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MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

CİLT: 42

9 . 6 . 1965 tarihli 125 nci Birleşimden
1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşime kadar

1965

Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Vazife ile yurt dışına giden Tarım
Bakanı Turhan Kapanlı'nm dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Sekip înal'm
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1200)
163

Sayfa
— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Mithat San'm dönüşüne kadar
kendisine Devlet Bakanı Sekip înal'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1207)
498

ÇEŞİTLİ ÎŞLER
rul toplantılarının saat 15,00 ten 20,00 ye
kadar yapılması hususundaki önergesi 496;497

— Hükümet ve gruplar temsilcileri
nin, 25 . 6 . 1965 tarihli gündemin önce
likle görüşülmesi kararlaştırılan işler bölü
münde yazılı tasarı ve tekliflerin bitimine
kadar sunuşlar kısmında yazılı konuların
görüşülmesinin tehiri ve Meclis Genel Ku

— Parlâmentolararası Turizm Birliği
Türk Grupunun kurulması hakkında Baş
kanlık Divanları kararı
500

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
demde bulunan ve bu meseleleri halledecek
olan kanun teklifinin biran önce görüşül
mesi gerektiği konularında demeci
408:410

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, pamuk haşerelerine karşı
kullanılan ilâçların fiyatlarının çok arttığı,
karışık ve tesirsiz ilâçların satıldığı, gün-

KANUNLAR
Cilt Sayfa
No.
629 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun 5453 ve 6617
sayılı Kanunlarla değişik 5 nci mad
desinin birinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkmda Kanun
32 269
38 47
400
39 389:
390
630 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin içişleri

Cilt Sayfa
Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl• ması hakkında Kanun
31 449
36 354
38 400:
401
40 160:
161
631 — Taşıt Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında Kanun
22 287
30 29
34 495
35 428;
458
38 467:
468

No.

— 4
No.

Cilt Sayfa

632 — İthal veya yurt içinde imal edi
len taşıt araçları, motor, makina
alet ve cihazların tanıtmalık ile
'birlikte satışı hakkında Kanun
21
28
34
35
37

436
431
495
427
255:
264
41 578
42 82
42 128:
129
633 — Diyanet işleri Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun 28 677
36 203,
263:264
37 267:
268
39 6:7
69:89,579:596
40 82:
85
41 62,
63:107,325:362
634 — Kat mülkiyeti Kanunu
20 202
23 61
34 497
35 471:
473
36 326:

346
63 361:
382
64 418:
445
36 508:
533
37 134:
145,193:218,235:238,248,269,286:289,295,
327,344:347
635 — Uzman Jandarma Kanunu
18 295
19 117
21 28
34 89,
496:497
37 264
40 181:
201

No.
Oilt Sayfa
636 — 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve aynı
Kanuna ek 3904 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının
değiştirilmesine dair Kanun
5 215
22 287
31 227,
230
34 496
35 428
39 390:
399
637 — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve memu
rin Kanununa ek Kanun
32 216
34 770
35 314
37 267
40 478,
491:497

638 — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadroların de
ğiştirilmesine dair olan 467 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun
36 198:
199
37 684
40 478,
497:498
639 — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı
Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı
tablosunun V nci Bölümünün 18 nci
fıkrasının
değiştirilmesine dair
Kanun
35 349
38 399:
400,458:460,468,484:487,508,509,545,558:
561,576,577,595,616:619,625,647,660:663,
39 7,8,
35,52:55
640 — 150 milyon liralık madenî ufak
lık para bastırılması hakkında 6797
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun
27 80
31 510
34 495
35 427
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No.

Cilt Sayfa
38 465,
468,492:495,509,545,566:569,577,595,612:
615,625,647,668:671
39 8,35,
60:63
641 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme, «rehabilitasyon*
tesislerine verilecek döner sermaye
hakkındaki 209 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair 18 476:
477
22 242
38 401:
402

No.

OM Sayla
40 478,
498:509
41 363:
365
642 — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 38 273
39 147
41 313:
323,370:373,379,487:490
643 — 1965 yılı bütçe Kanununa bağlı
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli
cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
42 650,
651:652,703,713:716

KOMİSYON KURULMASI
İzmir Milletvekili (Mustafa Uyar ve 5
arkadaşının)
— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğüne bağlı Sağlık Teşküâtmda ça
lışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 472

ve 224 sayılı kanunların imkânlarından
faydalanmalarına dair kanun teklifinin
Ulaştırma ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi
125

ÖNERGELER
Saufa
Afyon Karahisar (Millî Savunma Baka
nı Hasan Dinçer)
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan günde
me alınarak bütün işlere takdimen görüşül
mesine dair (1/871)
650
— Gülhanede bir Askerî Tıp Fakültesi
kurulması hakkındaki kanun tasarısının
gündeme alınarak ivedilik ve bütün işlere
takdimen görüşülmesi hakkında
497
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısının Öncelik, ivedilik ve bü
tün işlere takdimen görüşülmesi ile 5434
sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının, Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mesi hakkında
497

Sayfa
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile Gülhane'de Askerî bir tıp fa
kültesi kurulması hakkında kanun tasarı
larının öncelik, ivedilik ve takdimen gö
rüşülmesine dair (1/805, 1/866)
650
Amasya (Ticaret Bakanı Macit Zeren
«O. S. Üyesi»)
— Tütün Tarım Satış kooperatifleri ve
bölge birliklikleri kanun tasarısının, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme
alınmasına dair (1/660)
576
Aydın (îsmet Sezgin)
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2887 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında 58 sayılı Kanunun değiştirilmesine
dari kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi hakkında (2/813)
447:448
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Sayfa
Aydın (İsmet Sezgin)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 31 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (2/518)
447
— Vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair olan bâzı tasarı ve teklif
lerin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kında (1/664, 1/616, 1/657, 2/362, 1/713, 1/728,
2/412, 2/566, 2/625, 2/509, 1/699, 2/647,
1/682, 2/544, 1/824)
444:445
— Zonguldak Milletvekili Kenan Eseng'n'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında (2/477)
445:446
Aydın (Reşat özarda)
— Ankara, Sıkıyönetim Komutanlığı 2
numaralı Askerî Mahkemesince mahkûm
edilm'ş olan Harb Okulu eski öğrencile
rinin bakiye cezalarının affı hakkındaki
kanun tasarısının İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince gündeme alınmasına dair
(1/859)
577'
— Çifçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun teklifinin
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gün
deme alınması hakkında
228:229
Balıkesir (Kaya Bulut)
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753
sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair kanun teklifinin öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi hakkında (2/372)
446
Balıkesir (Millî Eğitim Bahanı Cihat
Bilgehan)
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurula
cak vakıflara ait kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair (2/734) 446
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 ?ün ve 789
sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanu-

Sayfa
ıran 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair (2/310)
444
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun
tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in,
222 savılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilme
di hakkında kanun telci ifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair (1/710, 2/708) 443:
444
— İstanbul Milletvekili Cihad Baban
ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma iştiî*ak edip emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a vatani hizmet
'•-yrtibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun
'•.^kufinin diğer bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair
— Köy enstitüleri ile
ilköğretmen
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısının öncelik ve
ivedilikle görüşülmesi hakkında (1/717)

165

445

— Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi
TTasibe Martonaltı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının, diğer bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kında.
164:165
Balıkesir (Millî Eğitim Bakam
Cihat
Bilgehan ve parti temsilcisi arkadaşı)
— 25 . 6 . 1965 tarihli gündemin önce
likle görüşülmesi kararlaştırılan işler bö
lümünde yazılı tasarı ve tekliflerin bitimi
ne kadar sunuşlar kısmında yazılı konu
ların görüşülmesinin tehiri ve Meclis Ge
nel Kurul toplantılarının saat 15,00 ten
20,00 ye kadar yapılması hususunda
496:497
(Bayındırlık Bakanı Orhan Alp)
— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı
Teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun
26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu kanu
na üç madde eklenmesi hakkındaki ka-
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Sayfa
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (1/842)
444
(Dışişleri Bakanı Hasan Işık)
— Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanu
nuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında (2/864)
447
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan 12
Evlül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının
27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasın?, ilişik olarak kabul edilen met
nin uvgulanmasımn uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısının diğer bütün işlere
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
hakkında
163:164
— Türkive Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezî Andlasma Teşkilâtı arasında im7nl°.nı.n «Merkezî .Andlasma Teşkilâtının,
Millî Temsilcileri ve Milletlerarası Statüleri
hakkında Anlaşma» ve eki mektuplarının,
uvgun bulunduğuna dair kanun tasarısının
di^er bütün islere takdimen, öncelik ve
ived'likle görüşülmesi hakkında
Elâzığ (Naci Giray)
— özel affa mütaallik 1019 ve 1025 S.
Sayılı kanun tasarılarının öncelik, ivedi
lik ve bütün işlere takdimen görüşülmesi
hakkında
Gaziantep (Ulaştırma Bakanı
Mithat
San)

164

498

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının
Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi
hizmetlerinin
birleştirilmesi hakkındaki
5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun
6 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında (2/786)
447
— Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü personeline verilecek uçuş
tazminatı hakkındaki kanun tasarısının di
ğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi*
likle görüşülmesine dair
166

Sayfa
— Maraş Milletvekili Kemalî Beyazıt
ve 3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğüne bağlı sağlık teşkilâtında ça
lışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 472
ve 224 sayılı kanunların imkânlarından
faydalanmalarına dair. kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında
(2/866)
Gümüşane (Sabahattin
kadaşı)

•

445

Savacı ve 5 ar

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin gündemdeki bütün işlere takdimen
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında 166:
167
— Memleket için arz ettikleri önem se
bebiyle süratle çıkarılmaları zaruri kanun
ları biran evvel neticelendirebilmek için
Millet Meclisinin Salı, Çarşamba, Perşembe
ve Cuma günleri saat 21 den 24 e kadar
toplanmasına dair
124:125
îzmir (Maliye Bakanı İhsan Gürsan)
— 6802 sayılı Gider Versrileri Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılması ve akar
yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldı
rılması hakkında kanun tasarısının öncelik
ve ivedilikle görüşülmesine dair (1/791)
443
— Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve
20 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve
2996 sayılı Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin, gün
deme alınarak diğer bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesine
dair önergesi.
165:166
îzmir (Mustafa Uyar)
— 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri Kanununun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince gündeme
alınması hakkında (2/79)
577:578
— Türk Tütün Ekicileri Ortaklığı ka
nunu teklifi hakkında (2/349)
577:578
izmir (Mustafa Uyar ve 5 arkadaşı)
— Devlet Demiryolları işletmesi Genel
Müdürlüğüne bağh Sağlık Teşkilâtında
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Sayfa

Sayfa
çalışan tabip, diş tabibi ve eczacıların
472 ve 224 sayılı kanunların imkânlarından
faylalanmalarına dair kanun teklifinin Ulaş
tırma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair
Konya (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Faruk Sükan)
— Ankara Halk Sağlığı Akademesi ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine
dair (1/721)
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair (1/856)

125

49

49

Sakarya (Tarım Bakanı Turhan
Kapanlı Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— 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 değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının
gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen görüşülmesine dair
166
Tabiî Üye (Kadri Kaplan «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 3 arkadaşı)
— Bâzı siyasi suçlularla, bunlarla ilgili
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ve
basın suçlularının bir kısım cezalarının af
fına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı

maddesi gereğince gündeme alınmasına dair
(2/743)
48
Tunceli (Fethi Ülkü)
— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair (2/525) 444
—3656 ve 3659 sayılı kanunların şümu
lü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst
tahsil yapanlarla, akademik derece alan
ların terfi ve kıdemleri hakkındaki kanun
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair (2/91, 2/93, 2/104, 2/464)
443
ITrf a (Kadri Eroğan)
— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik
ve ivedilikle görüşülmesine dair (1/549)
49
Urfa (Vasfi
Gerger «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi»)
— özel affa mütaallik 1019 ve 1025
S. Sayılı kanun tasarılarının öncelik, ive
dilik ve bütün işlere takdimen görüşülmesi
hakkında
497:498
Uşak (Ali Rıza Akbıyikoğlu)
— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi
Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar hak
kında Danıştaya başvurulacağına dair ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hakkında (2/33)
446 "
— Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün, 2197 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına ve Ak
saray'ın tekrar il haline getirilmesine dair
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (2/697)
48

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporları
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/577)
620:
623
— Ağır hapse ve müebbeten âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezasına mahkûm
Coşkun Coşkuner'in, affına dair kanun
tasarısı hakkında (1/672)
227
— Antalya Milletvekili Nihat Su'nun,
mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nm affı hak

kında kanun teklifine dair (2/782)
92
— Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy
nüfusuna kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den
doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'in cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısına dair (1/864)
301
— Ceza ve infaz kanunu tasarısı hak
kında (1/850)
365:390
— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan ve 6 arkadaşının, bâzı siya
si suçlularla, bunlarla ilgili olarak mahkûm
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ohnus, diğer suçluların ve basın suçluları
nın bir kısım cezalarının affına dair ka
nun teklifi hakkında (2/743)
92
— Gaziantep ilinin Kürkçüler mahalle
si nüfusunda kayıtlı ve halen aynı mahal
lede oturur Münevver'den doğma, 1340 do
ğumlu Mehraetoğlu Ahmet Ulak'ın hapse
tahvil edilmiş olan bakiye cezasının affı
hakkında kanun tasarısına dair (1/819).
227
— Hendek kazası Kemaliye mahallesi
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Ömer'in bakıyie cezasının affı
hakkında kanun tasarısına dair (1/821)
227
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi hakkında (2/676)
38:43,80,
93:119,136,167:192
— Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu, Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin
bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısına dair (1/790)
92
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında
kanun tasarısına dair (1/841)
10:26
— Senirkent kazasının Yassıviran kö
yü halkından Mchmetoğlu, Emine'den doğ
ma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm
olduğu cezasının affına dair kanun tasarı
sı hakkında (1/512)
92
Anayasa Komisyonu raporları
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü
hakkında Anayasa Komisyonunun benim
seme raporuna dair (2/379)
407
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi hakkında müta
lâası (2/532)
448,483,586:598
— Orman Kanununa geçici hır madde
eklenmesine dair kanun tasarı hakkında
(1/549)
654:677
Bayındırlık Komisyonu raporu
— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki
Kanuna hağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/640)
"

