) - «Barış Gönüllüle
ri» adk-Amerikan Teşekfeülüoıdien fayda
lanma' husaarafiıda Türikiye CumJıUriyeti
Hü&ütöflitf&.ile5Amerika, Birleşik Devletler

-58 —
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Sayfa

ri Hii'kümıeti arasında yapılan.' Anlatma
ya ait teati olunan mektupların onaylan•masının uygun 'bulunduğuna dair kanun
tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları
raporlan münoodbetiyLe
663
— Dan:ıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı 'hükümlerinin kaLdınlmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince benim©enmiyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet ıSena'tosu ve Karma Komisyon me
tinleri 'mıün'asab'etiyle
331,332
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/2) ve
(A/3) işaretli cetıvelLerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun taısansı ve Karma
(Bütçe Kornkıyıonu raporuna dair CumhuM
riyet Senatosu ve Karma Bütıge Konuşyon 'başkanlıkları tezkereleri münaselbe%le
486
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış-ı
•tay ive Plân (komisyonlarından seçilen!

5 er üyeden kurulan Geçici Koanisyıon ra
poru münasebetiyle
264
— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa
Ara Anlaşmaları ve 'bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri vıe Ça
lışma korai'üsyıonları raporları münaselbe*
tiyle
680
Oevat Dursunoğlu (Erzurum) - Cuimlhuriıyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hueuısi eğitim ve öğretim
müesseseleri kanunu teiklifi ve Kırşehir
Milletvekili Memdulh Erdemir'in, Amme
menfaatlerine (hikmet gayesiyle kurulan
dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sıosyal güvenlikleri hakkın*
da kanun teiklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıilbrahimıoğlu ve 55 arkadaşmınv
Âmme menfaatlerine 'hizmet gayesiyle ku
rulan demekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri ihaikkmda kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlıarından seçilen beşer üyeden
'kurulan Geçici Komisyon raporu münasieIbetiyle
17,19,20

Memduh Brdemir (Kırşehir) - «Barı#
Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye Cümfhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik!
Devletleri Hükümeti arasımda yapılanı
Anlaşmaya ait teati olunan mektupların
•onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair
•kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonıları raporları münasdbetiyle
664
— Bolu Milletvekili Kâmil İnal ile be
raber, çayın yetiştirilmesi ve istihsalindeki
ve itÖıalindeki tatlbikatı incelemek, Beş
Yıllk Plân tatibikatında aksaklıklar olup
•olmadığını) araştırmak üzere, Anayaısanını
88 nei maddesi gereğince 'bir araıştırma
komisyonu .kurulmaısına dair önerge mü
nasebetiyle
575,576,590,598,610,G11
Hasan Erdoğan (Kars) - Nüfus Plânlaıması hakkında kanun tasarısı ve Adalet,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân korniş- i

yionları raplorlan münafielbetiyle

282

Âsim Eren (Niğde) - Askerî öğrenciler
den ibatşıarı gösıteremiyenler hakkındaki
5401 sayılı Kanuna geçici bir madde eklemmeısinıe dair kanun tasarısı ve Millî
ıSavunma ve Plân komisyonları raporları)
münaısdbetiyle
604,506,511
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Erzurum
Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşı
nın, Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi Öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmasi hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle.
778,790,791

-69—
Sayfa
— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
teşekkülünden faydalanan hususun da
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da yapılan Anlaşmaya ait teati olunan
mektupların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri ve
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le.
662
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT
nin 120 nei hizmet yılını doldurmuş olması
dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer
aylık tutarında ikramiye verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye, Ulaştırma
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle.
629,630
— Cumhuriyet " Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cev
det Perin, Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat öztürkçine, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
geçici maddeler eklenmesine dair kanun
teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle.
459,460,461,462,464
— Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle.
412,415
—- İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri, İmar ve İskân komisyon
ları raporları münasebetiyle.
470,471
— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimdi - İrlan
da Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuri
yetinin teessüsüne mütaallik Anlaşma ile
A, B; C, D, E, F, eklerinin Türkiye Cum
huriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan

$ayfa
Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıfta bulunulan
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel
maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıb
rıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı
arasında imzalanan, İttifak Andlaşması ile
I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yu
nanistan Kırallığı arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasının uygulanması için imza
edilen Andlaşmanm, en ziyade müsaadeye
mazhar millet hakkında, Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın
onaylanması hakkında kanun tasarısı ve
Anayasa, Dışişleri ve Millî Savunma ko
misyonları raporları münasebetiyle.
673,677
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu
raporu münasebetiyle.
891,893
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963
tarihinde imzalanan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Dışişleri
komisyonları raporları münasebetiyle. 668,670,
673

îlhami Ertsm (Edirne) - Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversite-.
si öğretim üyeleri ve 'bir kısım öğretim
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Erzurum Milletveki- .
H Tahsin Telli ve 17 arkadaşının Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniver
sitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkın
da Içanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen üçer üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu münase
betiyle.
779
— Danıştay Kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair

— 60—
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kanun teklifinin Millet Meclisince beninısenmiyen maddeleri hakkında Karma
Komisyon raporu ile Millet Meclisi,
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri münasebetiyle.
319,320
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ün aldı ve 8 arkadaşının Çukur
ova Üniversitesinin kuruluşu
hakkında,
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 183'
arkadaşının Selçuk Üniversitesi adiyle
Konya'da bir üniversite kurulması hak
kında, Mardin Milletvekili M. Ali Arı.'kan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da
GTökaİp Üniversitesi adı altında bir üni
versite kurulmasına dair ve Cumhuriyet
Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının Edirne'de (bir üni
versite kurulmasına dair kanun teklifle
rinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce gündeme alınmasına dair Konya Mil
letvekili İhsan Kabadayı ve 21 arkadaşı
nın önergesi münasebetiyle.

