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BAKANLAR KURUL?
Sayfa
—T Almanya ve (Belçika'da yapacağı
ziyaretten dönüğüne tadar Başbakan Sü
leyman Demttpelfe Adalet Balcaıııı Hasan
IMmçer'm, vakifâk etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/645)
— Almanya ve BelçikaVla yapacağı
iaiyareten dönüşüne kadar Dışişleri Bakam
tasan Salbıti Çağlayangn'e tçigleni Baka-

9

Sayfa
m Faruk Sükan'm vefcUik «teresinin uy
gun görüldüğüne dair Ctnnhuıibagkanlığı ,
tezkeresi (3/646)
9
— Vazife ıile yurt dışına göden MTUÎ
Savunma Bakanı - Ahmet Topaİoğlu'na
Maliye Bujkanı Oüha<t BÜlgeihan'ın vefcîlKk
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/647)

9

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Aramaya Mlletvefcil'i Nevzat Şener'
in, Meefe çalışmalarına 22 . 5 . 1967 Pa
zartesi gününe kadar ara veritoesiııe dair
önergesi
285
— Anayasa MflJhlkemesi Başkanlığının,
Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin
iMbenl'ennıesi 'hakfkındaki 378 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesinin Sptalıine dair tezkere
si. (3/654)
244
— Avrupa Konseyi tsbişari AsaMblesi
Üyeliğinde ikiye c^ıkmış tutunan açık asıl
üyelklere C. H. P. Grupunea Kocaeli)
Milletvekili Nihat Erim ile Cumhuriyet
Senatosu Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in
aday; gösterildiğine dair Barbakanın açıkİamasa
362
— Başkanlık Divanmın, Çankırı Mil
letvekili Mehmet Ali Arsan ve iki arkada
şımın izin Hadlerinin kabul edilmemesi
üzerine adı geçen railetvekMerİnce yapı
lan, itirazlardan dolayı işbu izin isteklerinin
Genel Kurulun onayına sunulmasına dair
k«ran
504:508
'"• — Genel Kurul Kordiplomatik locası
na gelen Prof. Coddaei FisaneUi başfcan-

lığmdaki 9 kişilik bir İtalyan Parlâmento
Kuruluna Başkanlıkça hoş geldiniz denil«nesi
339
— Grup basfcanvefeSİJleTİttîn, Genel Ku
rul çalışmalariyle ii&gM (müşterek önerge
leri
468:471
— Gümüşane Milletvekili Sabri özean San'm, Meclis çalışmalariyle SlgİlS
önergesi .
461
— Samsun MilletvekîH tly» Kılıe/ın,
27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı dolayısiyle 29 Mayıs P*eas6ejtt Jsnüoe kadar
Meclis çalışmalarına ara vewbn«Mre dair
önergesi
40(2
— Türkiye - Romanya Parîâmant*lararası Dostluk Grupu ile Türkiye - Ko
re Parlâmentolararası Doatlıjfc Grupu ku
rulması hatundaki Müşterek Başkanlık
Divanının mütalâası
471:473
— Vâki davet üzerine Çekoslovak
ya'ya gidecek T, B. M. M. Heyetine dâhil
Cumhuriyet Senatosu ve M'Üiet Meclisi
üyelerinin listesi
244,245

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
Sayfa
— Çaraaikkate MHlet^Mli Ahmet Nihat
Akay"ın 19 Mayıs ve düşündürdüklerine
dair dcmıeci
291:292
— Dışişleri Bafcanvekilli Parafe Sükan'ın, Orta - Doğuda raıeydana »elen son Si
yasi bıihran üe «nufatanıd geldgmelerfoe ve
Hükümetâmdain aldığı teJbirlere daİT de
meci
421:423
— Erzurum Mlletvekili Cerot önder*in, Başbakan Süleyman DemireHe bir
likte fcatıldlÜdan Almanya ve -Büıteel ge-

Sayfa
«ilenme ve bu türlü dış yedilerin millî fay
dalarına dair demeci
324:326
'— Isfcam'buil MHeltvekiM Selim Sarper'in, Barbakan Süleyman Damirelîe bir
likte kaıtıldığı Almanya ve ©ürksel se
yahatleri lizlenimlerine dair demeoi
290:291
— Kayseri MHldfcveîkirM Fehmi Cumalıoğlu'nun, uıiHî âMdelerimıırae ve ıtarlıî eser
lerimize kargı gösterilen îltgfcıizliğe dair
demeci ve Devlet Bakanı Hüsûırrtettlfrı AtabeyU'nin cevalbı
425:429

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ
—.- Santeım MQIcttv*ili îlyas 'Kılrç'm,
kanserim 'tedavisi, bıaBtalığa duçar olanla
rın yurt ölçüısttrtde tedbılt ile tedaiyi ve teoırtTodunu Bağlıyacak örgütün kurulmaBi, bu

hizmette çallıgacak sağlık personelinin ye- tiştirilmesini mümkün kılmak ve bir genel
görüşme açılmaısma daiir önergeai -(8/25) 203:
Ü06/.

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
865 İ1T1 eayrlı- Askerlik Kanunun
35 mci maddesinin (C) fikrasınai
4092 sayılı Konunla eMemcn (hü
kümleri dıeğıiştiren, ye bu kamuna
<ge$tâ. ıbir ımaddıe <ekliyen 350 sa• yılı Kanunun değ^irilmıesîne dair
Kasnun
1 536
2 G59
116 202:
206
866 Karayolları Trfliök Kanununun
202 sayılı 'Kanunla değişik 26 ncı
maddesinin (A) {iknasının değiş
tirilmesi hakkında Kanun
2 217
8 540
W 20T:
208
867 Gece öğretimi yapan İktisadi ve
Ticari İlimler Akadetmileri öğre
tim üyeleri M.e öğretim yardımeıtanna ve diğer penson'düa-e ek üc•treıt veTSlmemne dair Kanım
9 83
10 267,
271
16 173:
175

No.

Cilt Sayfa

868 45 aayıh -Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun bâzı maddelerinfe
değiştirilmesine ve ibâzı fıkralar
eklenmesine dair Kanun
9

41
205
10 . 271
16 134:
137
16 368
17 101,
105:106
869 5584 «ayıh Poaıta İKanununun 1,
3, t25, 26 ve 40 ncı maddelerinden
«lg kâğıtları» kelimelerimin çıtearelmsası hakkm&a Kanun
2 598
4
3
16 210
318
332
870 Yîrmattç kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık ibağİBinması îıakkında Kanun
1 520
8
Ö :
15'609;
fiil
16 429

.—.*-No.

Cilt Sayfa
17 146:
147
293:294
£71 20 Mayıs 1935 t ü t t ü ve €594 sayjlı, 1<9 Eylül 1S»63 tarîMi ve
336 sayılı 16 Şubat 1965 tarihli .
ve 535 sayılı Ikanunl&'rdıa deği$kük yapılması 'hakkında Kaman 15 46
532
619:644
652:672
16 553
17 197
294:295
872 MaMnalardan ikarunınıayila ilgili
119 »ayılı MfilletleraTaBi Çalama
Sözleşmesinin onayl&nınasının uy>gun bulımdıuğnna dair Kanım
11 574
-16 183
456,486,516 ;519
538573594:597
873 Türkiye Cumhuriyeti île Hiolânda
•Kmallığı arasımda imzalanan Sos
yal Güvenlik Sözlegm'eskıin onayLannı&ısııım uygun bulunduğuna
dair Kamun
19 558
. 15 242
'456:457,487,520:523
538,573,598:601
874 5965 sayılı Kanun» 4 madde va
1 geçici madde «bleranıeaâne dair
Kanun
7 737
10 170
17 113
148:160
İ247S67

No.
CUt
875 'Taı&tye
Cumhuriyeti
BmdkM
Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine 6842 savdı 'Kanunla eSdıeinen (ıg) fıkrasının değiştirilnıeafaıe dair Kaaum
5
7
1»