620

Sayfa
Çalışma Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Salım Sarıgöllü ve 10 arkadaşının,
Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961
tarihli 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/786)
548:549
-— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında
Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/725)
301
— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişik olarak kabul
edilen
metnin onaylanmasının uygun
bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/862)
162,361:362
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezî Anlaşma Teşkilâtı arasında imza
lanan «Merkezî Andlaşma
Teşkilâtının,
Millî Temsilcileri ve Milletlerarası Statü
leri hakkında Anlaşma» ve eki mektupla
rının onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/166) 362:363
Geçici Komisyon raporları
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurula
cak vakıflara ait kanun teklifi hakkında
(2/734)
628:636,641:644
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/798)
624:628
— Devlet memurları kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili İsma
il Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti Teş
kilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna
ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun
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3 neü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 4 mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair, Balı
kesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 arka
daşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine
dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ta
diline ve bu kanuna bir geçici madde eklenme-.
sine dair, Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam
ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının vazife
ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442
sayılı Kr.nunun 3 ncü maddesinin tadiline ve
mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine
dair İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Tica
ret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 4442
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair,
Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi ve 7 ar
kadaşının Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Ka
nuna ek Kanun; Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nım, Emeklilik Kanununa ek Kanun,
İçel Mili et vekili Yahya Dcrmancı ve 2 arka
daşının, Emekli Sandığına dâhil memurları ve
sahibi yapmak amacı ile sermaye tahsisi hak
kında; Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
İzzet Bir and ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
tJ' resi Refik Ulusoy'un, ek görev ve aylık öde
nekleri namı altında 1962 malî yılı Bütçesinden
her han^i bir tediye yapılmaması hakkında, İçel
Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Devlet memurlan avhklannm tevhit ve teadülüne dair olan
3656 rayıh Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmem ve bu kanun tekliflerine dair (1/723,
2/479. 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 667)
136: İHI, 392, 200: 224, 230: 269, 270: 298, 303:
357, 358: 361, 400: 403, 410, 431: 434

Sayfa
sunea yapılan değişiklikler hakkında
(1/451)
578:586
— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/549)
654
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısına dair (1/841)
10:26
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, dip tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında kanun tasarısına
dair (1/861)
37:38,49:80

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları
— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşma
sının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının
uygulanmasına ilişik olarak kabul edilen
metnin onaylanmasm^n uygun
bulundu
ğuna dair
kanun tasarısı
hakkında
(1/862)
162,361:362

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi hakkında (2/532) 448.
483,586 £98

teinleri Komisyonu raporları
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener
ve iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâvat Kanununun 7021 sayılı Kanunla mu
addel 140 nci maddesine bir frkra eklen
mesine dair, Çankırı Milletvekili Kâzım
Arar'm, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 5048 saydı Kanunla muaddel
"H6 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021
sayılı Kanunla muaddel 140 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında ve Muş MilMvekili Sait Mutlumun, İdarei Umumi
yei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunca muaddel 116 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 7396 saydı Kanunla
aynı kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/700, 2/664, 2/665,
2/680)
684:687

— Millî tst'h/barat Teşkilâtı kanunu
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato-

—• Belediyelerin ve belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin bir kısım borç
larının Hazinece terkin ve tahkimi hak-

— Mnraş Milletvekili' Kemali Bayazıt
ve 3 a ı'kadarımı, TCDD İş 1 etmesi Genel
MiüdürbVnine bağlı sağlık teşkilâtında ça
lıdan tabip, diş tabibi ve eczacılarm 472
ve 224 paydı kanunların im'kânlarmdan
fav^alav'rna'arına dair kanun teklifi hak
kında (2/866)
407
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kında kanun tasansma dair (1/490) 428: 430,
435:438,448,484.487,500,562 .-565,576,637:640
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Verem savaş derneklerine yardım
hakkında kanun teklifine dair (2/609)
92
— İl özel idarelerinin ve belediyele
rin gelirlerinden pay ayrılmasına dair
mevcut kanunlardaki bâzı maddelerin de
ğiştirilmesine, bâzı maddelerin kaydırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında
(1/853)
426:428
— Nöbetçi memurluğu kurulması ve
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı
hakkında (1/648)
619
— Ordu
İkramiyesi
Kanununa bir
madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/487)
227
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/458)
619
— Sivil Savunma Kanununa iki ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/517)
619:620
— Toplum Zabıtası kurulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/786)
423 426
Karma Bütçe Komisyonu raporu
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/871)
651:652,713:716
Maliye Komisyonu raporları
— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/791)
598:609,652:654,725:728
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna
geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/287)
— Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş
ve görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli
ve 2996 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifine dair
(2/859)

123

123

Sayfa
— Belediyelerin ve belediyelere bağlı
müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında
kanun .tasarısına dair (1/490)
428:430,435:
438,448,484 487,500,562:565,576,637:640
— 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/862)
701:702
— 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında
(1/824)
92,702:703
— Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/644) 696:
697
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının,
Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961
tarihli 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/786)
547:549
— Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık
Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun teklifine dair
(2/566)
699:700
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin (B) bendinin sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifine dair
(2/757)
623,682:683
— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi
Vasfi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim
1338 tarih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi hakkında (2/412)
699
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Verem savaş derneklerine yardım
hakkında kanun teklifine dair (2/609)
92
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli
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Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu ile Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi
malûl, vazife malûlü, dul vş yetim maaşı
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının
ayarlanması hakkında kanun teklifine
dair (2/599)
678:682
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Mekam Kalrpçıoğlu'na vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/625) .
700
— Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge
Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine
ait bir kerpiç depo ile içinde bulunan mal
zemeden bir kısmının 25 .1.1949 da yan
ması neticesi meydana gelen 515 925,44
lira alacağın affı hakkında kanun tek
lifine dair (2/820)
363:364
— İstanbul Milletvekili Cihad Baban
ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma işti
rak edip emsallerine nazaran üstün hizmet
gören Mustafa Konur'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi
hakkında (2/742)
92,364:365
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Ari
fe Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş
bağlanması hakkında kanun teklifine dair
(2/647)
701
— Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/728)
699
— Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 17 . 9 .1963
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkmda ka
nun tasarısına dair (1/676)
364
— Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya
Ünü var'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/713)
698:699

Sayfa
— Ordu İkramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkmda kanun tasarısına da
ir (1/487)
—Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/657)
— Selimbeyzade Ömer Kaptan'in eşi
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/616)
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner
ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi
Maraşlı (Paçar) köyünden Kaltabanoğlu
Ahmet Yılmaz'a 628 sayılı Kanunla vatani
hizmet tertibinden bağlanan aylık ücreti
nin artırılmasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/544)

227

697

697

702

— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/362)
698
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezî Anlaşma Teşkilâtı arasında imza
lanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcileri ve Milletlerarası Statüleri
hakkında Anlaşma» ve eki mektuplarının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı hakkında (1/166)
362:363
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir
ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un,
Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munise Ye
niay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifi hakkında
(2/509)
700:701
— Yurt dışında vatan için üstün hiz
metleri geçmiş bulunan Hasanoglu Salim
Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkm
da (1/699)
701
Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkmda (2/525)
692:696
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi
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Ahmet Naei Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve
789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/310) 687:
689,729:732
— Gümüşane Milletvekili Nureddin
Özdemir ile Balıkesir Milletvekili Ahmet
Aydın Bolak'm, Millî Eğitim Bakanlığı
kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve
görevleri hakkındaki 2887 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/813)
^
227
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve
Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (1/710, 2/708) 227,
677:678
— Köy Enstitüleri ile İlköğr etmen
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/717) 227
— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının
tasfiyesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/817)
620
Millî Savunma Komisyonu raporları
— Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/473)
619
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair kanun hak
kında (2/287)
123
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fık
ralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/798)
624:628
— Ordu İkramiyesi Kanununa bir
madde eklenmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/487)
227

Sayfa
— Sivil Savunma Kanununa iki ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısı
hakkında (1/517)
619:620
Plân Komisyonu raporları
— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/791)
598:609,652:654,725:728
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener
ve iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla
muaddel 140 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair, Çankırı Milletvekili Kâzım
Arar'm îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel
116 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
îdarei Umumiye Vilâyat Kanununun 7021
sayılı Kanunla muaddel 140 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında ve Muş Mil
letvekili Sait Mutlu'nun İdarei Umumi
yei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 116 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla
aynı kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/700, 2/664,
2/665, 2/680)
684:687
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/287)
123
— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş
ve görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli
ve 2996 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakında kanun teklifine dair (2/859)
123
— Belediyelerin ve belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin bir kısım borç
larının Hazinece terkin ve tahkimi hak
kında kanun tasarısına dair (1/490)
428:430,
435:438,448,484:487,500,562:565,576,637:640
— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik-

~USayfa
Tık yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/640)
620
— 1316
doğumlu
Alioğlu
Sezai
Şanver'e vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/824)
92,702:703
— 1315 doğumlu Mustafaoğlu Be
sim Yorulmaz'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun tasa
rısı (1/682)
701:702
— Cemaloğiu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı
hakkında
(1/644)
696:697
— Cumhuriyet Senatosu Ay dm Üyesi
(hman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının,
Emokli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961
tarihli 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/786)
548,549
— Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının,
Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkında kanun teklifine
dair (2/566)
699:700
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebruro Aksoley'in, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin (B) bendinin sonuna bir fıkra
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/757) 623,
682:683
— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, Konya Milletvekili
Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik
ve terfidon sayılması hakkında kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet
Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı
Kanunda bu kanunu tadil eden 5585 ve

Sayfa
6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun tekliflerine dair
(2/62, 2/145, 2/204, 2/360)
120:136
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi
Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1962 gün ve
789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/310)
687 -.689,729 -.732
— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si Vasfi Gerger
ve iki arkadaşının,
14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi hakkında (2/412)
699
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Verem savaş derneklerine yardım
hakkında kanun teklifine dair (2/609)
92
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurlarının teşkilâ
tına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi
hakkında
(2/766)
623
—• Çanakkale Milletvekili Şefik inan
ile Çorum Milletvekili Hilmi
İv^orv.
lu.'nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 3325
H909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa
Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt
Kanunu ve tadilâtı ile. 11 Hazırın 1°30
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendi
lerine emekli, âdi malûl, vazife malûlü,
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların
aldıkları aylıklarının ayarlanması hak
kında kanun teklifine dair (2/599)
678:682
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaea'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Mekam Kalıpeıoğlu'na vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/625)
700
— Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge
Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine
ait bir kerpiç, depo ile içinde bulunan mal
zemeden bir kısmının 25 . 1 . 1949 da yan-
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ması neticesi meydana gelen 515 925,44
lira alacağın affı hakkında kanun tekli
fine dair (2/820)
363:364
— Gümşane Milletvekili Nureddin özdemir ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak'm, Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2887 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/813)
227
— ilköğretim ve Eğitim Kanununun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir
ve Denizli Milletvekili Remzi Şenel : in, 222
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (1/710, 2/708) 227,
677:678
— II özel idarelerinin ve belediyelerin
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut
kanunlardaki bâzı maddelerin değiştiril
mesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/853)
426 :42r
— istanbul Milletvekili Cihad Baban
ve 2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma işti
rak edip emsallerine nazaran üstün hiz
met gören Mustafa Konur'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (2/742)
92,364:3ÖC
—• istanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekin el ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi hakkında (2/676)
38:80,93:
119.136,167:192
— Köy Enstitüleri ile Ilköğretmen
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/717) 227
— Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
Mehnıetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Ari
fe Kozok'a vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanması hakkında kanun teklifine
dair (2/647)
701
— Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun
tasarısı hakkında (1/728)
699

Sayfa
— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı
nın ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında An
laşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin katılmasının uygun bulunduğuna dair
kanım tasarısı hakkında (1/725)
301
— Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/676)
364
— Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya
Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkında
(1/713)
693:699
— Ordu İkramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısına da
ir (1/487)
227
— Ömeroğlu İbrahim Kalçaya vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/657)
697
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı
maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanu
nin 2 nci maddesi ile 4S62 sayılı Kanuna
mğlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
lına dair kanun tasarısı hakkında (1/856) 603:
684
— Selimbeyzade Ömer Kaptanın eşi
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden
lyhk bağlanmasına dair kanım tasarısı hak'anda (1/616)
697
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuıer ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara il
kesi Maraşlı (Paçar) köyünden Kaltaba:ıoğlu Ahmet Yılmaz'a 628 sayılı Kanunla
vatani hizmet tertibinden bağlanan aylık
ücretinin artırılmasına dair kanun teklifi
hakkında (2/544)

702

— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/362)
698
— Toplum Zabıtası kurulması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/786)
423:426
— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının
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tasfiyesi hakkında kanun
(1/817)

tasarısına dair
620

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Heye
ti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Ey
lül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının
27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişik olarak kabul edilen met
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/862)
162,
361:362
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezî Anlaşma Teşkilâtı arasında imza
lanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının,
Millî Temsilcileri ve Milletlerarası Statü
leri hakkında Anlaşma» ve eki mektupla
rının onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun-tasarısı hakkında (1/166) 362:363
— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun
26 nci maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna üç madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/842)
689:692
— Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir
ve Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Muni
se Yeniay'a vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi
hakkında (2/509)
700:701
— Yurt dışında vatan için üstün hiz
metleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim
Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/699)
701
Sağlık ve Sosyal Komisyonu raporları
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/577) 620:

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı
maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında
(1/856)
683:684
Tarım Komisyonu raporları
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, çiftçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/372)
407
Ticaret Komisyonu raporları
— İthal veya yurt içinde imal edilen
motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve
benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında kanun
teklifine dair (2/579, 2/580)
82,128:129
— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tara
fından Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan 12
Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının
27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişik olarak kabul edilen met
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/862) 162,361:
362

Ulaştırma Komisyonu raporu
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının,
emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık
ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 .
1961 tarihli 228 sayılı Kanunun 6 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi hakkında (2/786)
548 ;549
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SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
Sayfa
izinler
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık
tezkeresi
(3/1199)
125:127
(3/1202)
302:303
(3/1208)
499
ödenekler
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan Diyarbakır Milletvekili Yusuf
Azizoğlu'nun ödeneği (3/1201)
127

Sayfa
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin alan İçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın, ödeneği (3/1230)

499

Yasama dokunulmazlıkları
— Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığı (3/1197)

92

— Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'm yasama dokunulmazlığı (3/1198)

92

SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ

SORU!