10

— 4081 sayılı çiftçi mallarının korun
ması hakkındaki Kanunun Ibâzı maddele
rinin değiştirilmesi, 10 ncu maddesinin
son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına
ve aynı kanuna geçici iki madde ilâvesine
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince gündeme alınmasına
dair önergesi sebebi ile,
161,162
— Meriç ırmağını taşkından kurtar
mak üzere yapılan şedde yüzünden Büyükdoğanca deresinin kapanması dolayısiyle Umurca ovasının göl haline gelmiş
'olmasından doğan tehlikenin süratle ön
lenmesi yolunda demeci.
205
— Millet Meclisti İdare
Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
278,280

Sayfa
— özel öğretim kuntmk.fi kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender'iri, Hususi öğretim ve
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul Öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
29,30,38
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin
değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu raporu münasebetiyle.
895,896,899,904
— Türk - Yunan Trakya hududunun
mühim kısmını tâyin eden" Meriç nehri
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963
tarihinde imzalanan protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu 'hakkında kâ
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Dışişleri
komisyonları raporları münasebetiyle.
671
Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası
kurulması konusunda ne düşünüldüğüne
dair sorusuna cevabi

793

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağılı
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden toprak
verilmesi ve el sanatı öğretilmesi konula
rında bir çalışma yapılıp yapılmadığına
dair Tarım, İmar ve İskân' ve Sanayi Ba
kanlarından sorusuna sözlü cevabî.

795

-••81

-

G
'Sayfa
Fahir Giritlicğlu (Edirne) - Edirne
Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, -'bir ka
rış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Saatağacı
köyü halkının durumu hakkında ne gibi
bir tedbir düşünüldüğüne dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun
sözlü cevabı.
97,99,100
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender'in, Hususi Eğitim ve
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
•okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıijbrahim oğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarındaıı seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
22,23,27,29
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci .maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu raporu, münasebetiyle.
888,890,900
— Türk - Yunan Trakya 'hududunun
mühim kısmını tâyin öden Meriç nehri
mecrasının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963
tarihinde imzalanan protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu ıha'kkmda ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Dışişleri
komisyonları raporları münasebetiyle. 667.668
671,672,674,675
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Tarım komisyonları raporları mü
nasebetiyle.
885,886
Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan tevek
külünden faydalanm®, ıhususunda Türki
ye Cumburiyeti Hükümeti ite Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında.

Sayfa
yapılan Anlaşmaya ait teati olunıan mek
tupların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle.
662
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender'in, Hususi Eğitim ve
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
18
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle.
421,422
Abdurrahman Güler (Çorum) - «Ba
rış Gönüllüleri» adlı Amerikan teşekkü
lünden faydalanma hususunda
lürkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika b i r
leşik Devletleri Hükümeti arasında yapı
lan Anlaşmaya ait teati olunan mektup
ların onaylanmasının uygun
bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle.

663

Hilmi Güldoğan (Diyarbakır) - Nü
fus plânlaması hakkında kanun tasarısı ve
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yadım ve Plan
komisyonları raporları, münasebetiyle.
215
Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet
Ünaldı ve 8 arkadaşının Çukurova Üni
versitesinin kuruluşu 'hakkında, Konya
Milletvekili ihsan Kabadayı ve 183 arka
daşının Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkın-

- 6 â Sayfa
da, Mardin Milletvekili M. Ali Arıkan ve
123 arkadaşının Diyarbakır'da
Gökalp
Üniversitesi adı altında bir üniversite ku
rulmasına dair ve Cumhuriyet Senatosu
Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 ar
kadaşının Edirne'de bir üniversite kurul
masına dair kanun tekliflerinin, içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme
alınmasına dair Konya Milletvekili ihsan
Kabadayı ve 21 arkadaşının önergesi mü
nasebetiyle. (4/345)

7

— Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi
iskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
olması dolayısiyle memur ve hizmetlileri
ne birer aylık tutarında ikramiye verilmedi
hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ulaştır
ma komisyonları raporları münasebetiyle.
627,
(T,7;P.- 3
Arif Hikmet Güner (Rize) - Çanakka
le Milletvekili Şefik inan'm, Otelcilik, Mo
telcilik Türk Anonim Şirketi kanun teklifi
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 403,
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve Bolu Milletvekili Kâmil
lnal'ın,
çayın yetiştirilmesi ve istihsalindeki ve tatbi
katı incelemek. Boş Yıllık Plân tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığını araştır
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir araştırma komisyonu kurulma
sına dair önergesi münasebetiyle.
598,605
Naci Güray (Elâzığ) - 4081 sayılı çift
çi -mallarının korunması hakkındaki ka
nunun 'bâzı maddelerinin
değiştirilmesi
ne, 10 ncu maddesinin son fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına ve aynı kanuna
geçici iki madde ilâvesine dair kanun tek
lifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce gündeme alınmasına dair önergesi se
bebiyle.
Muslihittin Gürer (Sakarya) - Artvin
Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki
arkadaşının, 53 sayılı Devlet Istatsfrik Ens
titüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve

102

Sayfa
içişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle.
451
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
iskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
olması dolayısiyle memur ve hizmetlileri
ne birer aylık tutarında ikramiye veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye,
Ulaştırma ve Plân komisyonları " raporla
rı münasebetiyle.
631,632
— Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle.
415
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cev
det Perin, Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine istanbul
Milletvekili Reşit Ülker
ile, Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Berç
Turan'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle.

456

— Danıştay Kanunu tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun
teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon
rapora ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Komisyon metinleri mü
nasebetiyle.
316,317
— Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma
(CIV) ve ekleriyle, demiryolu ile eşya ta
şınmasına mütaallik (CİM) ve eklerinin,
ek protokolün ve nihai Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma ko
misyonları raporları münasebetiyle.
500,501
— Gümrük
memurlarından
vazifei
memuresini suiistimal edenlere vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade
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intibak dereceleri hakkıudakî kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce Meclis gündemine alınmasına dair
önergesi münasebetiyle
879

edilmiyenler hakkında yapılacak muame
leye dair 1920 sayılı Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları mü
nasebetiyle
905;906
— tiler Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri, İmar ve İskân
komisyonları raporları münasebetiyle 469,473
474
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan
ve 9 arkadaşının; Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve 55 arkadaşının, İçişleri
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışan küçük dereceli memurların maaş ve

— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
421,429,433
Muhiddin Güven (İstanbul) - İstanbul'
da yapılan bâzı yeraltı geçitlerinin İmar
Kanununa aykırı olduğuna dair demeci 252,253
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyüden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
252,253