Sayfa

138
604
310
31#
372:379

876 193 sayıh GeHr Velisi Kamunu-.
nun değişik (geçici 5 ve 6 ncı inaddelerinim değiştıfrİbnfesi hafckmda- ;.
ki 11 . S . 1966 tenkili ve 724 sa
yılı Kanuna ek Kanun
S* 381
«409
16 99
175*176,185,190:193
248,275,281 ;284
877 Türkiye Cuduflmriyeti Hüflniiıaeti
ile Macaristan Halk Cuiahuriyert»
Hükümeti arasında hava ulaştırraa'sıım dafir 28 Haziran 1966 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının
uygun bulunduğu hatkkında Ka
nun
9

2
608
15 451:
452,486,492 .-495

878 Nükleer enerji saflıasımla iıuteuM
mesuliyete dair aSateşmeyi tadil
eden e!k ıproltjdkol'im «naylananasınm uygun Imlundugu hakkında
Kanun
9

2
608
15 452:
453,486,496:499

KARAR
240 Petrol Ikonusunda incelenTe yan
mak . iiaerc kurulan MecHs Araştraaaeı - Komâsyonunun ıgörev sii-

lesimin uzaftılmassaa dair

17 555:
556:

-

6 -

.KOSOSYOŞ KÜBÜLSIA3I V2YA
HAVALELER
Sayfa
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in* : Bekçi parasının kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (4/182), (2/479) 363:364
— Malîye Bakanı Cihat Bilgehan'ın,
«Sermaye piyasasının tanzim ve teşviki
hakkındaki kanun tasarısının havale edil
miş, olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er
üreden-kurulu bir Geçici Komisyonda
görüşülmesine dair önergesi, (4/181),
(1/346)
362:363
— Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Emniyet Sandığı kanunu tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan " seçilecek
4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair tezkeresi (3/656,
1/307) '
' 292:293

Sayfo
— Milli Eğitim Bakanı llhami Er
temin, «Ege Üniversitesi bina ve tesisa
tının yapımı hakkındaki kanun tasarısı»
ile, Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğhı
ve İzmir milletvekilleri Mustafa Uyar
ve Arif Ertunga'nın aynı mahiyetteki ka
nun tekliflerinin havale edilmiş oldukları
Bayındırlık, Maliye, Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilecek dörder
kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (1/360), (2/323),
203
(2/281)
— Tanın Komisyonu Başkanlığının Mil
lî Parklar kanunu tasansının havale olun
duğu komisyonlardan seçilecek 3 er, üyeden
kurulu bir Geçici (Komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi (3/659), (1/132) '
363

MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1

•*— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek
ÜBÖre Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
kurulan Meclis Araştırma Önergesi (10/5) 11:
25,26:38,205:232,332:339,339:
357,480:495
— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilosiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun
ve. Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahri
batı mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere
- Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/16)
328
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok
vje 4 arkadaşının, tütünden elde edilen- ge
lirin tütün ekicileri ile ihracatçılarına ve
rilen kredi ve bunların sağladıkları kâra

karşı ödedikleri vergi miktarı konuların
da bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi. (10/17)
328:332
— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve
kurulması kararlaştırılan haberleşme sanayii
konularında bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/15)
9:10
—.- Petrol Araştırma önergeleri (10/6;
10/7, 10/8)
327,367,429,437:480,508,555:556
-r- Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağ
lık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariylo aydınlatmak ve' bilgi edinmek
üzere Meclis .Araştırma önergesi (10/13) 246:
247,293,327:328,367,429,480,508

ÖNERGELER
Amasya (Nevzat Şener)
— Meclis çalışmalarına 22 . 5 . 1967
Pazartesi gününe kadar ara verilmesine

285

idaiı*

tBalCkesir
han)

(Maliye Bakam Cihat $üge-

7

~

— «Sermaye piyasaisının -tanzim ve teş
riki hakkındaki ikamın tasansmra havale
edilmiş olduğu teanıisyönilapdaîi söçiiecek
3 er, üyeden lşürülu bir Oecâeî Komisyonida «önüsülmesitte dair '(4/181)
362:363
Edime
Ertem) '..-

(Millî Eğitim, Bakam tlhami

— «Ege Üniversitesi .bina ve tesisatının
yapmu hakkındaki kanun tasansı> ile, Uşalk
Milletvekili " Fahri Uğrasızoğlu ve izmir
(milletvekilleri Mustafia' Uyar ve Arif Ertungatoın aynı mahiyetteki Bcanün tekliflerinin havale '«ditoıîş oldukları İBaymdırlık,
Maliye, Millî Eğitim ve Plân koımsyonlarmdan seçilecek dörder kişiden kurulu 'bir
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
203
Erzurum (Nihat İ>üe,r)
., — Başkanlığa hakareti gerekçesiyle
2 birleşim için Meclisten curana cezası ve
rilmesi •.:.,•>.•'
^'ZÛ
lErzûruiftı (Nihat Diler)
10 Mayıs 1967 tarihli Birleşimde (kendi
sine verilen Meclisten çıkarılma «ezasına
itirazına-dair «toergesi
245:246
— Grup Başkanvefcillerdırin, Genel Ku
ral «aJışmalariyle ilgili müşterek önerge
leri
-,.:."
468:471
ıGümüşane (Sabri ögcan San)
— Meclis çalışmalariyle ÜgiK önergesi

461

İstanbul (Reşit Ülker)
— Bekçi parasının.fcaildiTihnasılıafckındaki kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden
kurulu ü r Geçici Kcnusyıonda (görüşülmesine dair . (4/132)
363:864
İstanbul (Reşit Ülker)
— Petrol Araştırana Komisyonunda pet
rol şirketleri temsilci'lerinin tdinleüilmelerı
îhakînnda verilen fcararm, îtçtüzük hüküm
leri 'ye bağımsızlığımız ile kabili telif olmadtgından, durdurulmasına dair
473:480
•KırşMrr.(MemdvhErdemir)
%'^rtfekaleiŞe, 9"'Ocak' 1966 tarihinde
yappfaı /jmeâiyeŞseçimlerinde vatandaşları
tenStdMea Adalet Partiliv milletvekilleri

"::

hakkında ne işlem yapû&jğ^ â&ir Aâs&et
Bakanımdan sözlü sorustttat#6ri aldığına
dair (6/234)
328
— Millet Partisi kontenjanından seçitmiş olduğu komisyonlıardan .çekildiğine dair
(4/177)
9
Ordu (Feridun Cemal Erki»)
— Üyesi bulunduğu. Dışişleri KOUBB^Onundan çekildiğine dair
468
— Plân Koniisyonn Baskanliğımn, gttndemdo bulunan «Ankara Üniversitem kuru
luş kadroları {hakkındaki '5239 »ayılı Kanu
na ek kanun tasarısı» nın geriverilmesine
dair (4/179)
246
Samsun (Bahattin JJzûnoğlu)
—• (6/308) esas numaralı ı*M<ü sorusunu
geri aldığına daiır (6/308)
503:504
(Y. T, P. Grupu Başkanveküliği)
— önceki (birleşimde Erzurum Mîlletve- •
kili Nihat 'Düer'e verilen, «iki (birleşim
Meclisten çıkarana» cezasııun içtüzüğe, ve
teamüle aykırı olduğuna dadr
65:66
Adalet Komisyonu raporlan
— Devlet memurları ayliiklarminlievb.it
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel Jlte tadil ve «/klerinân Ada
let Bakanlığı bölümüme yeni kadrolar ek
lenmesine dair ikanun tasarısı hakkında.
(1/316)
465
— Devlet tmBmuriarı aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olanı 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısanına kadrolar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/354)
361:
362
— Erzurum Milletfcvefefli Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya
eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayth Ka
nunun (E) bendi gereğince1 meslekten ihracı hakkında Millî Eğtitni Bakanlığınca
verilen disiplin' cesaanm kaldırılması hak
kındaki kânun teklifine dair (2/219>
108"
— içel MilletvekHj Mazhar Arikari *We. '
2 arkadaşının Bâ«ı suç ve «ezaların affı
hakkında3îV*v'İ868 ıter&fli ve, 760 s a y ı l ı ' , ^