Adalet Bakanından
— Adana Milletvekilli Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı bucağına bir sulh mahkemesi teşki
lâtı kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Adalet Batanından sözlü so
rusu (6/1080)
649
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, aşırı sol cereyanlarla müca
delede bugünkü mevzuatın yeterli olup
olmadığına dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/1016)
35,616
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akav : m, Türkiye öğretmen Dernekle
ri Millî Federasyonunun siyasetle uğraş
tığı iddiası karsısında Bakanlığın hareke
te geçip geçmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1017)
35,616
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı ma
halle, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs
Devriminden sonra konan adlarının de
ğiştirildiği haklkmdaiki neşriyatın doğru
olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri
hakanlarından sözlü sorusu (6/943)
32,613
— Istaribul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'da yayınlanan Düşünen Adam
Dergisine ek olarak verilen Yassıada ve
Sonrası adlı kitabın, Anayasa nizamını,
millî güvendik ve huzuru bozan bâzı fiiller
hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı olup

B VE

CEVAPLARI

olmadığına dair önergesi ve Adalet Ba
kanı İrfan Baran'm sözlü cevabı (.6/935) 29:31
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965
tarihli ve 159 numaralı sayısında yayınla
nan yazıların 38 sayılı Kanuna aykırı
olup olmadığına dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/1077)
407,618
Başbakandan
— Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'ın, Başbakanın hangi maksat ve gaye
ta'htmda ve ne gibi fayda sağlamak dü
şüncesiyle geziye çıktığına ve Başbakan
Vekiline dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/1075)
9,618
— Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'm, bu ayın yirmidördünde Cezavir'de
toplanacak Asya - Afrika Devletleri Kon
feransına iştirak edildiği takdirde, zirve
toplantısında Türkiye'nin Mm tarafından
temsil edileceğine dair Barbakandan söz
lü sorusu (6/1079)
441,618
— Avdm Milletvekili Reşat özarda'nın, Atatürk'ün, resimlerinin posta pulla
rından kaldırılması sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/920)
29,613
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/983) 33,614:
M. Meclisi Fihrist Cilt : 42

— 18 —
Sayfa
— Aydın Milletvekili
Hilmi Aydmçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında
yapılan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve
şümulünün ne olduğuna dair Başbakan
dan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/984)
33,615
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, zeytinyağı fiyatlarının dâhi'Me ve
hariçte korunması için bir taban fiyatı
konulması ve müdahale mubayaasına gi
rişilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine
dair Barbatandan sözlü sorusu (6/937)
31,613
— Bolu Milletvekili Turgut Oulha'mn,
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sa
yılı Kanunun iptalinin veya bâzı madde
lerinin tadilinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/031.)
29,613
— Bolu MillotveOdli Turgut Çulha'mn,
İktisadi Devlet Teşebbüsleri genel müdür
lükleriyle yönetim kurularına yapılan tâ
yinlere dair Başbakandan sözlü
sorusu
(0/864)
28,609
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burtlur'da Beş Yıllık Plân devre
si içerisinde, kurulması düşünülen bir sa
nayi tesisi bulunup bulunmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/843)
27.609
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz'kan'ın, Burdur'un Grölhisar ilçesinde, gö
lün kurutulan kısımlarından, dağıtılan
arazilerin dönümünün kaçar liradan de
ğerlendirildiğine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/1020).
35,616
—• Diyarbakır Millet vekili Reeai Iskenderoğhı'nun, Millî Emniyet raporları
nın, Anayasanın sağladığı haık ve temi
natların karşısında, bir özellik taşıyıp ta
şımadığına dair BaşbaJkaridan sözlü soru
su (6/1024)
35,617
— Erz'inean Milletvekili Zeynel G-ün<loğrlu'nun, Erzincan zelzelesinden harabolan şehir ve köylerin imarı ve fay
hattı dışma, çıkarılmaları için alınacak
tedbirlerin neler olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1074)
9,618
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sula-

Sayfa
rmı yapmak için, köylerden nakit para ve
angarya istemelerinin Anayasamıza ay
kırı olup olmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/955)
32,614
— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edi
len b'ir kanun sebebiyle bir kısım Hazine
mallarının, karar geriye yürütülmek su
retiyle Cumhuriyet Halk Partisine nasıl
verildiğine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/990)
33,615
— Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen
herkese, yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/1073)
37,618
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balıın'ın, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi,
«I» mı olduğuna dair Millet Meclisi Baş
kanından ve Başbakandan sözlü sorusu
(6/936)
31,613
— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs ko
nusunda Başbakana atfen neşredilen özel
demecin gerçek olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1062)

36

— İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'nm, 14 . 5 . 1965 günlü Son Havadis
gazetesinde yayınlanan Millî Emniyet ra
porunun sahih olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1070)
37
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan son
ra, Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yar
dımda bulundukları hakkındaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/875)
28,610
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmırt im
zası sırasında, Türk ve Yunan nüfusları
nın miktarı ile bugünkü miktarlarına ve
iktisadi durumlarına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/831)
27
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Son Havadis gazetesinde yayınla
nan Gizli Emniyet raporunun bu gazeteye
no suretle intikal ettiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1069)
37

Sayfa
Bayındırlık Bakanından
—: Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'ın, Bozdoğan ilçesi ile Yazıkcnt
ve köyleri arasında muvasalayı temin için
Akçay üzerinde bir köprü yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/1028)
35,617
— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in,
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla,
Devlet yoluna bağlanmasının hangi teşki
lâtın görevi olduğuna dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/1013)
34,618
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesin
deki ahşap köprünün yerine demir ayak
ve üstü beton köprü yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/1010)
34,616
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Samsun - Trabzon arasında inşa
edilen Devlet yolunun Görele ilçesinin
içinden geçirilecek şekilde yapılması se
beplerine dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/1067)
37
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'm, Çeşme Limanında yıllarca önce
inşasına başlanan ve yarım kalmış olan
iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi için
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/873)
28,610
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'm, İzmir'den Çeşme ilçesine giden tu
ristik asfalt yolun yarım kalan kısmının
en kısa zamanda yapılması için ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/871)
28,609:610
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbiri
ne bağlıyan Kaleboğazı köprüsünün ne za
man tamir edileceğine dair, Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/882)
28,610
Çalışma Bakanından
— Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunca, Ye
nişehir Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apart
man için, alman istimlâk kararının sebe
binin ne olduğuna dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1061)

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Almanya ve diğer memleketle
re anlaşma harici giden işçilerimizin de ka
zandıklarını göndermelerine neden izin
verilmediğine dair Maliye ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/1051)
36,617
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi
işinde, bütün muamelelerin açık bir şekil
de ilân edilmesi gibi bir usul konulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/994) 33,615
Devlet Bakanından
— Burdur (Milletvekili Naldir Yavuızıkan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor saLoaıunni'n,, Ibuıglüne kadar, ihale edilmemesi
sedbine 'dair Devlet (Balkanından ıslöızliü taoru'su (6/1021)
35,6116
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat
Akay'm, îbnülemin Mahmut Kemal İnal'in
vakfı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığma dair Devlet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/879)
28
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından
haksızlığa uğrıyanlarm durumlarının ıslah
edilip edilmiyeceğine dair Köy İşleri ve
Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/886)
29,
610
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için
dekar başına istenen paralara dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/958)
32,614
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor Toto gelirleri ile memleketin çeşitli bölge
lerinde yapılan veya onarılan spor tesis
lerine dair Devlet Bakanından sözlü soru
su (6/1064)
36:37,618
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine
ait kaç aded vakıf bulunduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/868)
28
Dışişleri Bakanından

36

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne
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Sayfa
düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/983)
33,614:
615
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapı
lan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümu
lünün ne olduğuna dair Başbakandan ve
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/984)

33,
615

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci
kâtibesinin merkeze naklinin 4037 sayılı
Kanundaki objektif kıstaslara göre yapılıp
yapılmadığına dair, Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/946)
32,614
— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir
ve kumandanının mezarları hakkında ne
düşünüldüğüne dair Dışişleri ve Turizm ve
Tanıtma
Bakanlarından
sözlü
sorusu
(6/982)
33,614
— İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'm, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm
dış memleketlere seyahate çıktığından ve
Papa ile temaslarda ve müzakerelerde bu
lunduğundan haberdar olunup olunmadı
ğına dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/824)
27,609
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh,
cephane ve malzeme yardımı yapılmasının,
Hükümetimizin Sovyetler Birliği ile kur
mak istediği iyi dostluk ve komşuluk mü
nasebetleri ile bağdaşıp bağdaşmadığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1050)
36,616
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Adana Belediyesi Elektrik İşletme
Müessesesi Müdürünün görevine son veril
mesi sebebine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (7/759)
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Köşk nahiyesinin Batısından akmakta
olan Köşk Çayının ıslahının biran evvel ele
alınması üzerinde ne düşünüldüğüne dair

Sayfa
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz-.
lü sorusu (6/1027)
35,617
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Menderes Havzasının en verimli toprakla
rından olan Söke ovasının ıslahı için 1965
yılında alınacak tedbirlerin neler olacağı
na dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlarından sözlü sorusu (6/1071)
37,618
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltil
diğine dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 32:
33,614
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının
sık sık kesilmesini önlemek için ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından
sözlü
sorusu
(6/964)
32,614
İçişleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardı
mı ile imarı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Turizm ve Tanıtma ve içişleri Ba
tanlarından sözlü sorusu (6/1059)
36,618
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline
bağlanması sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780)
27,609
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre
kurulmuş kaç cemiyet bulunduğuna ve
bunlardan kaçının siyasetle iştigal ettiği
ne dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu
(6/881)
28,610
— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, aşırı sol cereyanlarla müca
delede bugünkü mevzuatın yeterli olup
olmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sıorusu (6/1016)
35,615

123

— Çanakkale Milletvekili Nihat Akay'ın, îbnülemm Mahmut Kemal înal'm,
vakfı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığına dair Devlet ve İçişleri Bakanlarndan sözlü sorusu (6/879)

28
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Sayfa
— Diyarbakır
Milletvekili
Adnan
Aral'ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle
sonuçlanan kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, jandarma takip ekiplerinin
köy halkına işkence yaptıkları hakkında
ki şikâyetin Bakanlığa intikal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/9%)
33
— Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyin
lerinin yapıldığı ve bu âyinlere bakan
larla parti liderlerinin katıldıkları hak
kındaki haberlerin doğru olup olmadığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1023)
35,016:617
— Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, Keşan'ın, Altıntaş köyü ile Malkara'
nın Teberut ve Davuteli köyleri arasında
ki sınır anlaşmazlığını halleden kararna
menin uygulanmaması sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/928)
29,613
— Edirne Milletvekili llhami Ertem 'in, vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa il
çesinin Abaylar köyü muhtarının, bu işle
ilgili, müracaat ve dilekçelerine cevap
verilmediği hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1000)
33 -.34,615
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Belediye reisinin, millî bayram
larda, protokolden neden çıkarıldığına
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/963)
32,614
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zdytin-'
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Ata
türk Anıtının açılması merasimine dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1015) 34,
616
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin
Çifteler Tahrirat Kâtipliğine nakledilme
si sebebine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/1003)
34,615
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı
mahalle, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs
Devriminden sonra konan adlarının değiş-

Sayfa
tirildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup
olmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakan
lanndan sözlü sorusu. (6/943)
32,613
— İzmir Milletvekili Osman Saibri
Adal'm, Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'm, dış memleketlere seyahate çıktı
ğından ve Papa ile temaslarda ve müza
kerelerde bulunduğundan haberdar olu
nup olunmadığına dair İçişleri ve Dışişle
ri Bakanlanndan sözlü sorusu (6/824) 27,609
— Konya Milletvekili Fakih özlen'in,
Devletin gizli olması gereken bilgilerini
Son Havadis Gazetesine veren sorumlular
hakkında her hangi bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/1072)
37,618
— Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, 5434 sayılı Kanunun 6522 sayılı Ka
nunla tadil edilen 40 ncı maddesinin,
4 ncü Koalisyon Hükümetinin kuruluşun
dan bu yana, kimler hakkında uygulan
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1068)
37
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye
meclislerinin yetkilerini ve görevlerini tam
olarak ifa etmelerine yeterli olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1038)
35:36
İmar ve İskân Bakanından
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'un, Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalanı köyünde, tanm arazisi ağaçlandınlan köylülere başka yerden toprak
verilmesi ve el sanatı öğretilmesi konulannda, bir çalışma yapılıp yapılmadığına
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/845)
27,609
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
İller Bankasınca, 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamam
landığına dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/851)
27
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazi
leri de ipotek edilmiş bulunan köylerin
tapu karşılığı kredi alamamalannın ön-
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Sap fa
lenmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sıorusu (6/842)
27
Köy işleri Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya tahsis edilen evin istirdadı cihetine
gidilmesi sebebine dair KÖy İşleri Bakanmdan sözlü sorusu (6/1012)
34,616
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Menderes Havzasının en verimli top
raklarından olan Söke ovasının ıslahı için
1965 yılında alınacak tedbirlerin neler
olacağına dair Köy işleri ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü
sorusu ('6/1071)
618
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in
toprak tevzi komisyonları ile
kadastro
heyetlerinin tezat halindeki çalışmaların
dan haksızlığa uğrıyanların durumlarının
ıslah edilip edilmiyeccğine dair Köy işleri
ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu
(6/886)
29,610
—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesin
de, yapılan yarım kalmış 'bulunan su ka
nallarının ikmali hususunda ne düşünül
düğüne dair Köy işleri Bakanından sözlü
sorusu (6/1009)
34,616
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin'oğlu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağın
daki sulama kanalları üzerine bir bent
yapılması" hususunda ne düşünüldüğüne
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1007)
34,615
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına
hağlı Gendigelen köyünün 5 Km. mesafeİlk yolunun yapımına 'başlanmaması se
bebine dair Köy işleri Bakanından sözlü
sorusu (6/1011)
34,616
Maliye Bakanından
— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170
bin liraya kiraya verilen Enez dalyanları
nın kirasının sene sonunda 17 bin liraya
düşürülmesi sebefbine dair, Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/945)
32,613:614