I
Şefik tnan (Çanakkale) - Çanakkale'
deki sel felâketinden zarar görenlerin yar
dımına koşan Kızılay personeliyle mahal
lî askeri ve sivil makamlara ve Hükümete
şükranlarını bildirdiğine dair sözleri
397
— Nüfus plânlaması hakkmda kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle
215,217
— Otelcilik, motelcilik Türk Anonim
Şirketi kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
356,359
Ra!roi İnceler (Canim) - Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversite
si öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkında
kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili
Tahsin Telli ve 17 arkadasmm, Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniver
sitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim
yardımcılarına ödenek verilmesi hakkm
da kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen üçer üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
785,786
Hilmi İncelin fÇorurn} - Z'raat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birlimi Kanununun

34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair

kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları münasebetiyle
886
Barbakan tımet İnönü (Malatya) Kırkağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğ
retmenler ve Kur'an kursu hocası arasın
da çıkan kavgaya köylülerin de katılmasiyle meydana gelen olay vesilesiyle, asın
sağcılık ve aşırı solculuk akımları yönün
den Hükümetin tedbirli ve titiz olduğunu
açıklıyan demeci
876
Recai lıkenderoğlu (Diyarbakır) - Da
nıştay kanunu tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince benimsenmiyen
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri mü
nasebetiyle
335
— Partilerinden çekilen Kars Millet
vekili Kemal Kaya'nın, Y. T. P. Konten
janından Adalet Komisyonuna seçilmiş
olması dolayısiyle bu komisyondan da çe
kilmiş sayılacağına dair önergesi müna
sebetiyle
587,588,589
— Toprak reformunu, kalkınma yö
nünden, önşart olarak kabul eden 1963
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Ticaret Bakanı Fennî İslimyeli (Balı
kesir) - Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın'da bir Duralit fabrikası ku
rulması konusunda ne düşünüldüğüne
dair sorusuna cevabı
377

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, incir tarımının bekası ve müstah
silinin himayesi konularında ne düşünül
düğüne dair sorusuna cevabı
379,380
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
yabancı bir memlekette, mukim bir ka
çakçılığa ismi karışan bir ticaret müşavi
rimiz hakkındaki, itham edici, haberlerin
hangi tarihte Bakanlığa geldiğine ve ne
işlem yapıldığına dair sorusuna cevabı 371.373,
374,375,376

İhsan Kabadayı (Konya) - CumhuriI
yet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının Çukurova Üniversite|
sinin kuruluşu hakkında, Konya Millet
vekili İhsan Kabadayı ve 183 arkadaşının
Selçuik üniversitesi adiyle Konya'da bir
ı
üniversite kurulması halkkmda, Mardin
!
Milletvekili Mehmet Ali Anikan ve 123
arkadaşının Diyarbakır'da Gökalp Ünij
versitesi adı altmda bir üniversite kurul;
masına dair ve Cumhuriyet Senatosu
i
Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82
arkadaşının Edirne'de bir üniversite kui
rulmasma dair kanun tekliflerinin, Içtüi
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme
|
alınmasına dair Konya Milletvekili İhsan
j
Kabadayı ve 21 arkadaşının önergesi mü'!
nasebetiyle
7,8 j
İsmet Kapısız (Yozgat) - Ziraat Banj
kasımn Topraik
Su kredilerinin vatanS
daş yararına ve bölge özelliklerine göre
dağıtılması hakkındaki genelgesine ve
hisseli araziye Toprak
Su kredisi veril
mediğine dair demeci
568 j
Mustafa Kaptan (Sinop) - Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci
hizmet yılını doldurmuş olması d ol a y siy
le memur ve hizmetlilerine birer aylık tu
tarında ikramiye verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
033
— Danıştay ikanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa*

yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
ıları Ihükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Komisyon metin
leri münasebetiyle
311,312,317,318,336,337
— Millet Meclisi İdare
Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân ıkomisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon rapunı
münasebetiyle
263,275
—• Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarım ve Millî Eğitim, Sağlık
ve Sosyal Yardım ve Plân Ikomisyonl arı
raporları münasebetiyle
418,420,428,420
— Almanya'da işverenlerin müdür ve
âmir olarak Yunanlıları atamaları yüzün
den Türk işçilerinin uğradıikları kötü
davranışlara karşı ilgililerin tedbir alma
ları gerektiğine dair demeci
677
— Usul hakkında
380
Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniver
sitesi öğretim üyeleri ve bir kısım yardım
cılarına ödenek verilmesi hakkında kanun
tasarısı ile Erzurum Milletvekili Tahsin
Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üniversi
tesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yar
dımcılarına ödenek verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen üçer üyeden kurulu
Geçici. Komisyon raporu münasebetiyle 781,782

yılı programı ile 1964 yılı programı ara
sındaki çelişik durumun düzeltilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve
Başbakan adına Devlet Bakanı Nüvit Yet'kin'in sözlü cevabı
365,367

— 65
Sayfa
— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı ve Erzurum Milletvekili (riyasettin
Karaca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve
3 ncü maddelerinin yeniden tervini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
168,181
— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince bcnimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komis
yon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri
münasebetiyle
332,333
Kemal Kaya (Kars) - Y. T. P. Grupu
Başkan vekili Recai Iskenderoğlu'nun, par
tili erinden çekilen Kars Milletvekili Kemal
Kaya'nm, Y. T. P. Kontejanından Adalet
Komisyonuna seçilmiş olması dolayısiyle
bu komisyondan da çekilmiş sayılacağına
dair önergesi münasebetiyle
586,587
Saim Kaygan (İzmir) - İzmir Millet
vekili Saim Kaygan'in,-Karayolları ve Ba
yındırlık Bakanlığı işçi gündeliklerinin
(»denemediği hakkında demeci ve Bayın
dırlık-Bakanı Arif Hikmet Onat'iri ceva
bı.
485
Sabri Keskin (Kastamonu) - Adalet
Bakam Sırrı Atalay'ın, seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyon
larından seçilecek 6 şar üyeden kurulacak
Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
önergesi münasebetiyle
536,537
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT
ııiıı 120 nci hizmet yılını doldurmuş olma
sı dolayısiyle memur ve hizmetlilerine bi
rci' aylık tutarında ikramiye verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye, Ulaştırma
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
628
Coşkun Kırca (İstanbul) - Adalet Ba-