Maıjfm
K&unun 9 nçu jmaddesinn I k fıkrası ve
(A) bendnK|ç dpğjş^ük yapıîunası hak
kındaki" kanun teklifine dair* (2/497)
14£
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
değişik 17 .ve, 18 nci maddelerine bâzı
fıkralar ilâvesine ve 17 nci (maddeye ilişv
kin (1) sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin
(2) sayılı cetvellerde, 3659 sayılı Kanıma
bağlı (1) sayılı cetvelle tadil ve eklerinin.'
Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik ya
pılmasına dair 'kanun tasamı hakkında
(1/314)
420
— 45 sayih Yüksek Hâkknter Kurulu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı fıkralar eklenmesinle dair
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan d e n k l i k hakkında
(1/268)
101,105:106
— Manisa- iliüin Çapraskebir ımahalr.
leşi 146 No* lu ihan-ede nüfusa kayıtlı Alî
Rennzioğlu Fattaa'dan doğuna 1 . 8 . 1928
doğumlu MeSumet Necati GHinnrtikçü>oğlu'»un cezalarınmaffı hakfkında kanun
tasarısı hakkında (1/102)

101

— Eitee Milletvekilli Jürol Tıknaz Akçal
ve 2 arkadaşmm, 13 . 7 . 1965 tarih ve
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Ka
nunun 7 nca maddesinin (B) bendinim değlŞtriknesine dair kanun teklifi hakkında
(2/116)
66,106:113
— Sivas MiHötvVkîli Gültekin Sakar
ya'nın, 24 . 12 . 1967 gün Ve 521 sayılı
Danıştay Kanununun 166 nci maddesinin
2 nci fikmmiiA değJ5tiriAmcsia& dair ka
nun teklifi halekıneta (2/42)
501
— .Siverek kazasmui1 Pağbagı Tutoan
Modan Jböyü nüfusuna feayuth Hasanoğlu
Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakıtoç {Öamodanlı) nm cezalarının affına
dair kanun tasarısı hakkında(1/103)
101
Çalışma Komisyonu raporu
T— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 6pvneı maddesine bir fıkra eklenmesi Üe yine 506 sayılı Sosyal Si-

gortalar Kanununa' bir madde fflâvft edil
mesine dair kanun teklifi hakkında.
(2/203):
320>ö2a:530,55ft:S7a
Dışişleri Komisyonu raporla»
— «XXXVII sayılı Türkiye. Cumhuriv
yeti Listesi» (En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) role değiçiftKk y a p *
masına dair olan Bakanlar Kurulu karar
larının onaylanması hakkındaki kanun, ta
sarısına dair (1/184)
4
— XXXVII sayılı Türkiye Gumhuriyeti Listesi (En ziyade müsaadeye ma*har millet tarifesi) nin yürürlüğe konul1.
masma dair oîan Bakanlar Kurulu kart*
rının onaylanması hakkındaki kanun' tasa
rısına dair (1/185)
4*
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
en ziyade müsaadeye mazhar millet tari
fesinde yapılan değişikliklerin onaylanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/23&)
4
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi {SJh zi
yade müsaadeye mazhar millet tarifesi)
nin onaylanmasının uygurt buhınduğı» hak*
kında kanun tasarısına dö±f. (IffÜRy
4
Geçici Komisyon raporiân
— Bursa Milletvekili Sadetti* '0fcgfr
ve 10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun
teklifi hakkında (2/8)
102
— Gümrük kanunu tasarısı hakkında
(1/195)
289
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması
hakkında kanun ve buna ek 39^. # . MfliS*
tarihli ve 336 sayılı Kanuni* 18-. 2.lâfa
tarihlî ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi vö Mte m«d*
delerinin değiştirilmesi hakfeındâ-temüntasarısına dair (1/338)
197)294*095
— Tanm Bakanlığı teşkilâtında çah*
§an veteriner hekimlere ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı île Cumhuriyet'
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türk*
er'in teklifine dair (-1/3S7, 2/434* 320, 430:441,
6M-519;
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı hakkında (1/234); 76;90,113r:
136,160:186j267:289,304:314,3İ4,37ft;
402,441 ;461(53Ö:549^7&:60a

**BW
Sayfa

Sayfa
GümriUî ve tekel Komisyonu raporları
— Bazv mamullerimizin ihraç fiyatları
na tes&f öden mtikelfefiyetteri- bertaraf et
mek amaciyle alınan Bakanla? Kurulu ka*r&rnamelerinin- onaylanması hakkındaki
kanım tasarısına dair (1/108)
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edüeöefe ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve beıîror tesirler icra eden sair mükelle
fiyetleri bertaraf etmeyi Öngören usul ve
şartlan» ihdası hakkında karar» in kaldınlarak^yerine ikam-e olunan karar hakkm<Jaki Bakanlar Kurulu kararnamesinin
onaylanmasına dâir kanun tasarısı4hak
kında (1/107)
— Bâzı tnamtfllerimizm tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesirler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi Öngören usul ve şart
ların ihdası hakkındaki Bakanlar Kurulu
ksrarftattfcsinin onaylanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/109)
— -«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriv
yeti Listesi* (En ziyade müsaadeye mazhar mtiîet tarifesi) nde değişiklik yapıl
masına1 dair olan Bakanlar Kurulu karar
larının onaylanması hakkındaki kanun ta
şansın» dair (1/1S4)'
— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi (En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) nİn yürürlüğe konul
masına- dair olan Bakanlar Kurulu kara
rının onaylanması hakkında kanun tasarmaa dair (1/185)

4

4

4

İçişleri Komisyonu raporları

4

4

— Jandarma Kanununda değişiktik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/217)
465
— Sivas Milletvekili Gültekİn Sakar
ya'nın, 24 . İE . 1067 «ün ve 521 sayill
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesi-*
ntn 2 nei fıkrasının değiştirilmesine dair
kamun teklifi hakkında (2/42)
501
— Uşak Milletvekili Faihri Uğrasızoğlu'nun. 27 . 5 . 1935 taTİh ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D)..
ve (E), fıkralarının değiştirilmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/258)
66,106,
148,295 5304^ff7:379r4S9j50âî5ll
Köy İsteri Komisyonu kararları
— Toprak ve Su Kaynakların! Geliş
tirme Birlikleri kanunu tasarısı hakkında'

4

(i/sos)

m
Maliye Komisyonu raporları

4

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarıl
ması baklandaki kanun tasarısına dâir
(1/263)
10,47,50,06,91:94,125,
141:144,147,157:190
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
en ziyade müsaadeye mazhar millet tari
fesinde yapılan değişikliklerin onaylan
masına dair kanun- tasarısı hakkında
(1/230)
— Türkiye Cumhuriyeti ListeBİ (En zi
yade müsaadeye mazhar millet tarifesi')

nin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/227)
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (Eli zi
yade müsaadeye mazhar millet tarifesi)
nin 82.05 pozisyonundaki ibare değişikli
ğinin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/228)

4

— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf
etmek amaciyle alman Bakanlar Kurulu
kararnamelerinin onaylanması hakkında
kanun tasarısına dair (1/108)
4
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek iforaç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve benzer tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve'
şartların ihdası hakkında karar» m kal>-'
dirılarak yerine ikame olunan karar
hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onaylanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/107)
4>
— Bâaı mamullerimizin tevsik edilecek
ührag fiyatlarında vergi, resim, hare ve
•benzer tesirler icra eden sair mükelefryetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve

— 10 _
Sayfa

şartların ihdası hakikmdaki Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair
ikamın tasarısı hakkında (1/109)