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Almanya ve diğer memleketle
re anlaşma harici giden işçilerimizin de
kazandıklarım göndermelerine neden izin
verilmediğine dair Maliye ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/1051)
36,617
Millet Meclisi Başkanından
— İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, İsparta ilinin baş harfinin «t» mi,
«I» mı olduğuna dair Millet Meclisi Baş
kanından ve Başbakandan sözlü sorusu.
(6/936)
31,613
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan
izmir Milletvekili Arif Ertımga'nm, mil
letvekilliği sıfatının devam edip etmediği
ne dair Millet Meclisi Başkanından sözlü
sorusu (6/902)
29
Millî Eğitim Bakanından
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Yüksek islâm Enstitüsünün kuruluş
gayesinin ne olduğuna dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/1045)
36,617
— Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'm, eski yazıyla yazıldıkları ve ba
sıldıkları için kütüphanelerde
unutulan
eserlerin yeni yazıyla yayımının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/1042)
36,617
— Erzurum Milletvekili
(riyasettin
Karaca'nm, Erzurum Atatürk Üniversite
si Tıp Fakültesinin, katî olarak, ne zaman
açılacağına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/1040)
36,617
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satış
ları sisteminde bir değişiklik yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1006) 34,
615
—- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Sivrihisar'ın, Gerenli köyü Baş
öğretmeninin Mihalhççık'm Sulyerler köyü
öğretmenliğine hangi sebeplerle nakledil
diğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/1002)
34,615

-2â
Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köyle
rinde öğretmen bulunmaması sebebine da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/1004)
34,615
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 'gece üniversiteleri ve gece yüksek okul
ları açılması hakkındaki plânın neden ku
rulamadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/938)
31:32,613
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ortaolhılu bitirme sınavlarında bir dersten
sınıfta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/934)
29,613
— Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, Mardin'in Midyat ilçesinde bir lise
veya sanat okulu açılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1076)
618
— Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde bir lise
veya sanat okulu açılmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/1076)
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— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı için
de, hizmete açılıp açılmıyacağma
dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/907)
29,610
Millî Savunma Bakanından
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Antalya - Eskişehir arasında dö
şenmiş olan pipe - üne hattının geçtiği
tarlaların istimlâk bedellerinin ne zaman
ödeneceğine dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1018)
35,616
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun,
köylerde
gezen Sıtma Sa
vaş teşkilâtına bağlı sağlık memurlarının
sağlık müdürlükleri emrine verilmeleri hu
susunda no düşünüldüğüne dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/956)
32,614

Sayfa
Sanayi Bakanından
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulması
nın münasibolacağı raporla tevsik edilen
Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi
sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü
soruşu (6/914)
29,610 MS
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince,
1964 yılında Doğu - Anadolu'da yapılma
sı kararlaştırılan iki çimento fabrikasının
etüt ve projelerinin yapılıp yapılmadığına
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/884)
28,610
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin'Oglu'nun, Eskişehir Basma
Fabrikası
Müdürünün, son aylarda, kaç mühendisi
başka fabrikalara naklettirmiş olduğuna
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/960)
32,614
— Eskişehir
Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiye
sinde bir pancar tesellüm merkezi açılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/1008) 34,615:
616
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964
senesinde, Eskişehir çiftçilerine tohum
luk buğday yetiştirmek maksadiyle, veri
len buğdayın bedelinin geri istenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/1053)
36,617:618
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma
Fabrikasının hisse bedellerinin hissedarla
ra, bugüne kadar, ödenmemesi sebebine
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/1054)
'
36,618
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, _
genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet
ve hediyelik eşya üzerine ayar ve damga
konulması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sanayi ve Ticaret bakanlarından sözlü
sorusu (6/1078)
407,618
— Yozgat
Milletvekili İsmet Kapısız'm, Ereğli Demir - Çelik tesisleri inşasın
da vukubulan ve Bakanlığa intikal etmiş
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bulunan suiistimal mevzuunda, şimdiye
kadar, ne gibi işlem yapıldığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/1026)
35
Tarım Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların
imar ve bakımı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/986)
33,615
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşması
nın önlenmesine ve bir Toprak Tahlil ve
Tohum Islah İstasyonu kurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/1001)
341,615
— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Menderes Havzasının en verimli top
raklarından olan Söke ovasının ıslahı için
1965 yılında alınacak tedbirlerin neler ola
cağına dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/1071) 37
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip bu
lunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının ne
reden sağlanacağına dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/844)
27,609
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istih
sal artışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek
üzere sağladığı imkânları köylere duyurma
işinde ne yapıldığına dair Ticaret ve Tarım
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1019)
35,616
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar trak
tör monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve
Ticaret
Bakanlarından sözlü
sorusu
(6/962)
.
32,614
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun Çifteler ilçesi Tarım Müdürü
nün, özel bir işde Devlet arabasını hasara
uğratıp uğratmadığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/961)
32,614
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına
karşı ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/1052)
36,617

Sayfa
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan çiftçilere verilen gübrelerin miktarla
rının artırılması ve fiyatının ucuzlatılması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/959)
32,614
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini
konusunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/979)
33,614
— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Türkijre'de mevcut borsaların ıslakı
konusunda bir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/1044)
36,617
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'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)
27,
609
— Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla
satılmasına soya yağı ithalinin sebebolup
olmadığına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/926)
29,613
— Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne
ilinde çok düşük fiyatla buğday alımı yap
tığı hususlarda ne düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/927)
29,
613
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli,
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/836)
27,609
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yük
seldiğine dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu
(6/965)
32:33,614
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü soru
su (6/962)
32,614
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— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesin
de muvakkat hububat alım merkezi açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/1005)

34,
615

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mah
sulleri Ofisinin, tüccara, 1964 mahsulü ar
pa satıp satmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/966)
33,614
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
genellikle turistlere satılan her çeşit ziy
net ve hediyelik eşya üzerine ayar ve
damga konulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakanla
rından sözlü sorusu (6/1078)
407,618
Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı
ile imarı hususunda ne düşünüldüğüne
dair Turizm ve Tanıtma ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/1059)
36,618
B —

YAZILI

SORULAR

Adalet Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesi Kızıllar kö
yüne ait meraya Fethiye ilçesinin Çoban
İsa köylüleri tarafından yapılan tecavüzün
mahallinde tahkiki için ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri, Adalet ve İmar ve İskân
bakanlarından yazılı sorusu (7/769)

VE

CEVAPLARI

Adalet Bakam İrfan Baran'm yazılı cevap
ları (7/699)

442

— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Türkiye İşçi Partisinin Akhisar'da dü
zenlediği açık hava toplantısında suç teş
kil eden bir olay cereyan etmiş olup olma
dığına dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı İrfan Baran ile İçişleri Bakanı İsma
il Hakkı Akdoğan'm yazılı cevapları
(7/679)
549:552
— Samsun Milletvekili Ali Fuat Alişan'm, Çarşamba ilçesi Emniyet Karako
lunda iki adliye odacısı ile bir gardiyanın
dövülmesi sebebine dair soru önergesine
İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ile

Sayfa
— Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici
tesislerine, iki yıllık plân döneminde ne
miktar yatırım yapldığına dair Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 35,
617
— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Ve
zir ve kumandanının mezalarları hakkında
ne düşünüldüğüne dair Dışişleri ve Turizm
ve Tanıtma bakanlarından sözlü sorusu
(6/982)
33,614
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajla
rında Turizm Bankası tarafından yapımı
na başlanan otelin en kısa zamanda biti
rilmesi ve işler duruma getirilmesi için ne
düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/872)
28,610
Ulaştırma Bakanından
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren
kazası olduğuna dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/993)
33,615

708:709

Başbakandan
— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Orta - Doğu Teknik Üniversite
si su tesisatı için ithal edilen su boruları
nın gümrük muafiyetinden doğan fiyat
farkından mütaahhidin faydalandığının
doğru olup olmadığına dair Başbakandan
yazılı sorusu (7/771)
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1965 yılı programı hazırlanırken, Berga
ma'nın Zeytindağ ve Dikili'nin Çandarlı
bucağına hidro - elektrik verilmesi için, ha
va hattı yapılmasının kararlaştırılmış olup
olmadığına dair Başbakandan yazılı soru
su (7/742)
— Konya Milletvekili Sait Sina Yücesoy'un, Musul petrollerimizin İngiliz
lere intikali sebebiyle vâki olan görüşme,
anlaşma ve cereyan eden müzakerelerin

495

9
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sonucuna ve halen ne durumda oldukları
na dair Başbakandan yazdı sorusu (7/752)
46
— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'mn, pek yüksek değerli eşya ve hâtıralar
la dolu olan Askerî Müzenin durumuna da
ir soru önergesi ve Başbakan adına Millî
Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı
cevabı (7/676)
152:155
— Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, A. P. Genel Başkanı ve Baş
bakan Yardımcısının katıldığı Karadeniz
gezisinin Hükümet adına mı yapılmış ol
duğuna dair Başbakandan yazılı sorusu
(7/761)
227
Bayındırlık Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Ağlasun ilçesi Hükümet bi
nasının ne zaman yapılacağına dair Ba
yındırlık ve İrisleri Bakanlarından yazılı
sorusu (7/7G6)
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Ağlasun ilçesi yol ve
köprülerinin hemen yapılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu (7/765)
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un il ve ilçe yollarının yapımı
ve bakımı işlerinin ne durumda olduğuna
dair Bayındırlık Bakanından yazılı soru
su (7/755)
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yapılma
sı kararlaştırılan ortaokul binası inşaatı
na hemen başlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından
yazılı sorusu (7/754)
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan
Horzum harabelerinin değerlendirilmesi
konusunda ne düşünüldüğüne dair Turizm
ve Tanıtma ve Bayındırlık Bakanlarından
yazılı sorusu (7/753)
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Söğüt
ve Gölhisar göllerinin kurutulmasiyle ka
zanılan arazinin halka dağıtılmaması se
bebine dair Bayındırlık, İmar ve İskân
Bakanlarından yazılı sorusu (7/757)

441

441

47

47

46

47

Sayfa
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Tefenni ilçesine Acel deresinden geti
rilecek olan sulama suyu etütlerinin ne
safhada olduğuna dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar, İmar ve İskân ve Bayındırlık
Bakanlarından yazılı sorusu (7/749)
46
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, zelzeleden zarar gören Tefenni ilçesi
nin Hüyük köyü halkının, kış gelmeden,
bir meskene kavuşturulması için ne düşü
nüldüğüne dair İmar ve İskân ve Bayın
dırlık ve Maliye bakanlarından yazılı so
rusu (7/770)
442
— Edirne Milletvekili Nazmi ÖzoğuPun, trafik kazalarını azaltıcı Türk bul us
larının ilmî ve teknik yeterliğinin kabul
edilip edilmediğine dair İçişleri ve Ba
yındırlık bakanlarından
yazılı sorusu
(7/774)
649
— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in,
Alucra - Mindeval il yolunun yapımı ve
onarımı için 1962, 1963 ve 1964 yıllarında
ayrılan ödenek miktarına ve yapılan işle
re dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in, yazılı cevabı (7/733)
157:
158
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1923 yılından 1965 yılma kadar, Devlet
tarafından yapılan köprülere dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/740)
9
— Konya Milletvekili Kadircan Kaili
nin, bâzı turistik yolların bakımının ne
den ihmal edildiğine dair yazılı soru öner
gesi, ve Başbakan adına Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/714)
398:
399
Çalışma Bakanından
— Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, Avrupa gezisinin ne sebeple yapıldığı
na ve bu gezinin Devlet Hazinesine neye
mal. olduğuna dair Çalışma Bakanından ya
zılı sorusu (7/772)
495
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten 15.2.1965
tarihine kadar kaç aded toplu sözleşme
akdedildiğinc dair Çalışına Bakanından
yazılı sorusu (7/760)
227
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,— Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in, Harmancık Krom Limited Şirketi.
Artova - Sakır köyü yöresi işyerinde işçi
lerle işveren arasında çıkan ihtilâfa dair
Çalışma Bakanından yazılı sorusu (7/762) 407
Devlet Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte
sine verilmek istenen yeni şekilde, Fa
kültenin tarih ve felsefe lisanslarına sahip
mezunlarının, Diyanet İşleri teşkilâtında
istihdam imkânı olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Devlet Bakanı Meh
met Altmsoy'un yazılı cevabı (7/721)
88:89
— Gümşane Milletvekili Neemeddin
Küçüker'in, askerî doktorluğu cazip bir
hale getirmek için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakan vekili Devlet Bakanı
Mehmet Altmsoy'un, yazılı cevabı (7/588)
84
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
bugünkü Devlet Plânlama Müsteşarının
Merkez Bankası Müşavirlik kadrosunda
görünerek Plânlama Müsteşarlığında ça
lıştırılması sebebine dair soru Önergesine
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Süleyman Demirci'm yazılı cevabı (7/703) 710
Dışişleri Bakanından
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'ye
gelmekte iken öldürülen Sadi Kuyumcu
isimli gencin, öldürülmesinden sorumlu
bulunan gemi mesulleri hakkında ne yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve İçişleri
Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ile Dışiş
leri Bakanı Vekili Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Süleyman Demirel'in ya
zılı cevapları (7/702)
396:398
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Bucak ilçesinin ne zaman
hidro - elektriğe kavuşacağına dair Başba
kan, İmar ve İskân ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlarından yazılı sorusu
(7/767)
442
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in,
Tefenni ilçesine Acel deresinden getirile
cek olan sulama suyu etütlerinin ne safha-