8ayfa
kanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle ilgili (ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki 'kanun tasarısının, ha
vale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa
komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden
kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi münasebetiyle
538
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen
5 er üyeden kuralan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle
254,256
— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile
Adana Milletvekili Kasım Gülök ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
207
— Ziraat Bankasının Topraksu kredi
lerinin vatandaş yararına ve bölge özellik
lerine göre dağıtılması hakkındaki ge
nelgesine ve hisseli araziye Topraksu
kredisi verilmediğine dair demeci.
567
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Nüfus
plânlaması "hakkında kanun tasarısı ve
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
(komisyonları raporları münasebetiyle
217,218
— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame
mi'nin yurda, Gümrük vergileri ödenme
den, sokulan otomobillerden yalnız Güm
rük Vergisi alınması yolunda (bir mevzuat
değişikliği yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dadı* sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Mehmet Yüceler'in sözlü ce
vabı
116,117
Faruk Küreli (Çorum) - Adalet Baka
nı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle ilgili kanun
ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyon
larından seçilecek 6 şar üyeden kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesine
dair önergesi münasebetiyle
537
— Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve onikd arkadaşının, 53 sayılı Dev
let İstatistik Enstitüsünün görev, yetki
ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü
(Cilt : 34)

—M
Sayfa
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve içişleri ve Plân komisyon
la i'i raporları münasebetiyle
—- Askerî öğrencilerden başarı göste-

452

Maliye Bakanı Ferid Melen (C. Sena
tosu Van Üyesi) - Atatürk Üniversitesi
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim
üyeleri ve bir kısım öğretini yardımcıla
rına ödenek verilmesi haikkında ikamın ta
sarısı ile Erzurum Milletvekili Tahsin
Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üniver
sitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim yar
dımcılarına ödenek veıülmesi hakkında
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen üçer üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 787:
788
— C. Senatosu Aydın Üyesi İskender
Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT niıı
120 nci hizmet yılını doldurmuş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer
aylık tutarında ikramiye verilmesi ha'kikında kanun teklifi ve Maliye, Ulaştırma
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle
635:636
— Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
ve (A/o) işaretli cetveli e rde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair
O. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon
Başkanlıkları teskereleri münasebetiyle

11

502

Talât Oğuz (Mardin) - Millet Meclisi
İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanunu tek
lifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
268,274

Sayfa
remiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
507,509

— tiler Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncû maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri, İmar ve İskân komisyon
ları raporları münasebetiyle
398
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinim,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyl e
264,265,268
— Ordu Milletvekili Sadi Pehliyanoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair1 olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin İçişleri Bakanlığı meııkez ve il
memurları kısmında değişiklik yapılması
na dair kanun teklifimin, İçtüzüğün 36 nci
maddesi gereğince gündeme alınmasına
dair önergesi müsasebetiyle
401,402

Maliye Bakanı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü Zeki Memişoğlu
- Artvin Milletvekili Saffet Emtinağaoğlu
ve 12 arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir
fıkra elklenmesine dair kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle

452

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Polis
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu mü
nasebetiyle

905

— Ziraat Bankasının Topraksu kredile
rinin vatandaş yararına ve bölge özellikle
rine göre dağıtılması hakkındaki genelge
sine ve hisseli araziye topraksu kredisi ve
rilmediğine dair demeci
565,5(19

Sayfa
Müştak Okumuş (Bitlis) - Diyarba
kır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis arası
nın yapımına ne zaman başlanacağına da
ir sorusu ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'm sözlü cevabı münasebetiyle

111

Kemal Okyay (Kars) - Artvin Millet
vekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arka
daşının, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitü
sünün görev, yetki ve kuruluşu hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
451
— Askerî öğrencilerden başarı göstcreıııiyculer hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
507,509
— "Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ril'at Öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cev
det Perin, Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat Öztürkçine İstan iv-1
Milletvekili Reşit Ülker
ile, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bere
Turan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
454,455,460,403,464
— İller Bankası Kanununun 2 nei mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri, İmar ve İskân komisyon
ları raporları münasebetiyle
471,472
— Konya Milletvekili Ahmet O-ürkan
ve 9 arkadaşının ; Konya Milletvekili Ah
met Oürkan ve 55 arkadaşının, İçişleri
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında ça
lışan küçük dereceli memurların maaş ve
intibak dereceleri hakkındaki kanun tekli
finin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince

Sayfa
Meclis gündemine alınmasına dair önerge
si münasebetiyle
880,881
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'
ıııın, Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle
400
Devlet Bakam İbrahim Saffet Omay
(Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) Adana Milletvekili Hasan Aksay'm il ve
ilçe müftüleri ile vali ve kayam akamlarm
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli
tamime dair sorusuna cevabı
799, 805,807
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'm, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan haberdar olunup
olunmadığına dair cevabı
368
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat
(Ordu) - Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'uıı, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Du
han - Bitlis arasının yapımına ne zaman
başlanacağına dair sorusuna cevabı
111
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral (Denizli) - Edirne Milletvekili
Ilhami Ertemin, Meriç ırmağı taşkının
dan kurtarmak üzere yapılan şedde yüzün
den Büyükdoğanca deresinin kapanması
dolayısiyle Umurca ovasının göl haline
gelmiş olmasından doğan tehlikenin sürat
le önlenmesi yolundaki demecine cevabı
251
Şinasi Osma (tzmir) - İzmir Milletve
kili Şinasi Osma'nın, yabancı bir memleket
te, mukim bir kaçakçılığa ismi karışan bir
ticaret müşavirimiz hakkındaki, itham edi
ci, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa gel
diğine ve ne işlem yapıldığına dair sorusu
ve Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin söz
lü cevabı, münasebetiyle
372,373