4

— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üye
si Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşının ve
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in 5434 sayılı Kanunun
41 nci maddesinin 3 neü fıkrasının kaVdıırılması hakkında kanım tekliflerine dair
(2/169, 2/185)
'
102
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T, C.
Emekli Sandığı Kanununun 72 nci mad
desinin sonuna bir bend eklenmesi hak
kındaki kanun teklifine dair (1/254)
553
— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434
sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42
sayılı Kanuna, 16 . 7 • 1965 gün ve 696
sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir
fıkra «klıenmesl hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/215)
314:320
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun 'birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/404)
146
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi hakkında (2/295)
101
— 30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla deği
şik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve
484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/258)
66:76,95:98,105,137 ;140,147:
148,191:194
— .«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi» (En ziyade müsaadeye maz
har millet tarifesi) nde değişiklik yapıl
masına dair olan Bakanlar Kurulu kafarlaırının onaylanması hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/184)

Saf/fa

— XXXVII .sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi (En ziyade müsaadeye mazhar
millet tarifesi) nin yürürlüğe konulması
na dair olan Bakanlar Kurulu Kararının
onaylanması hakkındaki kanun tasarısına
dair (1/185)
4
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
kanun tasarısı ile tekliflerine dair (1/224,.
2/102, 2/222, 2/30)
. 420
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. (Emekli
Sandığı Kanununun 31 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/176)
553
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En zi
yade müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin
82,05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin
onaylanmasının uygun 'bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/228)
4
Meclis Araştırma Komisyona raporu
— Deprem bölgesinde bilgi edinilmesi
ne dair (10/5, 5/34)
11:25,26:38,205:232,
632:339,339:357,480:495
Millî Eğitim Komisyonu raporları
—. Cumhuriyet .Senatosu Bolu Üyesi
Srm Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
hakkında (2/349)
113,148:160,247:267
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ku
rulacak olan teknik okullarında geçici su
rette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi
görevlendirilmesi hakkındaki .kanun tekli
fine dair (2/151)
553
— Hacettepe Üniversitesi kurulması
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/359) 239
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Arjantin Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkmda (1/95)
4
Millî Savunma Komiayonu raporları

4

— Jandarma Kanununda
yapılması hakkındaki kanun
dair (1/217)

değişiklik
tasarısına
' :
465

•», u -».
Sayfa
•— Tarih! kıymetteki bâzı silah ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe
«dilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair
(İ/72)

4

Plân Komisyonu raporları
— Adlî Tıp Müessesesi 'Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/238)
524:528
— Ankara Milletvekili Hasan Türkûy ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 60 neı maddesine bir
fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edil
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/203) 320,
528:530,556:572
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gece öğretimi yapan yüksek dereceli
İstanbul Akşaın Teknik Okulunda görev
lendirilecek Öğretmenler ile asistanlara ve
diğer personele verilecek ek ücret kanunu
teklifi hakkında (2/166)
361,519:522
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaciyle alınan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/108)

4

—• Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesirler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi öngören usul ve şart
ların ihdası hakkında karar» in kaldırıla
rak yerine ikame olunan karar hakkında
ki Balcanlar -Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı halikında
(1/107)

4

— Bâzı mmullerimizin tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzeri tesirler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi Öngö^-em usul ve şartla
rın ihdası hakkındaki Bakanlar Kurula
Kararnamesinin onaylanmasına dair kanun
tsann Hakkında (1/109)

0ay/a
— Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi
Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşının Cum; huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in 5434 sayılı Kanunun 41 nci
maddesinin 3 neü fıkrasının kaldırılması
hakkındaki kanun teklifine dair (2/189,
2/185)
102
— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut ku
rulacak olan teknik okullarında geçici su
rette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi
görevlendirilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/151)
553.
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin
sonuna bir bend eklenmesi hakkındaki kaun teklif ine dair (2/254)
553
— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434
sayılı Kanuna ek 2 , 8 . 1960 gün ve 42 sa
yılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra
eklenmesi hakkındaki kanun teklifine da
ir (2/215)
314:320
— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Arslan 'Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir'fıkra eklen
mesi nakkındaki kanun teklifine dair
(2/404)
146
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ile tadıl ve eklerinin Adalet
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/361) 465
— Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı
İnsmma kadrolar eklenmesi-hakkındaki ka
nun tasarısına dair (1/354)
361:362
— Hacettepe Ünivertitesi kurulması
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/359) 239

4

— Gnmhuriyet Senatosu Baskanvekili
Fikret ,Turhangil ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet- Senatosu Memur ve içhizmetler
tegküâfe kanun teklifi hakkında (2 508)
553

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de
ğişik 17 ve;18 nci maddelerine bazı fık
ralar ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişilin
(î) sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerde, 3656 sayılı Kanuna bağlı —
(1) sayıl]!^cetvel ile tadil ve eklerinin Ada- •;.- ••:•;

»

8ayf*
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masına dair kanım tasarısı hakkında
U/314)
420
— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nei
maddesinin değiştirilmesi ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkın
daki ıKamınun 19 ve 21 nei maddelerine fık
ralar eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri
ne dair (2/16, 2/177)
362
— Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri nezdinde tekevvün eden
Hazine alacaklarının terkini hakkındatö
kanun tasarısına dair (1/270)
146
— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu
ve Kemal Şcnsoy'un, 5434 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kamın tek
lifi hakkında (2/295)
101
— Otuatbir kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi - hakkında (1/64;
146:147,293:294
— 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayıli
Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler ya
pılmasına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik
geçici 4 neü v« 26 . 6 . 1-964 tarihli ve 484
sayılı Kanunun 10 neu maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanua tasarısına dair
1/258
66:76,95 :98,105,I37 :140,147:143,191:194
— «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti listesi» (En ziyade müsaadeye mazihar millet tarifesinde) değişiklik yapılma
sına dair olan Bakanlar Kurulu kararları
nın onaylanması hakkı>nda kanun tasarı
sına dair 1/184
— XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi ('En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin yürürlüğe konul
masına dair olan Bakanlar Kurulu Ka
rarının onaylanması hakkındaki kanun
tasarısına dair (1/185)
— Sivas Milletvekili Gültekin Sakar
ya'nın, 24. . 12 .. 1967 gün ve 521 sayılı

4

4

•

*

•

•

Sttjfft
Danıştay. Kanununun 1*66 neı maddesinin
2 nei fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/42)
501
• — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe
edilmesi hakkında kanun' tasarısına dair
(l/72) !
4
— Tasarruf bonoları İhracı hakkın
daki kanun tasarısı ve tekliflerine dair
(1/324, 2/102, 222,00)
420
— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında kanun tasarısına dair
(1/263)
10,47 £066,91 ?94,105,a41! :144,a47,
187 siW
— Toprak ve Su Kaynaldarmı Geliş
tirme Birlikleri kanunu tasarısı hakkında
(d/206)
420
— Trabzon Milletvekili Ekr-em Dik
men ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 31 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (â/İTO)
553
— Türkiye Cunılhuriyeti Hükümetinin
En ziyade müsaadeye mazhar millet tari
fesinde yapılan değişikliklerin onaylan
masına dair kanun tasarısı hakkında
(İ/1230)
4
— Türkiye Curanhııriyeti Listesi ('En
ziyade müsaadeye ma2)har millet tarifesi)
nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısına dair (1/227)
4
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin
Cumhuriyeti arasında W Ağustos 1965 ta
rihinde
Arikaralda imzalanan Türki
ye - Arjantin Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun .bulunduğuna dair ka-.
•nua tasarısı hakkında (1/95)
4
Sağlık ve Sosyal Tardım Komisyonu
raporları
— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor-.-.
talar Kanununun 60 neı maddesine bir
fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edil
mesine dair kanun teklifi hakkında
(2/203)
320,528:530,556:5?2

Sayfa
Sanayi Komisyonu raporları
—*• Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatları
na tesir eden mükellefiyetleri bertaraf
etmek amaeiyle alman Bakanlar Kurulu
kararnamelerinin onaylanması hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/108)
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkında karar» in kaldı
rılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onaylanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/107)
— Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/109)
Sayıştay Komisyon raporları

Sayfa

uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
hakkında (3/115, 1/46)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
4
dürlüğünün 1963 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1963 Bütçe yilı Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/109, 1/42)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
4 ; dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hu
dut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı hakkında (3/434, 1/186)
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
bütçe* yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
4 kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı hakkında (3/151, 1/34)

—. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında
(3/155, 1/35)
522:523
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/372,
1/54)
523
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (1/45,
3/322)
147,524
— Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait

522

523

523

522

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap
kanunu tasarısı hakkında (3/251, 1/49)
522,
573:574,608:611
— Karayolları Genel Müdürlüğü, 1962
bütçe yıh Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kesinhesap kanu
nu tasarısı hakkında (3/151, 1/34)
572:573,
604:607
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1963
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
hakkında (3/157, 1/40)
523
—• Petrol Dairesi Başkanlığının 1964
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin . sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Petrol Dairesi Baş-

„_
Sayf*
kanlığının 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı hakkında (3/551, 1/249)
523
— Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile
murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı Kcsinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap
kanun tasarısı hakkında (3/127, 3/129,
1/24)
528
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 yılı
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile
murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1959 yılı Kesınhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap
kanun tasarısı hakkında (3/128, 3/136,
1/123)
523
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1960
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilan
çosu ile denetim raporunun ve uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay.
Başkanlığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (1/26,
3/131; 3/163)
147,523
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1961
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilan
çosu ile denetim raporunun ve uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Ke
sinhesap
kanunu
tasarısı
hakkında
(1/31, 3/139, 3/612) •
147,523
~ Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı kcsinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-.
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı hakkında (3/390, 1/52)
522,574:575,
612:615
— Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962
malî yıllan hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna daîr (3/142, 3/143,
3/145, 3/146, 3/147, 3/148)
829

H_
Sayfa
Tartın Komisyonu raporları
— tzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun
21 nei maddesinin deği^irilmesinc dair
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 21 nei
maddelerino fıkralar eklenmesi hakkında
kanun tekliflerine dair (2/16, 2/177)
362
Ticaret Komisyonu raporları
— Bâzı. mamullerimizin ihraç fiyatları
na tesir eden mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaeiyle alınan Bakanlar Kurulu
kararnamelerinin onaylanması hakkında
ki kanun tasarısına dair (1/108)
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkında karar» in kal
dırılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki. Bakanlar Kurulu Kararnamesi
nin onaylanmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/107)
— Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi Öngören usul ve
şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararnamesinin onaylanmasına dair
kanun tasarısı hakkında (1/109)

4

4

4

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifine dair
(2/404)
146
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21
nci maddesinin değiştirilmesine dair ve
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 21
nei maddelerine fıkralar eklenmesi hak'
kındaki kanun tekliflerine dair (2/16, .
2/177)
362
— Kanun ve kararnameler İcabı olarak
1960 yıh sonuna kadar Tarım Satış Koope-

— J5 —
Sayfa
ratifleri Birlikleri nezdinde tekevvün eden
Hazine alacaklarının terkini hakkındaki
kanun tasarısına dair (1/270)
146
—. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
En ziyade müsaadeye mazhar millet tariSAYIN ÜYELEEL
Çekilmeler
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun Avrupa Konseyi îstişari Asamb
lesi üyeliğinden çekilmesi
362
— Kırşehir Milletvekili Memduh demir'în Millet. Partisi kontenjanından se
çilmiş, olduğu komisyonlardan çekilmesi
(3/177)
.9
— Ordu Milletvekili Feridun Cemal
Erkin'in, üyesi bulunduğu Dışişleri Komis
yonundan çekilmesi
468
Disiplin cezalan
—> Erzurum Milletvekili Nihat Dllcr'e
Başkanlığa hakareti gerekçesiyle 2 birle
şim için Meclisten çıkarma cezası verİhnc8İ
25:26,65:66,245:246
İzinler
— Sayın milletvekillerinden bâzılarına
izin verilmesi
(3/649)
65
'(3/652)
245

Sayfa
fesinde yapılan değişikliklerin onaylanma
sına dair kanun tasarısı hakkında (1/230)
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En
ziyade müsaadeye mazhar mület tarifesi)
nin onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/227)

4

4

İLGİLİ İŞLEE
ödenekler
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla
izin 'alan Gaziantep Milletvekili Hüseyin
Yılmaz'a Ödeneğinin verilmesine dair
(3/655)
.292
ölümler
— İstanbul! Milletvekili Ali Fuat Başgİl'in vefatına dair (3/648)
64:65
Seçimler
— Petrol Araştırma Komisyonunda
açık ^ bulunan üyeliğe seçim yapılması
(10/6, 7, 8)
, 327,367,429,480,508
— Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağ
lık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle'.. aydmFatmak ve bilgi edinmek
üzere kurulması kabul edilen- Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13)
246:
247,293,327:328,367,429,480,508
— Sayıştayda açık bulunan 5 Daire
Başkanlığı ile 23 üyelik için seçim yapıl
masına dair (3/957)
361

SORULAB VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE

CEVAPLARI

Adalet Bakanından

Başbakandan

— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olaylara dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/561J
50©

— Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'ın, Federal Alnıanya Cumhuriyetine yapı
lan ziyarete dair Başbakandan sözlü soru
su (6/557)
36,361,425

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Ankara Yeni Ceza Evindeki mahkûm
lardan üçünün Adalet Bakanının evinde
çalıştırılıp çalıştırılmadığına dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (6/559)
361,405

Çab§ma Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Özdağ'ın,- Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğü ile Adana'şubesin
deki hizmetliler arasında vnkubulan ihti-

;

-*U —
Sayfa
lâfa dair Çalışma Bakanından sözlü soru
su (6/560)
- 500
Derlet Bakanından
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nunJ izmit'teki spor tesisleri mgasımn
ne zaman tamamlanacağına dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/553)
239
— Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin ge
lişmesi1 için ne gibi tedbirler alınacağına
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/558)
861,405
Dişileri Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, Federal Almanya Cumhu
riyetine yapılan ziyarete dair Dışişleri
.Bakanından sözlü sorusu (8/557)
361,405
İçişleri Bakanından
— Afyon Karahisar MHletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Bize Adliyesinde vukubulan olaylara dair içişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/561)
500
İmar ve iskân Bakanından
— Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Ankara'ya bağlı Solfasol

Sayfa
köyünün heyelandan korunması için ne
düşünüldüğüne dair imar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/556)
361,404
Maliye Bakanından
— Mardin MilltetveStîlE Naamİ Oğuz'un,
Koöaelî'nde Hükümet (konağı tasasının dü
şünülüp düşünülmediğîne -daâr Maliye Baikjamndau şözliü sorusu (6/552)
196
Tarım Bakanımdan
— Afyon Karamsar MilWfcye!kıîlS Muzaf
fer öz&a$*m, Hayvan Sağlık MeJmıUTiîan
(hlafidotıda, 3203 numaralı Kanuna göre çv
ikatftıîan tüzüğe dair Taran Bafeanınldan!
sözM sorusu (6/562)
-500
— Sinop MillöfcvoldîH HîSmi İşglüHaır'ım.
Tozgalt'm ©Uese ve iköylariiHİe aelıdıen aneydia'
na gfeSten zararların telâfisi için ne idÜişü»
nlüldüğiiİJKe daür Tarım Balkanından söaîRi
sorusu (6/554)
289
Ticaret Bakanından
— Sinop Kaifetvefei'M Hilımi Isjg&zlatr'Hi,
Yozgalfm îîçe ve lıöy'ierkrde selden maeyldıana gelen zaraırlîarın kâfisi üçin. ne ıdfâşüınüfDdüğifiae dair Ticaret Bakamından Ööızlü'
sorusu ı6/554)
2S9