Sayfa
da olduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, İmar ve İskân ve Bayındırlık Bakan
larından yazılı sorusu (7/749)
46
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, Tekel İdaresinin, ilân ettiği baş
fiyatlarla kaç kilo tütün
satmalmdığma
dair soru önergesine Gümrük ve Tekel Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı - cevabı
(7/710)
710:712
— Balıkesir Milletvekili .Süreyya Koç'
un, 1963 yılında ve bu yolda, Ege tütün
piyasasının ilk günü, tüccar ve Tekel tara
fından ne miktar tütün satmalınmış oldu
ğuna dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı
cevabı (7/698)
705:708
— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 1963 - 1964 ve 1964 - 1965 Ege eki
ci tütün piyasasından satmalman tütünle
rin ortalama fiyatlarının ne olduğuna dair
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/693) 554:
556
— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm,
1963 ve 1965 Türkiye tütün rekoltesinin
bölgelere göre miktarına ve Tekel ve tüc
car tarafından ne miktar tütün satmalın
mış olduğuna dair soru önergesi ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun
yazılı cevabı (7/690)
704:705
— İzmir Milletvekili Ziya Hanhan'm,
1948 - 1964 yılları arasında, Türkiye'nin
ihracettiği tütünün yıllar itibariyle mikta
rının ne olduğuna dair soru önergesi ve
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu
ile Ticaret Bakanı Macit Zeren'in yazılı
cevapları (7/697)
556:558
— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, tütün müstahsılmdan bir banka ve
ya kooperatif kurulması maksadiyle kesi
len % 5 bedellerin miktarına ve halen nere
de bulunduğuna dair soru önergesi ve Te
kel Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Ticaret
Bakanı Macit Zeren'in yazılı cevabı (7/691) 552:
554
İçişleri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'ih, Ankara'nın hemen her kahve, lo-

Sayfa
kanta, otel ve sair yerlerinde bulunan ve
25 kuruşla çalıştırılmakta olan makinalarm kumar aleti sayılıp sayılmadığma dair
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/748)
9
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Ağlasun ilçesi Hükümet bi
nasının ne zaman yapılacağına dair Bayın
dırlık ve İçişleri Bakanlarından yazılı soru
su (7/766)
441
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesi Kızıllar köyü
ne ait ımeraya Fethiye ilçesinin Çoban İsa
köylüleri tarafından yapılan tecavüzün ma
hallinde tahkiki için ne düşünüldüğüne dair
İçişleri, Adalet ve İmar ve İskân Bakanla
rından yazılı sorusu (7/769)
442
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Yeşilova ilçesinin park ve
yeşil sahaya ayrılan arsasını satan Belediye
Başkanı hakkında ne gibi bir işlem yapıl
dığına dair İçişleri, İmar ve İskân Bakan
larından yazılı sorusu (7/756)
47
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Türkiye İşçi Partisinin Akhisar'da dü
zenlediği açık hava toplantısında suç teş
kil eden bir olay cereyan etmiş olup olma
dığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı
İrfan Baran ile İçişleri Bakanı İsmail Hakkı
Akdoğan'ın yazılı cevapları (7/679)
549:552
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Zonguldak olaylarında ölen iki işçiyi ki
min öldürdüğüne ve ateş etme emrini ki
min verdiğine dair soru önergesi ve İçişleri
Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'ın, yazılı
cevabı (7/696)
395:396
— Edirne Milletvekili Nazmi özoğuFun, trafik kazalarını azaltıcı Türk buluş
larının ilmî ve teknik yeterliğinin kabul
edilip edilmediğine dair, İçişleri ve Ba
yındırlık bakanlarından yazılı
sorusu
(7/774)
.
,649
• — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'ye
gelmekte iken öldürülen Sadi Kuyumcu
isimli gencin, öldürülmesinden sorumlu bu
lunan gemi mesuUeri hakkında ne yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ile Dış-

Sayfa
işleri Bakan Vekili Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Süleyman Demirel'in ya
zılı cevapları (7/702)
396:398
— Samsun Milletvekili Ali Fuat Alisan'm, Çarşamba ilçesi Emniyet Karako
lunda iki. adliye odacısı ile bir gardiya
nın dövülmesi sebebine dair soru önerge
sine İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan
ile Adalet Bakanı İrfan Baran'm yazılı
cevapları (7/699)
708:709
İmar ve îskân Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'm, Burdur'un Bucak ilçesinin ne zaman
Hidro - elektriğe kavuşacağına dair Başba
kan, İmar ve İskân ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarından yazılı sorusu (7/767) 441
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Söğüt
ve Gölhisar
göllerinin
kurutulmasiyle
kazanılan
arazinin halka dağıtılmaması
sebebine dair Bayındırlık, İmar ve İskân
bakanlarından yazılı sorusu (7/757)
47
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Gölhisar ilçesi Kızıllar kövüne ait meraya Fethiye ilçesinin Çoban
İsa köylüleri tarafından yapılan tecavüzün
mahallinde tahkiki için ne düşünüldüğüne
dair İçişleri, Adalet ve İmar ve İskân
Bakanlarından yazılı sorusu (7/769)
442
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un Yeşilova ilçesinin park ve
veşil sahaya ayrılan arsasını satan Beledive Başkanı hakkında ne gibi bir işlem
varıldığına dair, İçişleri, İmar ve ve İskân
Bakanından yazılı sorusu (7/756)
47
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Tefenni ilçesine Acel deresinden geti
rilecek olan sulama
suyu etüdlerinin
ne safhada olduğuna dair Enerj ve Tabiî
Kaynaklar, İmar ve İskân ve Bayındırlık
bakanlarından yazılı sorusu (7/749)

46

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, zelzeleden zarar gören Tefenni ilçesinin
Hüyük köyü halkının, kış gelmeden, bir
meskene kavuşturulması için ne düşünül
düğüne dair, İmar ve İskân ve Bayındırlık
ve Maliye bakanlarından yazılı sorusu
(7/770)
.
442
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Maliye Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, zelzeleden zarar gören Tefenni ilçesinin
Hüyük köyü halkının, kış gelmeden, bir
meskene kavuşturulması için ne düşünül
düğüne dair İmar ve îskân ve Bayındır
lık ve Maliye Bakanlarından yazılı sorusu
(7/7701
442
— İzmir Milletvekili Mustafa Uvar'm,
1923 vılmda Türk parasının dolar karşılı
ğında değerine ve şimdiye kadar hanf?i ta
rihlerde para
ayarlanması yapıldığına
dair. Maliye Bakanından yazılı sorusu
(7/741)
9
— izmir Milletvekili Mustafa Uvar'm,
Osmanlı Imnaratorluğundan düvumı umu
miye adı altında kac lira borç kaldırma
ve nasıl ödendiğîne dair Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu (7/743)
9
— Mardin Milletvekili Esat. Kemal Aybar'm, Mardin avukatlarından İsmail Mungan'ın Ma.liveve ne miktar vereri borcu
olduğuna dair yazılı soru önergesi ve Ma
liye Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı ce
vabı (7/694)
84:86
Millfit M*riW*i Balkanımdan
— Aydın Milletvekili Orhan Anavdın'm, Tokat Milletvekili Zeyyat Koeamemi'nin Amerikan gezisinden Başkanlığın
bilsrisi olup olmadıkına dair Millet Mec
lisi Balkanından yazılı sorusu (7/773)
495
Millî Eğitim Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un, Bucak ilçesinde inşa
sına başlanan lise ve imam - hatip okulu
binalarının hemen bitirilmesi hakkında
ne düşünüldüğüne dair. MiTlî Eğitim Baka
nından yazılı sorusu (7/768)
442
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Çatalca'da bir lise veya sanat okulu açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından yazılı sorusu
(7/747)
9
— İzmir Milletvekili Mustafa Uvar'm,
ilk, orta, lise, üniversite ve yüksek okulla
rın 1923 ve mütaakıp yıllardaki adedine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(7/745)
9

j
I
I
I

Sayfa
Millî Savtmma Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Tefenni ilçesine bir askerî birlik veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu
(7/750)
46
— Gümüşane Milletvekili Neemeddin
Küeüker'in, askerî doktorluğu cazin bir
hale pretirmek için ne gibi tedbirler düsünüldü^üne la ir vazılı soru önergesi ve Millî
Savunma Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı
Mehmet Altmosv'nn vazıh cevabı. (7/583) 84
— Konya Milletvekili Kadircan Kafh'mn, pek yüksek değerli esva ve hâtıra
larla dolu olan Askerî Müzenin durumuna
dair soru önergesi ve Başbakan adına
Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in
yazılı cevabı (7/676)
152:155
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Tefenni ilçesinde yapılması tamamla
nan verem dispanseri ve ana çocuk sağlığı
merkezi için gerekli personelin ve malze
menin ne zaman gönderildiğine dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı so
rusu (7/751)

46

Sanayi Bakanından
— Adana Milletvekili. Kemal SarıibraT
himoğlu'nun, 1961 yılından bu yana Tür
kiye Ve ithal edilen veya Türkiye'de monte
edilen Traktör ve ekipmanlarına dair soru
önergesi, ve Tarım Bakanı Turan Şahin, Ti
caret Bakanı Macit Zeren, Sanayi Ba
kanı Muammer Erten'in yazılı cevaplan
(7/561)
390:395
— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1923 yılında Seker Fabrikamız olup olma
dığına ve Türkiye Cumhuriyeti devrinde
yanılan şeker fabrikalarına dair Sanayi
Bakanından yazılı sorusu (7/744)
9
Tarım Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1961 yılından bu yana Tür
kiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de mon
te edilen Traktör ve ekipmanlarına dair so
ru önergesi, ve Tarım Bakanı Turan Şa
hin, Ticaret Bakanı Macit Zeren, Sa-
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nayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı ce
vapları (7/561)
390:395
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan'ın, ve Adana'nm son
yağmurlar ve dolu sebebiyle zarar gören
ilçe ve köylerine gerekli yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/746)
9
— Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm, son senelerde sel felâketlerine mâruz
kalan Karacabey ve İnegöl ilçelerinin ko
runması için bir hal çaresi bulunup bulunamıyacağma dair soru önergesi ve
Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı
cevabı (7/728)
155:157
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur
hakkındaki isnatların değersizliği anlaşıl
dığına göre Bakanlık görevinden itsifa et
mek niyetinde olup olmadığına dair Tica
ret Bakanmlan yazılı sorusu (7/764)
407
Ticaret Bakanından
— İzmir Milletvekili Ziya Hanhan'ın,
1948 - 1964 yılları arasında, Türkiye'nin
ihracettiği tütünün yıllar itibariyle mikta
rının ne olduğuna dair soru önergesi ve
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Ticaret Bakam Macit Zeren'in
yazılı cevapları (7/697)
556;558
— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, tütün müstahsılmdan bir banka ve
ya kooperatif kurulması maksadiyle kesi-

Sayfa
len % 5 bedellerin miktarına ve halen nere
de bulunduğuna dair soru önergesi ve Te
kel Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Ticaret
Bakanı Macit Zeren'in yazılı cevapları
(7/691)
552;554
— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, halen Toprak Mahsulleri Ofisinin
elinde eski fiyatla mubayaa edilmiş ne mik
tar ekmeklik hububat bulunduğuna dair Ti
caret Bakanından yazılı sorusu (7/763)

407

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Burdur'un, Gölhisar ilçesinde bulunan
Horzun
harabelerinin değerlendirilmesi
konusunda ne düşünüldüğüne dair Turizm
ve Tanıtma ve Bayındırlık bakanlarından
yazılı sorusu (7/753) 46
— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'm, Turizm mevsimi
yaklaş
mış olduğundan turistik faaliyetlerin hız
landırılması imkânı olup olmadığına dair
yazılı soru önergesi, ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Zekâi Dorman'm yazılı ce
vabı (7/720)
86:88
Ulaştırma Bakanından
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1923 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin demiryolu olup olmadığına ve
bugünkü demiryollarımızm ne uzunlukta
olduğuna dair soru önergesi ve Ulaştırma
Bakanı Mithat San'm yazılı cevabı (7/739)
9,
558;561

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
— Kara Kuvvetleri günü münasebe
tiyle Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen
ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral

Cemal Tural'ın tebrik ve teşekkür telgraf
ları
498;499

TASARILAR
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
bâzı maddelerinde değişildik yapılması
hakkında (1/577)
620:623
— Ağır hapse ve müebbeten âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezasına mah
kûm Coşkun Coşkuner'in, affına dair
(1/672)
227

— 6802 sayılı Gider vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin
kaldırılmasına dair (1/791)
443,598:609,652:
654,725:728
— Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku
ruluş ve görevleri hakkında (1/72.1)
49
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— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2
numaralı Askerî Mahkemesince mahkûm
edilmiş olan Harb Okulu eski öğrencileri
nin bakiye cezalarının affı hakkında
(1/859)
577
— Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları Kanununa eklenmiş olan 156 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı (1/874)
495
— Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun birinci maddesinin (A) fıkrasının
değiştirilmesine dair (1/473)
619
— Askerî Tıp Fakültesi kurulması
hakkında (1/866)
47
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rını etkiliyen mükellefleri bertaraf etmek
amaciyle alman Bakanlar Kurulu karar
namelerinin onaylanması hakkında (1/865)
47
— Belediye Kanununun 62 ve 77 nei
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/872)
495
— Belediyelerin ve belediyelere bağlı
müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında
(1/490)
428 .-430,435,438,448,484:487,500,
562 .-565,576,637 .-640,652,717:720
— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair (1/640)
620
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar ek
lenmesi hakkında (1/798)
624:628
— 1965 kalkınma istikrazı hakkında
(1/873)
495
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında (1/871) 650,
651:652,713:716
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35
nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı
Kanunla eklenen hükümleri değiştiren ve
bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350
sayılı
Kanunun değiştirilmesine dair
(1/867)
— 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden

301

Sayfa
maaş bağlanmasına dair (1/682)
444:445,
701:702
— 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/824)
92,444:445,702:703
— Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğ
ma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm cezalarının affı hakkında (1/864)
301,
497 -.498
— Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/644)
696:697
— Ceza ve infaz kanunu tasarısı
(1/850)
365:390
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü personeline verilecek
uçuş tazminatı hakkında

166

— 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 değişik
lik yapılması hakkında

166

— Devlet memurları kanunu tasarısı
(1/723)
136:151,192,200:224,230:269,270:
298,303:357,358:361,400:403,410,431:434
— Gaziantep ilinin Kürkçüler mahal
lesi nüfusunda kayıtlı ve halen aynı ma
hallede oturur Mimevver'den doğma, 1340
doğumlu Mehmetoğlu Ahmet Ulak'm hap
se tahvil edilmiş olan bakiye cezasının affı
hakkında (1/819)
— Gülhanede bir Askerî Tıp Fakültesi
kurulması hakkında