— «8

ö
Sayfa
Milli Eğitim Bakanı ibrahim öktem
(Bursa) - Atatürk Üniversitesi ile Karade
niz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri
Ve bir kısım öğretim yardımcılarına öde
nek verilmesi hakkında kanun tasarısı ile
Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
17 arkadaşının Atatürk Üniversitesi ile
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim
üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıları
na ödenek verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen üçer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
782,785,791
— «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
T o i e k k ül ün den
fay dal anm a h ususun d a,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
yapılan- Anlaşmaya ait teati olunan mek
tupların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
'
G63
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının Çukur
ova Üniversitesinin kuruluşu
hakkında,
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 188
arkadaşının. Selçuk Üniversitesi adiyle
Konya'da ibir üniversite kurulmadı hak
kında, Mardin Milletvekili M. Ali Arıkan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da
Gökalp Üniversitesi adı altında bir üni
versite kurulmasına dair ve Cumhuriyet
Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının Edirne'de dür üni
versite kurulmasına dair kanun teklifle
rinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce gündeme alınmasına dair Konya Mil
letvekili ihsan Kabadayı ve 21 arkadaşı
nın önergesi münasebetiyle
8,10
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından
şimdiye kadar kaç talebe mezun olduğuna
dair sorusuna cevabı
— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpislîender'in, hususi eğitim ve
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Sayfa
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle 'ku
rulan dernekler tarafından açılan Özel
lokul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun tefelifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahiınoğlu ve 55 arka
daşının, âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenllerinin sosyal 'güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
'beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle
18,24,35,87,38
İhsan Önal (îçel) - Akdeniz Balık Av
cıları Kooperatifince verilen yazıları ele
alarak, Mersin limanındaki İsrail gemile
rine Türk Bayrağı çekilmesinden ve çalış
ma yetkisi verilmesinden duyduğu üzün
tüye dair konuşması
625,626
—• Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
506,507
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
427,428,431
Rüştü özal (Konya) - Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 ar
kadaşı, İsparta Milletvekili Lokman Başa
ran ve 8 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat Öztükçine ile Bursa
Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine,
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bere Turan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
462,468
— Yüksek öğrenim gençliği üniversi
teler komitesi yöneticileri tarafından Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
larına verilen muhtıralarla 5 gün içerisin-

Sayfa
de gerçekleştirilmesi istenen reform konu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Başkanlık
tan açıklama istiyen konuşması,
6,7
Reşat özarda (Aydın) - Askerî öğren
cilerden başarı gösteremiyenler hakkında
ki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî
Savunma ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
509
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi RiPat Öztürkeine ile Bursa Milletvekili Cev
det Perin, Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat Öztürkçine, İstanbul Miltanbııl Milletvekili Reşit Ülker ile, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bere
Turan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve
Plfın komisyonlnrı raporları münasebe
tiyle
465
Kadri Özek (İzmir) - -Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege
ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nei hizmet
•yılım doldurmuş olması dolayısiyle memur

Emin Paksüt (Ankara) - JBhjaiot ban
kasının Toprak Su kredilerinin vatandaş ya
rarına ve /bölge özelliklerine göre dağıtılması
hakkındaki genelgesine ve hisseli araziye
Toprak Su kredisi verilmediğine dair de
meci
— De'vlet memurları aylıklarının tevhit

Kemal Sanibrahimoğüıu (Adana) - Bir
önceki birleşimde özel öğretim kurumları
kanun tasarısının 34 ncü maddesinin görü
şülmesi sırasında yeterlik önergesinin kabu
lünden sonra birleşimin kapatılmasında
usulsüzlük görüldüğüne dair demeci
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84

ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ik
ramiye verilmesi hakkında kanun teklifi
ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle
684
— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan^
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya
aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen
maddeleri hakkında Kanma Komisyon ra
pora ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri müna
sebetiyle
314,315,337
— Usul hakkında
539
Vedat M öakan (Kayseri) - Nüfus
Plânlaması hakkında kanun tasarısı ve Ada
let, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle
223,224
Hallil Özmen (Kırşehir) - Biıma ıkiraİJan
hakkındaki kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nın 6570 sayılı
Kira Kanununun Anayasa Malhkemesiınce
iptal edilen 2 ve 3 neü maddelerinin yeniden
tedvini ile 4 neü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve G-eçci Komisyon
raporu münasebetiyle
169,180

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
İçişleri Bakanlığı merkez ve il memurları
kısmında değişiklik yapılmasına ıdair kanun
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme abramasına dair önergesi
münasebetiyle
• 400,401,402

— Cumhuriyet Senıatotsıu Aydın.- Üyesi
iskender Cenap Eıge ve 2 arîkadaşıının<,
PTJT nin 1İ2Û nei himmet yılını dloldurmıugı
lolJmam dolayrsiıyie meanur Ve hizmetlileri
ne birer aylık tutarımda ikramiye veril
mesi hakkında kanun 'teklifi) ve Maliye,

Sayfa
Ulaşltımm'a ve Plânı komisyonları raporları)
mlijmas)ee|btiyle
1
— Danıştay kanunu tasarısı ile- fatanıbul MilletlyeMli Reşit Ül'ker'im, 3946 sa
yılı Danıştay Kamunıunun Anayasaya ay
kırı Miklümllerinin>fealdırıilim'aısıınadair ka
mın teklifinin Millet Melclisinioe! 1)enim/senmiyem maiddeleri (halklkınida Kartona Komifeylon raporu ile Millet Melclisi, Cumlhııriyet Stnatioısu ve Karma • Kkurndöylon metin-'
leri 'mlüma&elbetiyle
3Ö!3,ı384
— iller BankaJsı Kanunumun 2 nei ,mıaddeisimin değiştMlımesi ve 3 nlelüı maıdıdelsinıe
Ihir fıkra eklenmesi hıaikikınjda kanun t assarı'sı ve îçiiştleri, imar *ve iskân kibimisyon!ları raporları ımünasıelb etiyle
475,476
— Kırşeihir Milletvekili Memdullı Erdemir ve Blolu Milletvekili Kâmil inal'm,
çaiym yetiştirilin elsi ve isltilbsalinıdelki ve itIhalindeki taflbikatı incelemek, Beş Yıllı/k
Plân tatlbilkatında alkisaklıkiar olup olma
dığını! araışıtıınmaık üzere, Anayasanın!
8:8 niei mıaıdde'si gereğinlde ibir araştırma.
klomiısyo,nu kmrulmaısına dair önergesi ınünaselbetiyle
608,609
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
Sayıştay ikan unu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân kbmisyomla n nidam ısieicjilen 5 eır
üyeden kurulan (reçici Koimisyion raporuı
mlünaiselbetJyl e
25 7 J2Ö2,2168,27I4
— ö>zel öğretim kurutulanı kamumu tasarıisı CUmlhuriyet Seımatfosu Mıanisa Üye
si Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim! mtöesiseısel'eri kaınuınu taklifil
ve Kırşehir Milletlvekıili Meımidulh Erde•mir'in, Âm<m<e ntetıffaatime ü z m e t /gaye
siyle kurulan demekler taraflımdan açılan
özel okul öğretameınleırinin sloisyal g^üven
likleri haikkınida kanun teklifi ile Aklana
Mil letjv ekili Kemal Sarıilbralhimjoğlu ve 56
arkadaşıniın, Âmıme nuenifaatine ihizlmlet ıgayesıiyle kumlan dernekler tararfınldan acı
la özel okul öğretmenlerininı sloisyal .güven
likleri .'hakkında kanun teklifi ve Millî
'Eğitim ve Plân köimisıyoınılarıınldiani selcilen
lıeşfer ülyeıdenı kurulan Gociıel Komisyon
raporu mümaselbetiyle
35,37