B - YAZILI SORVLAR VE CEVAPLARI
Adalet Bakanından
.— Çamalkteale MületvıeMI CShald1 Batian'ın, bir îal'âm DıevTeflinin IknıruTimıamnı
(bleldef tutan ibroşürîıerî -tePÖp ve meşnedenStere dair sorusu ve Adaît&t Bakanı Hasan1
DUnçer dle IçiîşTeri Bakanı Faruk Süfkan'ın!
yazılı cevapları (7/357)
414:416
— Dlya-rhaikır MÎHetvekİtİ Ta-rılk Ziya
Ekîneıi'nin, Bize ad'Iîy^Bİnd'e İkayboûıaaı tmaihIkûmryet dosyasına ve bu yer « M e t tmmsupJamnın mâruz kaldığı tecdit r e Iteca•vföztene daîr Adaltet Baik&ıııın'dîan yazih so
rma (7/377)
101
— tstaribul MSfldtvdMii îteşüt tîSkerln,
Tütfe Ceza Kanumıınun 163/1 unSlciidıetîinıe
göre açılan 26 dâvanın tkkmusu suçlanıl iş
lenme tomM, sanıkları, dâvanın açılJdığı
(mahkemeler Te dosya wtmea^knna dair

y a z * sorusu ve Adalet Bakanı
îDiançerln yazılı cevabı (7/299)

Haftan

Başbakandan
-~ Antalya MÜÜfUeıtvtefliEİlÜîfihsaıaAltaövlüh,
BÜütaunytı-m sanayinin AkseM ve ManavıgaJt >b91gesünde kuru'lmlaısı «rdbetbîınin me offlduğuna *dair Başbakandan yazılı Borusu
(7/390)
500
— Corum MiEetvekiH Haaan Lâtif Sarıyuoe'nin, Cumhurbaşkanının yurt .geetfltes.
ninde yaptığı temas ve ineeflomeîıere Idtaâr
!Ba#>alkandan yazılı sorusu (7/383)
361,405
. — Kayserü Mfttetv-ekilî Fdhtnî CumalıeğHıa'nnu, •adtatfkul ve İaşelere Kumam dem1erii komımıasnun ^düşümuMp ıdüşüaıutoeidığ&nte 'dair Başbalkanidan yazılı soruşa
(7/369)
3
— Konya MüHetvefeili- Seyit -Eatrak'
0ndter*İn, Suriye'de butanatn Türlk *ialtam>

— 17 —
Sayfa
Sayfa
daşlannm 'durumuma dair «OTOSU ve Basi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
361,405
bakan VeMli Hasan Dİnçer'in yazılı ee- '
ı yazılı sorusu (7/385)
vabı (7/341)
411:413
Gümrük ve Tekel Bakanından

Bayındırlık Bakanından
— Antalya MffletveiMlî Öısam AtaövHm,
Anitai'ya - Gödene - Kumluca yolumun yaz kış geçide açık bulundurulmasına dair Bayınldırlıık Babanımdan yazıl sorusu (7/389) 500
— Antalya MaMıetve'kffi İhsan Abaöv'ün,
Ainftiaflya - KmmJuea - Fitoiifk-e «aıhlil yalıunun
ikinci Beş Yı'lMk Plâna ailınımıyaeağtna 'da
ir Bayınıdırhlk Bakamımldıan yazılı sorusu
(7/391)
500
— AritaHya MPetveSkili İhsan Altaöv'un.
Antalya'nın "bâzı buoafk ytffenmın İnşasına
ye Aiksu - Perge yolundaki .kopminlun ye
niden yapıllmasına dair Baymdıırİılk Ballaanmdan yazılı sorusu (7/382)
239
— AnbaTya MüftetvelcM İhsan A;ta!<>v'üln.
Antalya'nın bâzı İlçe, bucaik ve köy yolHannm »maırım ve ıslanı (konusunda ite kftiş'ünüHdıü&îine tfafr BayınJdırlılk Bafcamürtclaın
yazılı sorusu (7/381)
23 a
— Konya MÎFietveMlü Nazif Kurucu'îiuın, Konya'nın ilçeOıerİnde selden mrıar
görenlere ne şrîbi yardam yaprli&cağ'inıa daSr
R«.v^r>ıdırlılt Bakanından yazılı soru™
(7/385)
961,405

Enerji VB Tabu Kaynaklar Bakanından
— Antalya Mill'ıdtveıldıM. Kısaın. ANDöVüm,
ArtMya bölgesindekd çayların ıkurntu:'fma
«a^smalarına dair Enerji ve Talbîî Kiaynüaklka* Ba/kanundan yaTiHı sorusu (7/380)
239
— Antalya MiMtvetki'li Thsıam A^ıaöv'Lvn,
ArttaPya 1>ö:Ilg»e3İnldykFÎ gölleri Ikrarultlma çahg-naFlarîîıa dair Enerji ve Tabiî Kaynıa'kHa-r Balkanımdan yazılı sorusu (7/378)
23D
— Diyaır^afkrr Millletval&M Tar-lk Ziya
EkineuVı.în, Hazar Hildırrvolakbmk Sanltnafınden Erg»mü*ye et'eiktrtk «enerjisi venMâp
veriHm!Îyeeeğine 'dair Enerji ve Tabiî KayrSalMaır Bakammdan yazılı sorusu (7/387)
464
— Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nran, Konya'nın ilçcferiııde şedden zaraır ETÖranfene aıe gibi yardım yapılacağıma dpaer

— tamir Mİl'letveMÜ Mustafa Uyar'm,
Egıe •bölgesimdefki tüıtun saitışlaraıa dair •
Güilnrrii'k ve Tekel Bakanmdan yazılı soTOUS (7/37B)
101
İçişleri Bakanından
— Adama MilfetveıMlıi Kemali Sanîbnahimioğ'ju'ra.m, Adsaına'da birkaç Amer&ı'h çavuşun «ebediyet vcrctiği 'müessif olayın
dioğuş. söbelbiiylie 'tahkikatın vardığı ne't'ieeye ve vama suelulıaırınnı ikümtar «HldıığuTiıa 'dıaâr sorusu ve İçileni Baklam Ea.ru'k
Sülkan'un, yazılı cevabı (7/268)
407:409
— OrcaFdkale MifetvcMİ - O M Baban'Kn, bir İslara Devletinin lkuru.rllma«^m
hedef tutan •br'oçürl'eri tıavtiip ve ıneşrodentorc dair sıorosu ve •aJdalleit Bakam 'Halsıan'
Dinçeır ite îçişTeın Ba.kamı Fatruık ISülkıaın^n
yazılı eevapfian (7/357)
4H:4in
— Diyaıflbıakır MülltetvcıkiM Hasan I>oğ«r^ın, ınOborM naki] vasıta fennin sayısına
ve yıWt veırgîlterine dair tçişlıeri Baltainmdan yazıh so™su (3/375)

53

— Diyarbakır Milletvekili T^nfk Ziya
E'îfmci'nin, Rfiıze aldlIiyeBİnrde "kaybnılıam ırtüahfeû'mîyel; (dosyasına ve 'bu yer adaleft ım«n«upKaırının ımâruz ka^dı^ı tehdSt ve Itıoeavüdıeıre dalİr İçişleri Ra!kaniTitl>an yazalı aomstı (7/377)
101
— tîjm-r MilTeitveikilî Anîf Er^tıcniKia^mn,
MJamiîaa'ıtaM Oe^mel - îs previlirtde S^bare, pnHk ve fhele'diye yotfk^li^erinin Tcanuntsu^ itlavramrflaiT'iııa ve pıarti-üannea •hame'kıHtteırruo
da^r İçişi eril Bakan'indlafn yazılı sorusu
(7/388)
464
tamir Mfltelvıeıki-llİ Şeref Baikşllk'ın, Iz^mlir%ı Ber^aıma Befıeaîyesme İratakal »elden
yoNsuzIuk Mdüasmı soT|uşturıacıa!k miifefttise
<îair sorusu ve İçicileri 63%*™ Paruk SüIklan'm yaaıîı öevabı. (7/354)
45:46
:
— Krm-ya İM'ilfel've'k'i'li Nai2if Ku:ro.ıeıı'nmn, Ereğli ileesin'de tin'şa edilecek oaıiıa(M. Meclisi Cilt : 17)