227
497

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Ömer'in bakiye cezasının affı
hakkında (1/821)
227,497:498
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/710)
227,443:444,677:678
— îl özel idarelerinin ve belediyelerin
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut
kanunlardaki bâzı maddelerin değiştiril
mesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına da
ir (1/853)
426:428
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— İmar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkında (1/868)
301
— İş kanunu tasarısı (1/693)
576
— Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair (1/717)
227,445
— Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet
tertibinden
aylık bağlanmasına
dair
(1/728)
444:445,699
— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında
Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğuna
dair (1/725)
301
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri
hakkındaki 2887 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında 58 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair (2/813)
447:448
— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı (1/451)
301,578:586
— Millî Mücadele kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi
Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 17.9.1963
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında
(1/676)
164:165,364
— Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya
Ünü var'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair (1/713)
444:445,698:699
— Nöbetçi memurluğu kurulması ve
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarı
sı (1/648)
619
— Ordu İkramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında (1/487)
227
— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair (1/549)
49,654:677
— ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
(1/657)
444:445,697
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair
(1/458)
619

— Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezasının affı hakkında (1/790)
92
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı
maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair (1/856)
49,683:684
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında (1/841) 10:
26
— Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair (1/616)
444:445,697
— Senirkent kazasının Yassıviran köyü
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma
1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm ol
duğu cezasının affına dair (1/512)
92
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkında (1/861)
37:38,49:80
— Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu
Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç (özmodanlı) nın cezasının affı hak
kında (1/869)
301
— Sivil Savunma Kanununa iki ek
madde eklenmesine dair (1/517)
619:620
— Toplum Zabıtası kurulması hakkın
da (1/786)
423:426
— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tas
fiyesi hakkında (1/817)
620
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imza
lanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî
Temsilcileri ve Milletlerarası Statüleri hak
kında Anlaşma» ve eki mektuplarının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair
(1/166)
164,362:363
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Heye
ti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül
1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci
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Sayfa
maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına
ilişik olarak kabul edilen metnin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/862) 162,
163:164,361:362
—Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nunu ile Gülhanede Askerî bir tıp fakül
tesi kurulması hakkında kanun tasarıları
nın öncelik, ivedilik ve takdimen görüşül
melerine dair (1/805, 1/866)
497,650

Sayfa
— Tütün Tarım Satış kooperatifleri ve
bölge birlikleri kanun tasarısı (1/660)
576
— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna üç
madde eklenmesi hakkında (1/842) 444,689:692
— Yurt dışında vatan için üstün hiz
metleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim
Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına dair (1/699)
444:445,701

FLER
Afyon Karahisar (Rasim Hancıoğlu
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi») ve Kasta
monu (İsmail Hakkı Yilanlıoğlu)
- - Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifele
rine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline, mezkûr kanuna 4 madde
ve geçici madde eklenmesine dair (2/479) 136:
151,192,200:224,230 069,270:298 303:357,358:
361400:403,410,431:434
Amasya. (Nevzat Şener ve iki arkadaşı)
— îdarei Umumiydi Vilâyat Kanunu
nun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı
maddesine bir fı'kra eklenmesine dair
(2/700)
684:687
Amasya (Nevzat Şener ve İsmail Sarı
göz)
— Memurların tahsil müessesesinde ta
lebe olamıyacaiklarma dair 4007 sayılı Ka
nun ile bu kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/104)
443
Ankara (Muhlis Ete ve 32 arkadaşı)
— Ticaret Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında 3614 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında (2/868)
162
Antalya (Nihat Sü)
— Mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nm affı
haikkında (2/782)
Aydın (Hilmi Aydınger)
— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
38 nci maddesinin son fıkrasına
(Türk

92

Donanma Cemiyeti) nin eklenmesi hakkın
da (2/865)
82
Aydın (Hilmi Aydınger
ve 107 arka
daşı)
— 262 sayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesine dair ('2/287)
123,166:167
Aydm (İsmet Sezgin ve 29 arkadaşı)
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 2996 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında
(2/859)
123,165:166
Aydın (Osman Saim Sarıgöllü «Cum
huriyet Senatosu Üyesi» ve 10 arkadaşı)
— Emekli sandıkları ile maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına ta
bi hizmetlerin birleştirilmesi
hakkındaki
5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Kanunun
6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair
(2/786)
447,548:549
Aydın (Reşat özarda)
— Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilımesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair
228:229,407,446
Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve 27
arkadaşı)
— Yeniden kurulacak vakıflara ait
(2/734)
446,628:636,G41:644,652,721:724
Balıkesir (Mehmet Tiritoğlu ve 3 ar
kadaşı)
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazi
felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçiM. Meclisi Fihrist Cilt : 42
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Sayfa
ci madde eklenmesine dair (2/800)
136:151,
192,200:224,230:269,270:298,303:357,
358:361,400:403,410,431:434
Bolıı (Fuat Ümit ve 4 arkadaşı ile
Artvin (Saffet Eminağaoğlu)
— Devlet hizmetlerinde iken lise veya
lise muadili meslekî bir okuldan sonra bir
yüksek okul veya fakülteden mezun olanlar
ile yine memuriyetleri sırasında akademik
derece alanlara yahut ikinci bir yüksek
tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifleri (2/91)
443
Bolu (Kâmil İnal)
— 3656 ve 3659 sayılı kanunların şü
mulü dâhilinde vazife görmekte iken mük
tesep barem derecesini değiştirecek bir üst
tahsil yapanların terfi ve kıdemleri hak
kında (2/464)

443

Bolu (Sırrı TJmnhasanoğlu «Cumhuri
yet Senatom Üyesi») ile Tunceli (Mehmet
Ali Demir «Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair (2/525)
692:696
Burdur (Mehmet Özbey)
— Her Türk vatandaşı kan grupunun
tâyini hakkında (2/874)
• 407
— Millî Mücadele kahramanlarından
Emin Tosun Efendiye vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair (2/875)
407
— Nakil vasıtalarında seyahat edecek,
memur, öğretmen ve öğrencilerin yarı fi
yatla seyahat etmeleri hakkında (2/873)
407
— Yedek yol ayrılması hakkında (2/872) 407
Bursa (Ziya Uğur)
•— İthal veya yurt içinde imal edilen
motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve
benzeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında (2/580) 82,
128:129
Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Ragıp Üner
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— İthal veya yurt içinde imal edilen
motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat ma
kina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve ben
zeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında (2/579)
82,
128:129

Sayfa
— Verem savaş derneklerine yardım
hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Maliye
vo Plân komisyonları raporları (2/609)
92
Çanakkale (Şefik İnan) ile Çorum (Hil
mi İncesulu)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten önce 11 Ağustos 1325 (1909)
tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve ta
dilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683
sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve
tadilâtı gereğince kendilerine. emekli, âdi
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının
ayarlanması hakkında (2/599)
678:682
Çankırı (Rahmi İnceler)
— 6302, 6778 ve 166 sayılı kanunlarla
tadil edilen 6096 sayılı Kanunun birinci
maddesinin 2 nci fıkrasının tadiline ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair (2/867)
162
Çankırı (Kâzım Arar)
— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/664) 684:
687
— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/665) 684:
687
Edirne (Tahsin Banguoğlu «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 64 arkadaşı)
— Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında (2/566) 444:445,
• 699:700
Edirne (Fahir Giritlioğlu)
— Emeklilik Kanununa ek Kanun hak
kında (2/753)
136:151,192,200:224,230:269,270:
298,303,357,358:361,400:403,410,431:434
Erzurum (Gıyasettin Karaca)
— Erzurumlu Mehmet Kalıp çıoğlu, Mekam Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair (2/625) 444:445,
700
Gaziantep (Kudret Mavitan ve 37 ar
kadaşı)
— Malatya Bölge Tayyare Tamir Fab
rikası tamirhanesine ait bir kerpiç depo ile

— 35Sayja
içinde bulunan malzemeden bir kısmının
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meyda
na gelen 515 925,44 kuruş alacağın affı hak
kında (2/820)
363:364
Gümüşane (Nureddin Özdemir) ile Ba
lıkesir (Ahmet Aydın Bolak)
— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2887 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4826 sayılı Kanuna
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 58 sayıh Kanunun değiştiril
mesine dair (2/813)

Sayfa
İstanbul (Mebrure Aksoley «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi»)
— 5434 sayılı T. C .Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin
sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında (2/757) 623,
682:683
İzmir (Hilmi Onat «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi») ve Aydın (Mehmet Yavaş)
— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kında (2/360)
129:136

227

İdareci Üyeler (Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi İdare Âmirleri)
— Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Ka
nuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (2/766)
623
İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare
Âmirleri)
— Sayıştay Kanunu teklifi (2/523)
410,
423,448:483,500,548,586:598
İçel (Yahya Dermancı ve iki arkadaşı)
— Emekli Sandığına dâhil memurları
ev sahibi yapmak amacı ile sermaye tahsisi
hakkında (2/798) 136:151,192,200:224,230:269,
270:298,303:357,358:361,400:403,410,431:
434
İçel (Mazhar Arıkan)
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da (2/667) 136:151,192,200:224,230:269,270:298,
303:357,358:361,400:403,410,431:434
İstanbul (Cihad Baban ve 2 arkadaşı)
— Kurtuluş Savaşma iştirak edip em
sallerine nazaran üstün hizmet gören Mus
tafa Konur'a vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair (2/742)
92,165,364:365,444:
445
İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel ve 166
arkadaşı)
~ Yargıtay kanunu teklifi' (2/676)
38:43,
80,93:119,136,167:192

İzmir (İzzet Birand «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ile Manisa (Refik TJlusoy
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— Ek görev ve aylık ödenekleri namı
altında 1962 malî yılı bütçesinden her han
gi bir tediye yapılmamasına dair (2/73)
136:
151,192,200:224,230:269,270:298,303:357,
358:361,400:403,419,431:434
İzmir ((Şinasi Osma)
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 4442 sayılı Kanununun 3 ncü
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair (2/483)
136:151,
192,200:224,230:269,270:298,303:357,358:
361,400:403,410,431:434
lzmjr (Mustafa Uyar)
— 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri Kanununun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (2/797)
577:578
— Türk Tütün Ekicileri Ortaklığı ka
nunu teklifi (2/349)
577:578
Kars (Necmettin Akkan)
— Vellöğlu 933 doğumlu ihsan Yar
dımcı hakkında verilen cezanın affına dair
(2/869)
Kayseri
daşı)

227

(Mehmet Sağlam ve 4 arka

— Ticaret Bakanlığının vazife ve teş
kilâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair (2/488)
136:151,192,200:224,230:
269,270:298,303:357,358:361,400:403,410,431,434

— 36 —
Sayfa
Konya (Ahmet Gürkan)
ve Ankara
(Ferhat Nuri Yıldırım)
— 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair kanun teMifi (2/145) 129:136
Kütahya
(Sadretin Tosbi ve 7 arka
daşı)
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sa
yılı Kanuna ek Kanun (2/663)
136:151,192,
200 ;224,230:269,270:298,303:357,358:361,400:
403,410,431:434
Maraş (Kemali Bayazıt ve S arkadaşı)
— TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
ne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip,
diş tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı
kanunların imkânlarından
faydalanmala
rına dair (2/866)
82,125,407,445
Maraş (Enver Kaplan)
— Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat
eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması haMnnda (2/647) 444:445,
701
Muş (Sait Mutlu)
— îdarei Umumiyei Vilâyat
Kanunu
nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 7396
sayılı Kanunla aynı kanunun değiştirilme
si hakkında (2/680)
684:687
Niğde (Kudret Bayhan
«Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve üç arkadaşı)
— 1111 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/62)
129:136
Niğde (Oğuzdemir Tüzün)
— 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına ve Aksa
ray'ın tekrar il haline getirilmesine dair
(2/697)

48

Rize (Erol Yılmaz Akçal)
— Dışişleri Bakanlığı kuruluş Kanu
nuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi
ne dair (2/864)

447

Tabiî Üye (Kadri Kaplan «Cumhuriyet
Senatisu Üyesi» ve 6 arkadaşı)
— Bâzı siyasi suçlularla, bunlarla ilgili
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ve
basın suçlularının bir kısım cezalarının af
fına dair (2/743)

Sayfa
Tabiî Üye (Kadri Kaplafn «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 3 arkadaşı)
— Bâzı siyasi suçlularla, bunlarla ilgili
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ve
basın suçlularının bir kısum cezalarının af
fına dair (2/743)

48

Trabzon (Ali Rıza Uzumr ve 15 arka
daşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (2/518)
447
Trabzon (Ali Rıza
daşı)

üzuner ve 31 arka

— Trabzon Çaykara ilçesi Maraşlı (Paçar) köyünden Kaltabanöğlu Ahmet Yıl
mazca 628 sayılı Kanunla vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylık ücretinin artırılma
sına dair (2/544)
Tokat (Ali

702

Dizman)

— Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında (2/204)
129:136
— Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
(2/ 362)
4.44:445,698
Tunceli (Pethi Ülkü)
—• 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında (2/525)
444
Tunceli (Mehmet Ali
Üyesi») ve Denizli (Remzi

Demir
Şenel)

«C. S.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/710, 2/708)
227,677:678

92

Tunceli (Mehmet AH Demir «C. S.
Üyesi» ile Kırklareli (Ahmet Naci Arı
«C. S. Üyesi»
3 . 4 . 192S6 ^VLÎI vö 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair ölân Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/310) 444,687:
689,729:732
Urfa (Yasfi Gerger «C. S. Üyesi»)
— Kesin idari kararlar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair (2/33)

446

—m—
Sayfa
Urfa (Vasfi Gerger «C. /S. Üyesi» ve iki
arkadaşı)
— 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/412)
699
Yozgat (Celal Sungur)
— Devlet hizmetlerinde iken lise veya
Uşe muadili meslekî bir okuldan sonra bir
yüksek okul veya fakülteden mezun olan
lar ile yine memuriyetleri sırasında akade
mik derece alanlara yahut ikinci bir yüksek
tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem ve-

Sayfa
r i t a s i hakkında (2/93)
443
Yozgat (Mustafa Kepir) ve Niğde (Meh
met Altynsoy)
Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise
Yeniay'a vatani hizmet tertibinden maaş
bağlanmasına dair (2/509)
444:445,700:701
Zonguldak (Kenan Eesengin)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine
dair (2/477)
445:446