Sftyfa
Selim Sarper (İstanbul) - «Barış Gö
nüllüleri» adlı Amıerikan ITteışâklkfüiKilnden
faydalanma hulsusunıda Tülrlkiiıye Cuınılmuriyeti ile Amerika Birleşik Deyletıljeri HüMiııneti arasımda yapiılan Anlaşmaya ait teati
olunan mektuplarım o maylamim alsımın uıyıgun (bulunduğuna dair kanun taisanısn ve
Dışişleri ve Plân komisyonları raplorları
m!üna$eibeltiyle
664
Sabahattin Savacı (CMimüşane) - Atatüınk Üniyensitesi ile Karadeniz/ Teknik
Üniverlsitesü öğretini üyeleri ve 'bir (kısım
öğretini: yardısmfcıtarıma, ödenek verilme-si
toaikkınida kanun tasarısı ile- Eramruinı Mililetyelkiii Taih'sin Teılıli ve 17 arkadaşınnm,
Atatürk ÜmilversiteLsii ile Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve 'bir
kilsimi öğretimi yardiımıcılarıım ödemek vei'il ııveLsi hakkında kanuni teklifi ve Millî
Eğitini ve Plân koımiısylonlarınıdam. seicilen
'üçer üyeden kurulu Gtecici Komifeyom ra
poru ınümaıseib eltiyi e

780

— (Iııınılhuriyet Senatoisu Tıalbiî Üyesi
Ahim et YıLdiız Ve 17 arkadaışı, Iıspıarlta
Milletvekili Uokman Başaran ve 3 arka
daşı, Oumlhuriyet Senatkxsıu Isitan'bul Üyesi
Riifat tktıürkçine ile Burlsa Milletivelkili
Cevdet Penin, Oumlhuriyet Senatomu Istan(l)ul Üyesi Riifat öztıitakdimıe, Istanibul
Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumllıuri^etı
iSeıiıatO'SU tstanlbulı Üyesi B'erç Turan'ın,
'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sanıdığı Ka
nununa. geçici maddeler efelenmesine dair
ıkanun teklifleri v'e. Malilye ve Plân koımisyonları raporları mtüınaselbetiyle,
455,450
— Çanakkale Millletlvekili Şefik Inan'm,
Otelcilik, Mıotellcilik Tülrlk Anonim Şirketi
kanun teklifi ve Cfelçici iOomüsfyon rapora
mlinaiselbietiyle.
354,356
— iller Bankası Kanununun 2 nei mad'delsinin değiştirilmedi ve 3 moü maddecine
İbir fılkra eklenımesii hakkı/nida kanun tasa
rısı ve Içi^leıü, imar ve iskân kfomiısiyonıları raporları, münasejbetilyle
4*87,468,472
— Inisan Hakları Evrenseli Beyanameisiniııı, ilânıni'n 16 ncı yıl dıönlüimii. Ve'sileistilyle
dünya üzerinde hâlâ deyam edem1 din, dil
ve ırfk ayrılıkla nara, ve demokrasi dışı tu-

Sayfa

Sayfa

tuanlara dair üztümtülerini •belirteni (konuş
ması
4,5
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
'Sayıştay kanun/ıı teklifi ve Maliye, !Sayi!ş<taly ve Plân klomıisiyioııJlanşinldani' ^e/çüleıiı 5 er
üyeden 'kurulan Geçici Komis|yion raptoru1
mıünalsdbeitiyl o
276,278

— «Barı§ Gönüllüleri» adlı Amerikan
Teşekküllümden
faydalanma hususumda
Tâilrkâye öurnlhuriycti Hükümeti ile Ame^
ri'ka Birleşik Devletleri HükmmjeJti arasmda yapılan Anla^rnayia ait teati olunan
'tnektuplann /onaylanmasının uıylgun 'bnlundıığuna 'dair kanun taöarısı ve Dısşişleri ve Plân komisyonları rakorları ınünaselbeıtiyle
664
—• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Üııaldı ve 8 arkadaşının Çukur
ova Üniversitesinin kuruluşu hakkında,
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve
183 arkadaşının Selçuk Üniversitesi adiyle
Konya'da bir üniversite kurulması hak
kında, Mardin Milletvekili M. Ali Arı•kan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da
(lökalp Üniversitesi adı altında bir Üniver
site kurulmasına dir ve Cumhuriyet Sena
tosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlıı ve
82 arkadaşının Edirne'de bir üniversite
kurulmasına dair kanun tekliflerinin, iç
tüzüğün 36 ncı .maddesi gereğince günde
me alınmasına dair Konya Milletvekili
Ilışan Kabadayı ve 21 arkadaşının öner
gesi münasebetiyle
10,11