18
Sayfa
yi eargısı için yapılsan istâmlâklıere kfa&r îç%]iftri Bakanımdan yazılı tornan (6/384)
361
(7/384)
4flT»
İmar ve îskân Bakanından
— Afyon Kifurtalhlitor MiUelfcyeSküi Mu
rat önrr'i'n, Afyon îllkin Bolva'dliın ilnjıesünc bağlı Kamyo'kuş köyünün, İnHMtero
ırııoıvkiİ|in o taKiuiTCasKmn düşünülüp dujrfiıılüllmıcdîâtoo <&s&r (sorusu w tmıar ve fcikân
Bakanı ITakh.ni Mernş.eıte^ğ'lu'mun yazıilı ce
vabı. (7/345)
44:45
—' 10-nva MillcStvrifci'îî Nazif Kurııeu'mm, T>e#-li :{leesiwle :iîıv«ı ^di:Wrtk ısdaflilayi'ı ea^'sı imn yamdan .fetÜ'mlâkiipıre itlair
tmıniT" v^o îskân Balkan'ından yajzih aonısn
('fi/3W
3fîi
(7/385)
405
— Kanya Mil'Vtvdltîli Nadî'f Kınmcn'ııniın, Kenya'nın 'ff^'ff'rHriry.'TıO seM'en Karar
P.'firpı^Vro nıe ş$hî ya-rdum ynpı"ıacıfi.^ıtn:a da
ir İHıar ve İskân Balkan "nd.arn yazılı soraı^m
(7/385)
,301405
Köy İşleri Bakanından
— A ly<m Karalroar Mlİlü'ıdtvcîkjllli Murat
ömor'in, Afyon'um 'Saırtdıildı ilenine "bağlı
AbııtfıUfiT lcöyı'İTiflın %nw» fsıryu isinjvn ne
aamıan 1>:l';MİJeccsm« dair Kiiy l^taııi Kalkamınıclan yapılı 'SOTUSU (7/370)
3
— Amasya Milletvekili Kâzum Ililmsoy'ıın, Armaısva'mın HmaıAal 'k'ttyü Ü^nmas-ııyu
inşasının me zamıan proıgraıma ahmaeagvma
dıa'V TCöy Mari Balkanın,daın yazdı »omısu
(7/372)
53
— Amavya M|lM,vefc'll.i Kâz'im TühiHoy'ıın. (î»l'vıfishafi'lk'fiyT'in TTaı^ıaımfrnü 1m<*i-.*mıa
ba^l'ı Datrdadıeıce lîöyün'iîın îni""r«iTyn lîhtiyacıınia 'rlinV TCöy tekiri Tiaikaannrtan yaKt-îı ^oriTsıı (7/371)
53
— Antalya MiMrltvoik'Pii thsiiiro AflaöVtön.
Antalya'nın bâzı Iröykarnin <e!)ıelktrİ#e kavuştaruımaiftuna ila ir Koy tüteri Bakamın
dan yazılı sorusu (7/370)
239
— Konya Milletvekilli Na<zi£ Knrrum'Tbiın, Konya'nın illçelorkıde (sıeM'Ctn zaror
prÜTPnlVre Kin sjftİ yar1.!'im yapılacağ'ina da
ir TCfiy İdleri Balkanımdan yazılı sorusu
(7/385)
361,405

Maliye Bakanından
— Diyarbakır MİM et vekili Hasan Değıcrrın, motorlu nakil vasıtalarının sayısına
ve yıllık vergilerine dair Köy İşleri Ba
kanından yazılı, sorusu (7/375)
53
— Diyarbakır TVti'lüetveMi Tarik Ziya
Kldinci'niin, Ahmet Aîndliç.en 'Kamsar Hastajntetsinıin 'iıe aaımtoi ve neusıll •kurulduğuna
dair önergesi ve Maliye Bakanı Cihat Bilgıohan ve Sıağlıtk ve Sasyail Yardımı .Baka
nı Vcdiat Âli özlkaın'ın yazılı cevapları.
(7/267)
38:41
— Eskişehir Milldi vekilli Hayfli Başar'ın, Türk Kanser Araştııfmıa ve Sava-? Ku
rumluna bütçeden ayrılan tahsii'Ki'tıa ~vc sarf
yorf(yrim> daıvr soni'su ve S'ağNk vie ^ s y a T
Yardırm Tîaka.nı Vedat Â!Ti Özkan ile Ma
liye Bakanı C^lıat 'Billgehain'm yazılı ce
vapları f7/314)
410:411
Millet Meclisi Başkanından
— Tekirdağ Milfetvnldllü KcımaT NeMoğ'hı'rııın, Mi'l'olt Mftelasi ve Cu'm'huriyet
SV.matıoKıiı İKÜlnynai'nıdc ejalışam pergonneto
fîdonon tayırn-?niait ve fa^la 'nnefim-îlere k\mr
sonusu ve ıHıiîfl'et Mecl'M Balkanı Perruîı
Boneyii'uSn yazıh oerobı (7/368)
3,234:236
Millî Eğitim Bakanından
— Çanikırı Milîırtveiki'lâ Dursun Akça,oğlin'uuıı, Bakıaratı'k lıünyosi ieinkle «k srorev ve vekâ'llct iierehi öfen pcp^mnA Hair
sftmsm TC Mîllî EsH'tâlm 'Bak-anı tlhami 15rtom'in yazılı c>evabı (7/340)
233
— Çorum Mi'llieitvelkıi'lli Hasmın Lâtif ftarıyüee'nin, Oomım'ıım Yeınd Çamlıeja köyımdıe ortariknil laejümtaısıum 'dusjüiniiiliüp
d'iisıiiinıÎTTmıftdÜffiın.fl 'dair ya.KTİlı sO'rıiBu v<v
Millî E^'t^im Baikaını llhamfı Krtcım'liın ya
zılı wvaibı. (7/353)
233:234
Sağlık r e Sosyal Yardım Bakamından
— DiyıaırbaikiT TMiTleltyeikilâ Tamik Zfüya1
Mkürai'nin, ATıım^t Auidîejen Eaınsetr H&fltıaluesiriîın. ıtıe aaııman ve »asıl UturuilırİTigıına'
•daür yazık soru önerfferii, Ma-lliye Baklanı
Oİ/hal; Bilffrihau ve Saflık ve fkusyal Ytvi'dım Bnkam Vedat Âli Özkan'ın cevap
ları (7/267)
38:41

Sayfa
— Eslk'işöhir Milletvekili Hayni Ras&r'ın, Türk Kanser Araştıııma ve Savaş Kuru
muna bütçeden ayrıdan tahsisata ve sarf
yerlerine dair sorusu v* Sağlik ve Sosyal
Yadnm Bakanı Vedat Ali Özkan ile Mali
ye Bakanı Cfttoat Bİl<gehaın'ın yazılı cevap
lan (7/314)
410:411
— Kırklareüi MiÜMveflrilB Hasan Tahsili
Uzuın'un, malûl ve felçli (haötailara uygula
nan apareyliere dair Sağlık ve Sosyal Yiardıtn Batanından yazılı sorusu (7/386) 361,405
Sanayi Bakanından
— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya'da özel sektör tarafından ku
rulması düşünülen bez fabrikasına dair ya
zılı sorusu (7/373)
53
— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Aydm'da ham bez dokuma fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/352) 413:414
— İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın,
Türkiye'de resmî ve özel sektöre ait sana
yi müesseselerinin sudkostik ihtiyaçlarının
ne suretle temin edildiğine dair sorusu
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/256)
406:407
Tarım Bakanından
— Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaa'm, ziraat odalarımın topladığı aidata
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/363)
416:418
— DîyarbakiT Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Diyarbakır Zirai Bölge Mü
cadele Reisinin tâyin ve tutumuna dair
sorusu ve Tarım Bakanı Bahrî Dağdas
ın yazılı «eva/bı (7/340)
44
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın ilçelerinde selden zarar gö
renlere ne gibi yardım yapılacağına dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/385)
361,
405
— 'Samsun Mİlletrvekili Yaşar Akal'm,
Samsun'un "Vezirköprü ilçesinde bir ziraat
okulu açı İmasın in düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri
Dağdasın yazılı cevabı (7/364)
46