TEZKERELER
Başbakanlık tezkereleri
Yasama dokunulmazlıkları
— Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/1197)
—rfÇayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
'hakkında (3/1198)

92

92

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Vazife ile yurt dışına giden Tarım
Bakanı Turhan Kapanlı'nın dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Sekip İnaTın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne
dair (3/1200)
163
— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Mithat San'ın dönüşüne kadar
kendisine Devlet Bakanı Sekip înal'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair
(3/1207)
498
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (1/871)
651:652,713:716
— îtihal veya yurt içinde imal edilen mo
torlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve aletleri, makina, cihaz, motor ve ben
zeri eşyanın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile birlikte satışı hakkında kanun tek
lifine dair (2/579, 2/580)
82,128:129

— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısına .dair (1/451)
578:586
Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair (1/871)
651:652,713:716
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Diyarbakır Milletvekili Yusuf
Azizoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi için
keyfiyetin Genel Kurulun kararına sunul
duğuna dair (3/1201)
127
— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan îçel Milletvekili Burhan Boz
doğan'a ödeneğinin verilmesi için keyfiye
tin Qenel Kurulun kararına sunulduğuna
dair (3/1230)
499
— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında (3/1199)
125:127
(3/1202)
202:303
(3/1208)
499
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
— Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste
fabrikaları ile anatamirhane müdürlükleri
nin 1961 bilançolarının sunulduğuna dair
(3/1203)
443
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1962
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/1205)
495
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
Sayfa
9
mc ait

6 . 1965 tarihli 125 nci Birleşi42

46:

10 6 . 1965 tarihli 126 nci Birleşimc ait
11 6 . 1965 tarihli 127 nci Birleşi-42

47

82

me ait
92
15 6 . 1965 tarihli 128 nci Birlesi-42
me ait
42 123
16 6 . 1965 tarihli 129 ncu Birleşime ait
42 161
17 . 6 . 1965 tarihli 130 ncu
me ait

Birleşi42 226:
227

18 6 . 1965 tarihli 131 nci Birleşime ait
42

301

Sayfa
22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci
me ait

29 . 6 . 1965 tarihli 136 nci Birleşi
me ait
42

575

30 . 6 . 1965 tarihli 137 nci Birleşi
me ait
42 648:
649
1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşi
me ait
43 2:4

Sayfa: 1 0 , 8 3 , 124:124:151:152:152, 162:
163, 228, 302, 408 -.409, 442:443, 491:491:492,
496,576
DÜZELTtŞ
Sayfa : 636

^ « ^

42 406:
407

23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Birleşi
me ait
42 441:
442
24 . 6 . 1965 tarihli 134 ncü Birleşi
me ait
42 490
25 . 6 . 1.965 tarihli 135 nci Birleşi
me ait
42 495

YOKLAMALAR

>«

Birleşi

II

Söz alanlar

8ayf*
Hükümet adına Devlet Personel Daire
si Başkanı Hasan Şükrü Adal - Devlet
Memurları kanun tasarısı ve ilgili teklif
ler ile Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
240,293,305,348,349,350
Necmettin Akan (Kars) - Ceza ve in
faz kanunu tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle
387
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları münasebetiyle
105,111,1.16
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) - 6802
sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar - yakıtlar
da alman Hazine hissesinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
604
Erol Yılmaz Akçal (Rize) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasına ve akar - yakıtlardan
alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına da
ir kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
604
İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdo
ğan (Yozgat) - Devlet Memurları kanun
tasarısı ve ilgili teklifler ile Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
149
— İl özel idarelerinin ve belediyelerin
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mev
cut kanunlardaki bâzı maddelerin değişti
rilmesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle
Refet Aksoy (Ordu) - Millet Meclisi
İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu ile Anayasa
Komisyonunun mütalâası münasebetiyle
Lâtif Aküzüm (Kars) - Millet Meclisi
İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu ile Anaya-

427

522

Sayfa
sa Komisyonunun mütalâası münasebetiy
le
524
Ekrem. Alican (Sakarya) - Seçimlerle
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Adalet, İçişleri ve Anayasa komisyonla
rından 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
17,20
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürü Ahmet Terfik Alpaslan - Millet
Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanu
nu teklifi ve Geçici Komisyon raporu ile
Anayasa Komisyonunun mütalâası müna
sebetiyle^
453,454,465,469,477,481,
518,520,524,531
Ziya Altmoğlu (İstanbul) - Seçimlerle
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ada
let, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle

12

Orhan Apaydın (Aydın) - İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 ar
kadaşının, Yargıtay kanunu teklifi ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle

96

Kâzım Arar (Çankırı) - Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin, Sayıştay kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu ile Anaya
sa Komisyonunun mütalâası münasebe
tiyle

521

—•• Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçi
ci Komisyon raporu ile Anayasa Komisyo
nunun mütalâa raporu münasebetiyle
Mazhar Arıkan (İçel) - Devlet Memur
ları kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle

656

265
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Sayfa

Sayfo
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet, Plân Komisyoları
raporları münasebetiyle
183
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
Raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle.
413
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Ana
yasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
13
Sabit Osman Avcı (Artvin) - Orman
Kanununa, geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonununun mütalâa raporu münasebetiyle
665,669,
670,671,675,676

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 16G arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle
174
Abdülhalim Araş (Kayseri) - İstanbul
Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166
arkadaşının, Yargıtay kanunu teklifi ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
183
Arif Atalay (Adıyaman) - Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nm; Çiftçiyi Top
raklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin değiştirilmesine ve
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince gündeme alınması hak
kındaki önergesi münasebetiyle
229
İhsan Ataöv (Antalya) - Devlet Me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebetiyle

360

B
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Ceza ve İn
faz kanunu tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle.
367
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası mü
nasebetiyle.
417
Zeki Baltacıoğlu (Bolu) - Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu münasebetiyle.
669
Adalet Bakanı İrfan Baran (Konya) Ceza ve infaz kanun tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu münsebetiyle.
378,386,390
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanu
nu teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle.
110,184
— İstanbul Milletvekili- Reşit Ülker'
in, İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam
Dergisine ek olarak verilen Yassıada ve
Sonrası adlı kitabın, Anayasa nizamını,
millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiil
ler hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı

olup olmadığına dair önergesine cevabı
30
Lokman Başaran (İsparta) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alman Hazine hissesinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
601,
603,606
Nuri Bayar (Sakarya) - Adli Tıp Mü
essesi Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kamın tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat
Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel
140 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir, Çanları Milletvekili Kâzım Arar'ın, İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sa
yılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin
değiştirilmesi hakkında, Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar'm, İdarei Umumiyei Vilâyat
Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel
140 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın-

622

Sayfa
da ve Muş Milletvekili Sait Mutiu'nun, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sa
yılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Ka
nunla aynı Kanunun değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri ve içişleri ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle
686
— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat
Nuri Yıldırım'ın^öSö sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm,
askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden
sayılması hakkında kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi
Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanun
la bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sa
yılı kanunlara bâzı maddeler ilavesi hak
kındaki kanun teklifleri ve Plân Komis
yonu raporu münasebetiyle.
131
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üye
si Ahmet Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve
789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Ka
nunun 19 neu maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
688
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle.
189
— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun
26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna üç madde eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu müna
sebetiyle
691
HaHis Bayramoğlu (Gümüşane) - Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
52,59
Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan
(Balıkesir) - Cumhuriyet Senatosu Bolu

Sayfa
Üyesi S i m Uzuıthasanoğlu ve Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna*bir. madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
693,694
Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Balıkesir
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 27
arkadaşının, yeniden kurulacak vakıflara
ait kanun teklifi Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
Sayıştay Kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle

637

537

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet, içişleri ve Anayasa
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici komisyon raporu münasebetiyle.
14,21
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle.

71

Turhan Bilgin (Erzurum) - 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
626,627
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
138,142
— İstanbul Milletvekili ismail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle.

190

— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun
mütlaâası münasebetiyle.
423
Ahmet Aydın BoHak (Balıkesir) - Ken
disinin ve 27 arkadaşının, yeniden kuru-

-

42
Sayfa

Sayfa
lacak valcıflara ait kanun teklifi Geçici
Komisyon raporu
münasebetiyle.
629,630,
631,632,634,635

4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden
5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifleri ve
Plân
Komisyonu
raporu
münasebe
tiyle
133
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) - Se
çimlerle ilgili
kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, içişleri ve Anayasa komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle.
25
Ratip Tahir Burak (İstanbul) - Devlet
memurları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle. *
231,232,238,284

—• Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet
Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat
Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmetinin emeklilik ve
terfiden sayılması hakkında kanun tek
lifi ile
Cumhuriyet Senatosu
îzmir
Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek

Sayfa
Bahri Cömert (Samsun) - Ceza ve in
faz kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu
raporu münasebetiyle.

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim
Sarıgöllü ve 10 arkadaşının, Emekli sandık
ları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları
kanunlarına tabi hizmetlerin
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 ta
rihli 228 sayılı Kanunun 6 neı maddesine

370

bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve Ulaştırma, Çalışma, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle,
548
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle.
455,472,482,531,532,536

D
Tahsin Demiray (İstanbul) - Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
'
79
Yahya D-armancı (İçel) - Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanım tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun mütalâa ra
poru münasebetiyle.
660
Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer
(Afyon Karahisar) - Silâhlı Kuvvetlerde
görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve ec

zacılara tazminat verilmesi hakkında ka.nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
72,74,75,80
H. Ali Dizman (Tokat) - Ceza ve infaz
kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo- .
rıı münasebetiyle.
365,376
— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet
Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat
Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun
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Sayfa
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa
Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle
461,470,478

Sayfa
teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmetinin emeklilik ve
terfiden sayılması hakkında kanun tek
lifi . ile
Cumhuriyet Senatosu
îzmir
Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden
5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifleri ve
Plân
Komisyonu
raporu
münasebe
tiyle.
130
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
145,258,291,297,330,333,359
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle.
183

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle

24

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
58
— Toplum zabıtası kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle
423

E
Komisyon raporu münasebetiyle
21,22
llhami Ertem (Edirne) - Devlet me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le
139,143,150,235,237,241,250,260,261,281

Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem (iz
mir) - Bitlis Milletvekili Müştak ökumuş'un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulması
nın münasibolacağı raporla tevsik edilen
Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi
sebebine dair Sanayi Baikanmdan sözlü
soru önergesine cevabı
610
Maliye Bakanlığı Temsilcisi Gelirler
Genel Müdürü Mesut Erez - 6802 sayılı
Gider vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılmasına ve akar
yakıtlardan
alman Hazine hissesinin kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle 602,607

— İstanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay
kanunu teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
171,179
Kenan Eseng-in (Zonguldak) - Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
53,76

Nizamettin Erkmen (Giresun) - Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı lıü•kümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet. İçişleri ve Anayasa komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici

Saadet Evren (istanbul) - İstanbul
Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166
arkadaşının, Yargıtay kanunu teklifi ve
Adalet ve Plân komisyonları
raporları
münasebetiyle
94,100,116,169

G
Mehmet Geçioğlıı (Adana) - Millet
Meclisi İdare Âmirlerimin, Sayıştay ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası mü
nasebetiyle
417,455

— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu ile Anayasa Komis
yonunun mütalâa raporu münasebetiyle

663

Sayfa
Fa-hir Giritlioğlu (Edirne) - Cumhu
riyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun'hasanoğlu ye Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî
Eğitim Komisyonu raporu münasebetiyle
694
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi
Ahmet Naci Arı'nm, 3 . 4 . 1926 gün ve
789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
688
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan
ile Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Saandığı Kanununun yürürlüğe
girdiği
tarihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) ta
rihli Asikerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve ta
dilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683
sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve
Maliye ve Plân Komisyonu raporları mü
nasebetiyle
679
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
137,208,235,236,239,243.245.248.
253,268,282

— İstanbul Milletvekili İsmail Hak
kı Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay
kanunu teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
38,186
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa
Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle
539,546
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
59,60,61,
62,71

Sayfa
Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) Devlet memurları kanun tasarısı ve ilgili
teklifler ile Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
138,224,233,256,259,268,271,276,286,
289,296,355,356,360
Mehmet Çröker (Kayseri) - istanbul
Milletvekili İsmail HaJkkı Tekinel ve 166
arkadaşının, Yargıtay kanunu teklifi ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
95,101,104,110,119
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
16,20
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
74,80
Muslin Görentaş (Van) - Devlet me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
284
Hilmi Güldoğan (Diyarbakır) - İstan
bul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve
166 arkadaşının, Yargıtay kanunu teklifi
ve Adalet ve Plân komisyonları rapor!an
münasebetiyle

187

Ferda Güley (Ordu) - Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve
eczacılara tazminat verilmesi hakkında
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle
66,70
Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Orman
Kanununa geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâa raporu münasebetiyle

672

Naci Güray (Elâa£) - Ceza ve infaız
kanunu tasarısı ve Adalfet tKJoımiayonu zra- pıoru müinasie|beti!yle
375,$8t5
— îstanlbul Millertivıefkili tsımail Halklkı
Telkine! ve 166 arlkad'açMUin, Yargıtay Ka
nunu telklifi ve Adalet ve Plân KJofmis}yıon>ları raporları imjümasefbetaiyle
105

- 4 8 Sayfa
Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, asker
lik hizmetinin emeklilik ve terfideh sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuri
yet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş
Kanununa elk 4379 sayılı Kamunla bu ka
nunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanun
lara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki kanun
teklifleri ve Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
132
Muhiddin CKiven (İstanbul) - Devlet
memurları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 194,
277,287
Salâhattin CHiVen (Trabzon) - DeMlet
memurları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münâsebetiyle 331,
346

Sayfa
MusMiidjdin Gürer (ftakarya) - Cem
ve infaz kanunu tasarısı ve Adalet komis
yonu j'apörü münasebetiyle
366,374,390
— Devlet memurları kantin- ta&arısi ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
203,270,279
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
58
Maliye Bakanı thsan Gürsan (İzmir) Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret
Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan
ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'm, 5585 sayılı Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi,

t
Sayfa
Hilmi İncesulu (Çorum) - Devlet (me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 235,249