— Nüfus Plânlam<aisı hakikıtnda kanunu
tasarısı ve Adalet, Sağlılk ve Slosyal Yardıııı ve Plân komisyonla vv raıplürlıa.Ti münaselb etiyle
225,226
îlyas Seçkin (Ankara) - Danıştay kaiftuııııl tasarlısı ila îista.nlbul Milletvekili
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hülkıüımferinin
kaldürılmaısına dair 'kaniim teklif inin Mil
let Meclisince Ibenimisenimiiyen maddeleri
hakkımda Karma Koimii^yon raporu ile'
Millet Melc'lM, öumlhuriyet Senatosu v'o
Karına Kbmiisyıon metinleri müııjalsielbe/tiyle '315,
316,320,1321
— Millet Meclki idare Âmillerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıış^
tay ve Plân kiomisiylonlarıınıdan seçilen
5 er üyeden1 kurulan Geçici Komisyon ra
poru miünalselbetiyle
275,276

Refet Sezgin (Çanakkale) - Y. T. P.
Gruıpu Baışlkanlvekili Rıeeai îisikemdeıloğlu'nun, partilerinden çekilen Kars Milletve
kili Kemal Kaya'nın, Y. T. P. kontenja
nı ııdan Adalet Komisyionufiiıa seçilmiş ol. m alsı dlolaynsiylc 'İni ldo'misylondaın da eeİrilmiş; sayılacağına dair ömerigesi 'tmünasfeIbotiyle
587
Ruhi Soyer (Niğde) - Ataitürk Üniverısiteısi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
•öğretini üyeleri ve bir kısılın öğretim yar
dımcılarına öde/nlek veriliineisi /hakkında
ikamın talsarrsı ile1 Erzurum Milletvekili
Talhsin Telli ve 17 arkaidaşmun, Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniver
sitesi öğretim, üyderi ve mir (kilsimi .öğretimi
ya t-d ılımcılarına ödenek veırilımeisi halkkında
kanun telkli.fi ve Millî Eğitini ve Plân'
komisıy onlar nidam «eciletn üç/er üyeden
•kurulu Geçici Komisyon raporu münasclbe. tiyle

789

— iller Bankası Kanunun un 2 ne i mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân komis
yonları raporları münasebetiyle
469
— Konya Milletvekili Ahmet Gurkan
ve 9 arkadaşının; Konya Milletvekili Ah
met Güıkan ve 55 arkadaşının, İçişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalı
şan küçük dereceli 'memurların maaş ve
intibak dereceleri hakkındaki kanun tek
lifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce Meclis Gündemine alınmasına dair
önergesi münasebetiyle
878,879
— Nüfus Plânlaması hakkında ikamın
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
208,210,226
— özel Öğretim Kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuryet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

ta
Sayfe.

Sayfa
mir'in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kamun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler' tarafından acılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlik
leri hakkında kanun teklifi, ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Cfeçiei Komisyon raporu
münasebetiyle
30,31.
— Polis 'Vazife' ve Salâhiyet Kanunu-

Tarım Bahanı Turan Şahin (Muğla) Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in,
Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması
konusunda ine düşünüldüğüne dair soru
suna cevabı
105
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın
çer'in, incir tarımının bekası ve müstah
silinin him'ayesi konularında ne düşünül
düğüne dair sorusuna sözlü cevabı
106,108
— Burdur Milletvekili Nadir Vavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumlutaş köyü ile, Bucak ilçesine bağlı
Datalam köyünde tarım arazisi ağaçla ndtrıian köylülere, başka yerden toprak ve
rilmesi ve el sanatı öğretilmesi konuların
da bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair
Tarım, İmar ve tsıkân ve Sanayi Bakan
larından sorusuna sözlü cevapları
795,796
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
de, bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Pakistan
Millî Meclisi Başkanının çağrısı üzerine
Pakistan'ı ziyaret eden Türk Parlâmento
Kurulunun gezisi ve bu arada Türk - Pa
kistan münasebetlerinde gereken gelişme
ler hakkındaki konuşması
584,585

ismail Hakkı Tekinel (istanbul) - Ada

ııun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle
894,895
— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlıik ve
Sosyal Vardım ve Plân komisyonları ra
porları. 'münasebetiyle
425;426
— Üniversitelerimizin arkeoloji ikis
in ındaıı şimdiye kadar kaç talebe mezun
olduğuna dair sorusuna ve Millî Eğitim
Hakanı İbrahim. Öktem'in, sözlü cevabı
münasebetivle
797,798

şubesinin açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusuna sözlü cevabı
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin. Uzun.'un, Türk Köylüsünün büyük
derdi olan orak ipi ihtiyacının temini
için ne gibi tedbirler alındığına dair so
rusuna sözlü cevabı

102

103

Nevzat Şener (Amasya) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Şener'in, Haymana, Sav
cısının Mihalıççık'a naklinde aev hangi
biı; sebep bulunup bulunmadığına dair so
rusu ve Adalet Bakanı Sırrı Ata 1 ay'm
sözlü cevabı münasebetiyle
361,362,363
Atıf Şohoğlu (Denizli) - Türk - Yunan
Trakya hududunun mühim ıkısmını tâyin
eden Meriç nehri 'mecrasının ıslâhı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan
Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu 'hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları
m ünasebetiyle
670,674

let Bakanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle il
gili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 'kanun tasarısının,
havale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa
komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden
kurulacak Geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi, münasebetiyle

536
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— Bina kiraları hakkındaki ka
nun tasarısı ve Erzurum Milletvekili
(riyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Ki
ra Kanununun Anayasa Mahkemesince
iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
167,168,170,
176,177,187,188
Tahsin Telli (Erzurum) - Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğ
retim
yardımcılarına ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşının,
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
İkisini öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi ihakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
776
— Usul hakkında
12
Hüsamettin Tiyenşan (istanbul) - De-

Sayfa
miryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına
nıütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV)
ve ekleriyle, Demiryolu ile eşya taşınma
sına mütaallik (CİM) ve eklerinin, ek
Protokolün ve. Nihai Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komis
yonları raporları münasebetiyle
500
Ata Topaloğlu (Ordu) - Ziraat Banka
sının toprak su kredilerinin vatandaş ya
rarına ve bölge özelliklerine göre dağıtıl
ması hakkındaki genelgesine ve hisseli
araziye toprak su kredisi verilmediğine
dair demeci
570
Sadrettin Tosbi (Kütahya) - Çanakka
le Milletvekili Şefik İnan'ın, Otelcilik, Mo
telcilik Türk Anonim Şirketi kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
404,406,409:410
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
262,263

u
Mustafa Uyar (istanbul) - Bina kiraları
hakkındaki kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı
Kira kanununun Anayasa Mahkemesince
iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
166,167,175,
176,186,187
Veli Uyar (Yozgat) - Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 ar
kadaşı, İsparta Milletvekili Lokman Ba
şaran ve 3 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ile Bur
sa Milletvekili Cevdet Perin, Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçi
ne, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile,
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bere
Turan'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve

Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
456,465
— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri İhakkında Karma Komisyon
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Komisyon metinleri mü
nasebetiyle
313
— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri, İmar ve İskân komisyon
ları raporları münasebetiyle

476

— Millet Meclisi İdare
Âmirlerinin,
Sayıştay Kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
285
(Cilt : 34)

- ti
Sayfa
Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) Türk köylüsünün 'büyük derdi olan orak
ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusu ve Tarım Ba
lkanı Turan Şahin'in sözlü cevabı münase
betiyle

103

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Atatürk
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üni
versitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğ-

Sayja
retim yardımcılarına ödenek
verilmesi
hakkında 'kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Tahsin Telli ve 17 arkadaşının,
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
(kısım Öğretim yardımcılarına ödeflek Ve
rilmesi hakkında kanlın teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
78,779,788

Ü
Reşit Ülker (İstanbul) - Bina kiraları
hakkındaki kanun tasarısı ve Erzurum Mil
letvekili Gıyasettîn Karaca'nın, 6570 .sayılı
Kira kanununun Anayasa Mahkemesince
iptal edilen 2 ve 3 neü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ııcü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Ikanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle 165,166,177,178
— Gümrük memurlarından vazifei memuresini suiistimal edenlere vazife veya
mesleklerinde kendilerinden istifade cdilmiyenler (hakkında yapılacak muameleye
dair 1920 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Gümrük ve Tekel, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları münasebetiyle
— Millet Meclisi İdare
Âmirlerinin,
Sayıştay 'kanunu teklifi ve Maliye, Sayış
tay ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
— Özel öğretim kurumlan (kanunu
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ma
nisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi
eğitim ve öğretim müesseseleri kanu
nu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir'in, Âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Amme menfaatine
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara-

rafından açılan özel okul öğretmenlerinin
sosyal güvenlikleri hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilen beşer üyeden kurulan Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle
27,87
— Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu ra
poru münasebetiyle
897,901,902,904
— Usul hakkında
—Ziraat Odaları ve Ziraat
Odaları
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Tarım (komisyonları raporları mü
nasebetiyle

906

285

91

886

Fethi Ülkü (Tunceli) - Özel öğretim ku
rumları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in,
Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri-kanu
nu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine
hizmet gayesiyle kurulan dernekler taraî'afmdaıı açılan özel okul öğretmenlerinin
sosyal güvenlikleri hakkında kanun tek
lifi ve. Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rından seçilen beşer üyeden kurulan Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 18,19,20,21,
23,31,34,87,88,92
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Sayfa

Sayfa
Sabri Vardarh (İstanbul) - Danıştay
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hüktimleriniıi kal
dırılmasına dair kanun teklifinin Millet
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma
Komisyon metinleri münasebetiyle.
317,336

Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural (Si
vas) - Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma
(OIV) ve ekleriyle, demiryolu ile eşya ta
şınmasına mütaallik (CİM) ve eklerinin,
ek Protokolün ve Nihai Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma ko
misyonları raporları münasebetiyle.
501

Y
Oevat Yalçın (Rise) - Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir ve Bolu Millet
vekili Kâmil Inal'm, çayın yetiştirilmesi
ve istihsalindeki ve ithalindeki tatbikatı in
celemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında aksak
lıklar olup olmadığını araştırmak üzere,
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
araştırma komisyonu ' kurulmasına dair
önergesi münasebetiyle.
605,608
Nadir Yavuzkan (Burdur) - Burdur
Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın Burdur'un
Ağlasun ilçesine bağlı Yumlutaş köyü ile
Bucak ilçesine bağlı Datalanı köyünde,
tarım anaziai ağaçlandırılan, köylere, ıbaşka yerden toprak verilmesi ve el sanatı Öğ
retilmesi konularında, bir çalışma yapılıp
yapılmadığına dair Tarım, imar ve is
kân ve Sanayi Bakanlarından sorusu ve
Sanayi Bakanı Muammer Erten ile Tarım
Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevapları
münasebetiyle.
795,796
Devlet Bakanı Nüvit Yetkin (Malatya
Cumhuriyet Senatosu Üyesi) - Danıştay
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince benimsenmiyen maddeleri
hakkında Karma Komisyon raporu ile
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve
Karma Komisyon metinleri münasebetiyle
— Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Toprak Reformunu, kal ki n-

338

kırıma yönünden önşart olarak kabul
eden 1963 yılı programı ile 1964 yılı prog
ramı arasındaki çelişik durumun düzeltil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sorusuna cevabı.
364,365,367,368
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 arka
daşının Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve
bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle.
777,780,781
— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş
kanunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle.

430

Köy işleri Bakanı Lebit Yurdoğlu
(izmir) - Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bir karış
toprağı
olmıyan
Meriç
ilçesi Saatağacı köyü halkının
durumu hakkında ne gibi bir tedbir düşü
nüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
96,97,
,99,100
Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü
celer (Kayseri) - Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir ve B-olu Milletvekili
Kâmil Inal'm, çayın yetiştirilmesi. ve is-
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tahsilindeki ve ithaiindeki tatbikatı ince
lemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında ak
saklıklar olup olmadığını arattırmak üzere,
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
bir araştırma
komisyonu
kurulmasına
dair önergesi münasebetiyle*
573,575,609,610

Sayfa
— Tokat Milletvekili Zeyyat Koçame'mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenme
den, sokulan otomobillerden yalnız Gümrük
Vergisi alınması yolunda bir mevzuat deği
şikliği yapı]masının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna cevabı.

116

z
Zeki Zeren (istanbul) — Nüfus Plân
laması hakkında kanun tasarısı ve Ada
let, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle.
212,213
— Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim, Sağlık ve

Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle.
422,429
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Ziraat
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım
komisyonları raporları münasebetiyle.
886