K
|

İhsan Kabadayı (Konya) - Â'mas(ya Mil
letvekili Nevzat Şener ve iki arkadaşının,
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021
sayılı Kanunla muaddel 140 ncı maddesine
bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı Millet
vekili Kâzım Arar'm, İdarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun 5Ö4Ö sayılı Kanunla mu
addel İ16 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021
sayılı Kanunla muaddel İ4Ö ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ve Muş Millet
vekili Sait Mutlu'nun, İdarei Umumiyei
Vilâyat Kanununun 5048 saSyilı Kanunla
muaddel 116 ncı maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki 7396 sayılı Kânunla aynı kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ye İçişleri ve Plân Komisyonları rapor
ları müriasebetiyle
686
— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici

Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle
664
Mustafa Kaptan (Sinop) - Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay Kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu ile AttayaSa
Komisyonunun mütalâası münasebetiyle 521,
522,524,525,526,5'35
Gıyatottin Karaca (llrattrum) - fetaüibul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve
166 arkadaşının, Yargıtay Kanuncu teklifi
ve Adalet ve Plân Komisyonları raporkrı
münasebetiyle
40,178
Mustafa Kemal Karan (Amasya) - Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip,
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
68
Kemal Kaya (Kars) - Millet Malisi
İdare Âmirlerinin, Sayıştay Kânunu teklifi
ve Geçiei Komisyon rapötu ile Aûayasa
Komisyonunun mütalâası münâsebetiyle
454
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Sayfa I
Sayfa
Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi
Coşkun Kırca (îstanbul) - Millet Mec
Kanunlar Dairesi Müdürü Ahmet Kerse lisi idare Âmirlerinin, Sayıştay Kanunu
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu ile Ana
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
yasa Komisyonunun mütalâası münasebe
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklen
tiyle
414,449,545,463,466,469,471,473,478,481,
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
506,531,532,535,537,538,539,543,547,587,590,592
vunma, Maliye ve Plân Komisyonlarından
594
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
— Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
ru münasebetiyle
625,628
sarısına dair Cumhuriyet Senatosunca yapı
Sabri Keskin (Kastamonu) - Orman Ka
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi
nununa geçici bir madde eklenmesine dair
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle,
580
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı
ru ile Anayasa Komisyonunun mütalâa
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
raporu münasebetiyle
654,671
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
tlyas Kılıç (Samsun) - İstanbul Millet
nun tasarısı ve Adalet, içişleri ve Anayasa
vekili ismail Hakkı Tekinel ve 166 arka
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
daşının. Yargıtay Kanunu teklifi ve Ada
çici Komisyon raporu münasebetiyle.
23,24
let ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
100
Haldân Kısayol (Kocaeli) - Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş
— Orman Kanununa geçici bir madde
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisnun mütalâa raporu münasebetiyle
622,671 | yon raporu münasebetiyle.
58,63,65

M
I 166 arkadaşının, Yargıtay Kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle.

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel ve

192

o
Cevad Odyakmaz (Sivas) - 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
maddeler ile 'bâzı fıkralar eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma,
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er
üyeden kurulu Geçici . Komisyon raporu
münasebetiyle.
627
istanbul Milletvekili ismail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle.
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.

118

77

Talât Oğuz (Mardin) - Devlet Memur
ları kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 138,241,
254,257
—• istanbul Milletvekili ismail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle.
99,100,102
Hilmi Okçu (Manisa) - 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılmasına ve akaryakıtlardan alman
Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle,
600,603
Osman Zeki Oktay (Kastamonu) Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko-

47 —
Sayfa
si ve Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in
cevabı münasebetiyle.
611
Şinasi Osma (İzmir) - Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında
•kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle.
73,77

Sayfa
misyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle.
Müştak Okumuş (Bitlis) - ilk etütle
rinde Tatvan'da kurulmasının münasiibolaeağı raporla tevsik edilen Çimento Fab
rikasının Van'a nakledilmesi sebebine da
ir Sanayi Bakanından sözlü soru önerge-

657

ö
Naci öktem (İstanbul) - Amasya Mil
letvekili Nevzat Şener ve iki arkadaşının,
îdarei Umumiyei Vilâyat
Kanununun
7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı
Milletvekili Kâzım Arar'm, îdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Ka
nunla muaddel 116 ncı maddesinin değiş' tirilmesi hakkında, Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar'm, îdarei Umumiyei, Vilâyat
Kanununun 7021 sayılı Kanunla muaddel
140 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da ve Muş Milletvekili Sait Mutki'min,
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun
6048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı
maddesinin
değiştirilmesi
hakkındaki
7396 sayılı Kanunla aynı kanunun değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve
içişleri ve Plân Komisyonları
raporları
münasebetiyle.
686
İhsan önal (İçel) - Balıkesir Milletvevekili Ahmet Aydın Bolak ve 27 arkadaşı
nın, yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle.
634
Rüştü özal (Konya) - Belediyelerin ve
'belediyelere bağlı müessese ve işletmele
rin bir kısım borçlarının Hazinece terkin
ve tahkimi hakkında kanun tasarısı ve
Maliye ve içişleri ve Plân komisyonları
raporları münasebetiyle.
430
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu teklifi müna
sebetiyle.
695
— Çanakkale Milletvekili Şefik inan
île Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli
Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu ile Memu
rini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı
ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1G83 sayılı
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve ta
dilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve
Maliye ve Plân Komisyonu raporları mü
nasebetiyle,
680
— Devlet Memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle.
203,278
— İstanbul Milletvekili ismail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle
42
— Millet Meclisi idare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle
415,523,532,
534,542,597
— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 26
ncı maddesinin kaldırılması ve bu kanuna
üç madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Plân Komisyonu raporu münase
betiyle
689,690,691
Reşat özarda (Aydın) - Kendisinin,
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753
sayılı Kanunun geçici maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair kanun teklifinin içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme
alınması hakkındaki önergesi münasebe
tiyle
229
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Sayfa
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
265
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet, Plân komisyanları
raporları münasebetiyle
102,118
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle

ca*//*
raporları münasebetiyle
112,114,168,173'
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle
453
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
54,64
Halil özmen (Kırşehir) - İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 ar
kadaşının, Yargıtay kanunu teklifi ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
40
Nazmi özoğul (Edirne) - 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bil kamına bâzı
maddeler ile bâzı fıkrala* eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma,
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
626,627
— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi
Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi
hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle
135

412

50

Nurettin özdemir (Gümüşane) - 6802
sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar - yakıtlar
dan alman Hazine hissesinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
599
Kadri özek (İzmir) - Ceza ve infaz ka
nunu tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru münasebetiyle
373,377,379,384
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin (B) bendinin sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
682
— Devlet Memurları kanunu tasarısı
ve ilgili teklifler ile Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle
138,245,250,251
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet, Plân komisyonları

p
Emin Pâkaüt (Ankara) - Devlet me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
140,217,254,264,289
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon

l a n raporları münasebetiyle
115,117,185,190
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
18
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İsmail Sarıgöz (Amasya) - Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
.
55,56,75
Kemal Sarıibrahimoğlu
(Adana) Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayıştay
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası mü
nasebetiyle
411,418,419
— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle
670
— Pamuk haşerelerine karşı kullanı
lan ilâçların fiyatlarının çok arttığı, karı
şık ve tesirsiz ilâçların satıldığı, gündem
de bulunan ve bu meseleleri halledecek
olan kanun teklifinin biran önce görüşül
mesi gerektiği konularında demeci
408
Kemal Satır (Elâzığ) - Seçimlerle ilgili
kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ada
let, İçişleri ve Anayasa komisyonlarından
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
11,15
Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Ceza
ve infaz kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle

368

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin (B) bendinin sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
682
— Devlet Memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
195,261,272,287,345,347
— Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Mec-

lisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
582
— Toplum zabıtası kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle
426
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle
454,482,502,520,541
llyas Seçkin (Ankara) - Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf tabip, diş ta
bibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle
78
îsmet Sezgin (Aydın) - Cumhuriyet
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhaşanoğlu
ve Tunceli üyesi Mehmet Ali Demirin,
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu münasebetiyle
695
— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan
ile Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli
Askerî Teküat ve İstifa Kanunu ile Memu
rini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı
ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı
Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı gereğince kendilerine emekli, âdi ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı
bağlanmış olanların aldıkları
aylıkları
nın ayarlanması hakkında kanun teklifi
ve Plân Komisyonu raporları münasebe
tiyle
678,681
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekiuel ve 166 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
111,112,113,
114,116,117,175,180,186,189
— Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın Millî Mücadele Kahramanlarından
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi
Hasibe Martonaltıy'a vatani hizmet tertiM. Meclisi Fihrist Cilt : 42
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bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
693,694
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin (13) bendinin sonuna bir fıkra
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
682*

Sayfa
binden maaş bağlanmasına dair 17.9.1963
tarihli ve 330 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısının, diğer bütün işlere tak
dimdi öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
hakkındaki önergesi münasebetiyle
165
Ruhi Soyer (Niğde) - Adlî Tıp Mües
sesesi Kanunun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
621
— 6802 syaılı Gider Vergileri Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmasına ve
akar - yakıtlardan alman Hazine hissesi
nin kaldırılmasına dair kanım tasarısı
ve Maliye ve Plân komisponları rapor
ları münasebetiyle
605,608
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fık
ralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı
ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
626
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
mı teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle
1091
— Millet Meclisi idare âmirlerinin,
Sayıştay kanunu teklifi ve Geçici Komis
yon raporu ile Anayasa . Komisyonunun
mütalâası münasebetiyle
543,544
— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanım tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu ile Anayasa Komis
yonunun mütalâa raporu münasebetiyle
661
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında kanım tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 64, 68,
70,72,76-

§
Remzi Şenel (Denizli) - İlköğretim
ve Eğitim. Kanununun ıgeçici 2 nci mad
desinin Idcğiiştirilmeısi Ihaıklkında kanun
tasarılsı ile Cuımlhuriyet Scnatoisu Tunceli
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Millet
vekili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun, geçici 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rı raporları münasebetiyle
677
Ahmet Şener (Trabzon) - Devlet me
murları Kanun tasarısı ve ilgili teklifler ile
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 148,280
:— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle
659,668

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
Nevzat Şener (Amasya) - Kendisinin
vo iki arkadaşının İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kanunla mu
addel 140 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair, Çankırı Milletvekili Kâzım
Arar'm, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 nci
maddesinin değişktirilmesi hakkında, Çan
kırı Milletvekili Kâzım Arar'm, İdarei
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı
Kanunla muaddel 140 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında ve Muş' Milletvekili
Sait Mutlu 'mm, İdarei Umumiyei Vilâyat
Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel
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116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki 7396 sayılı Kanunla aynı kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve
İçişleri ve Plân Komisyonları raporları
münasebetiyle
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka-

Sayfa

685

nunu teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle

109

— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle

658

T
I. Hakkı Tekinel (İstanbul) - Ceza ve
İnfaz Kanunu tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle
371
— Kendisi ile 166 arkadaşının, Yargıtay
Kanunu teklifi ve Adalet ve Plân Komis
yonları raporları münasebetiyle
96,103
İhsan Tomıbuş (Çorum) - Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
67

Ahmet Tahtakıhç (Uşak) - Devlet me
murları kanun tasarısı ve ilgili teklifler
ile Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
. 141
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu ımünasebetiyle

17

u
rihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Teka
üt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendileri
ne emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve
yetim maaşı bağlanmış olanların aldıkları
aylıklarının ayarlanması hakkında kanun
teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonu rapor
ları münasebetiyle
680
—• İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân Komisyon
ları raporları münasebetiyle
41
— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Geçici Komisyon
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle
448,545
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Orman
Kanununa geçici (bir ımadde eklenımesinıe
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru ile Anayasa Komisyonunun mütalâa
raporu münasebetiyle
664

Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Cuımfhuriyıet
Senatolsıu Bolu Üyesi ıSırrı Uzunihasamoğlu
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5965
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu
raporu münasebetiyle
691,692
Mustafa Uyar (İzmir) - îstanibul Mil
letvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arka
daşının, Yargıtay Kanunu teklifi ve Ada
let, Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
97,113
Veli Uyar (Yozgat) - Çanaldkal'e Mil
letvekili Şefik İnan ve Çorum Milletvekili
Hilmi İncesulu'nun, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 Ağustos
1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İsti
fa Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt
Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 ta-

ü
Reşit Ülker (İstanbul) - Cumfhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan
ve 8 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir

madde eklenmesi hakkında kanun teklifi,
Konya Milletvekili Ahmet Gürkân ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm,
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5585 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, Tokat Millet
vekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmeti
nin emeklilik ve terfiden sayılması hak
kında kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklif
leri ve Plân Komisyonu raporu münase
betiyle
131
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
151,198,201,258
— İstanbul'da yayımlanan Düşünen
Adam Dergisine ek olarak verilen Yassıada

Sayfa
ve Sonrası adlı kitabın, Anayasa nizamını,
millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller
hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı olup
olmadığına dair soru önergesi ve Adalet
Bakanı İrfan Baran'm cevabı münasebe
tiyle
31
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet, Plân Komisyonları
raporları münasebetiyle
38,185,190
— Orman Kanununa geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâa raporu münasebetiyle
658,662
— Toplum Zabıtası kurulması hakkında
kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân Komisyon
ları raporları münasebetiyle
424

leri ve Plân Komisyonu raporu münase
betiyle
132
— Devlet memurları kanun tasarısı ve
ilgili teklifler ile Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
142

Sabri Vardarlı (istanbul) - Cuımlhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan
ve 8 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi,
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın,
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, Tokat Millet
vekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmeti
nin emeklilik ve terfiden sayılması hak
kında kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu İzmir Üyesi Hilımi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklif-

Bahtiyar Vural (Kars) - 15434 isayılı
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye
ve Plân Komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 626

I. Hakkı Yüanlıoğlu (Kastamonu) - Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip,
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle
51,75,80

Şükrü Yüzbaşıoğlu (Afyon Karahisar) Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip,
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân Komisyon
ları raporları münasebetiyle
102,109,191
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Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - öumlhuıriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan
ve 8 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi,
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın,
5^85 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi, Tokat Millet
vekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmeti
nin emeklilik ve terfiden sayılması hak
kında kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklif-

leri ve Plân Komisyonu raporu münase
betiyle
129
— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay Ka
nunu teklifi ve Adalet ve Plân Komisyon
ları raporları münasebetiyle
117
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle

11

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu münasebetiyle
50,57