Say} t
Ticaret Bakanından
— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden birine,
Ürgüp Ziraat Bankası Şubesince, ne mik
tar kredi verildiğine ve karşılığında te
minat alınıp alınmadığına dair yazılı soru
önergesi, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı «evabı (7/275)
409:410
Ulaştırma Bakanından
— Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, İnebolu'ya uğramakta olan Kara
deniz sürat postasının yaz tarifesinden çı
karılması sebebine dair Ulaştırma Baka
nından yazılı sorusu (7/374)

53

Tasanlar
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
hakkında (1/238)
524:528
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı (1/306)
245
— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatları
na tesir eden mükellefiyeti eri bertaraf et
mek amaciyle alınan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkında
(1/108)
4
— «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare
ve benzeri tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve
şartların ihdası hakkında karar» in kal
dırılarak yerine ikame olunan karar hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin
onaylanmasına dair (1/107)

4

— Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve
benzer tesisler icra eden sair mükellefiyet
leri bertaraf etmeyi öngören usul ve şart
ların ihdası hakkındaki Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onaylanmasına dair
(1/109)

4

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Kanununun
14 nerü maddesinin' değiştirilmesi hakkın
da (1/77)
102

so —
Sayfa

Sayfa
— 1111 sayılı Askerlik Kanununun
41 nei maddesinin değişthirılmesine dair
(1/110)
102
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesimhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (3/155, 1/35)
522:523
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesirthesaıbına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesimhesabı hakkında (3/372, 1/54)
523
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet
Bakanlığı kısmına kadrolar eklenmesi hak
kında (1/354)
361:362
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni
kadrolar eklenmesine dair (1/361)
101,465
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı (1/362)
323
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı K«sinh«sabına ait uy
gunluk bi'ldirimıiniin sunulduğuna dair Sa
yıştay Basjkaııfhğı teskeresi ile 1963 bütçe
yılı Kesinhesabı hakkında (1/45, 3/322)
147,524
— Devlet Üretme Çiflikler Genel
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesin hesabına
ait uygunluk bildiriminim sunulduğuna
dair Sayıştay Başkanlışı [tezkeresi ile Dev
let Üretme Çif İlkleri G«ıı>el Müdürlüğü
1963 bütçe yıU KJesmıbesabı hakkında
(3/115, 1/46)
522
— Ege Üniversiteli bina ve tesisatının
yapımı hakkında (1/360)
101,203

— Güimrüik kanunu hakkında. (1/195)'
2S9
— Hacettepe Üniversitesi kurulması
hakkında (1/359)
101,239
— H u d u t ' v e Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına -ait uygunluk biMİriım'inin sunuldu
ğuna dalir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 Ibütçe yılı Kesiıuhesahı
hakkında (3/109, 1/42)
523
— Hudıst ve Sahiller Sağlik Genel Mü
dürlüğünün 1964 (bütçe yı'h Kesinhesabı
hakkında (3/434, 1/186)
523
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
değişik 17 ve 18 nei maddelerine bâzı fık
ralar ilâvesine ve 17 nei maddeye İlişkin
(].) sayılı ve 18 nei ımaddcye ilişkin (2)
sayılı cetvellerde, 3059 sayrlı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelle tadil ve eklerinin
Adalet Bakanlığı bölümünde değişildik
yapılmasına dair (1/314)
420
— îkhrci Beş Yıllık' Kalkınırna Plânı
nın uygulanıması esaslarına dair (1/367)
420
— İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı
Kesmtoesabı hakkında (1/366)
— Kanun ve 'kararnamenc-ler icabı ola
rak 1960 yılı sonuna kadar Tarım Sataş
Kooperatifleri Birlikleri nezdînde tefcev-"
vün eden Hazi'ne alacaklarının terkini
hakkında (1/270)

323

146

— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da br üntiversite 'kurulması
hakkında 'kanun ve buna ek 19 . 9 , 1963
tarihli ve 33G sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965
tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı madde
lerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında (1/338)
197,294:295
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı bütç« Kcslnbesatbı hakkında (1/34)
572:573,604 ;607
— Karayolları Geree! Müdürlüğü 1963
bütçe yılı Kesinhesabı ha'kkmda (3/251),
1/49}
522;573:574,608:61i
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştril-

_21 —
Sayfa

Sayfa
«lüesine ve hâzı fıkralar eklenmesine dair
(1/268)
101,105:106
— Malîye Komisyonu Başkanlığının,
Emniyet Sandığı hakkında (1/307)
292:293
— M al sandıkların e a ödenen emekli ay
cıkları ile 'benzerlerinin Hazine adına T. C.
Emekli Sandığınca ödenmesine
dair
(1/365)
— Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Itamzioğlu Fatma'dan doğıma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmat Necati Gümi'ükçüoğ 1 u , nun
cezalanılın affı hakkında (1/102)

323

101

— Otuzbİr kişiye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanım ası
hakîkin d a
(1/64)
146:147,293:294
— 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
ması™ dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202
sayrh Kanunun 642 sayılı Kanunla deği
şik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihlî ve
484 sayılı Kanunun 10 ncu -maddesinin
değiştirilmesi hakkında (1/258)
66:76,95:98,
105,137 =140,147:148,19i :194
— «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyoti Listesi» (En Ziya.de Müsaadeye M<azhar Millet Tarifesi) nde değişiklik yeıpılmıasına d<air olan Bakanlar Kurulu 'fcarariaranım. onaylanması hakkımda (1/184)
4
— XXXVII sayılı Türkiye Cuım'huriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar
Mâl'Iet Tarifesi) nin yürürlüğe konulması
na dair olan Bakanlar Kurulu Kararının
onaylanması hakkında (1/185)
4
— Petrol Dairesi Başkanlığımı in 1963
yılı Kıesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi iJ-e Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında
(1/40)
523
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1964
bütçe yılı Kesinhesabı hakkında (1/249)
523
— Siverek kasasının Dağhası Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasaaıoğ'lu
Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç (özımodanlı) nın cezalanılın affı
hakkında (1/103)
101:102

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kamıma
geçici bir madde eklenmesine dair (1/363)

323

— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere ödenek verilmesi
hakkında (1/337)
320,430:441,511:519
— Tanım Komisyonu Başkanlığının
Mi'Mî Parklar Kanunu hakkında (1/132)
— Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve as
kerî maflzemetran Bakıştan Devletine hibe
odil'm-esi hakkında ( l / 7 2 )
*
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
(1/224)
— Tekel Genel Müdürlüğü 19Ö8 bütçe
yılı Kesinhesabı hakkında (1/24)

363

4

420
523

— Takel Genel Müdürlüğü 1959 bütçe
ydı Kesinhesabı hakkımda O/İ23)
523
— Tekel Genel Müdürlüğü 1960 bütçe
yuh Kesinhesabı hakkında (1/26)
147,523
— Tekeli Genel Müdürlüğü 1961 bütçe
yılı Kesinhesabı hakkında (1/31)
147,523
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1965
bütçe yılı Kesinhesabı halkkmda (1/369)
464
—• Tekesi Genel Müdürlüğü dwncr sermayesinhı 1 750 000 000 liraya çıkan iması
hakkında (1/263)
10,47:50,66,91:94,105,14.l:
. 144,147,187:190
— Toprak ve Sn Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri hakkımda (1/206)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümt-tinin
En Ziyade Müsaadeye Mazbar Mîllet Tari
fesinde yapılan değişikliklerin un'ayton'inasın-a .(lair (1/230)
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Türkiye - Ar
jantin Kültür Anlaşmasının on ay latra naşı
nın uygun bulunduğuna dair (1/95)
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (Bn Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi)
nin onaylammasının uygun bulunduğu haıkfcıuda (1/227)
— Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyad* Müsaadeye Mazbar Millet Tarifesi)
nitı 82.05 pozisyonundaki ibare değişi'kliğiınin oraaylanmıasınıın uygun bulunduğu
hakkında (1/228)

420

4

4

4

4

— 22 Sayfa
— Türk Silâhlı Kuvvetten!

Personel

kanunu tasarısı (1/234)
76 :'90,113 =136,160:
180,267 =285,304 =314,314,379 =402,441 =
461,530:549,576:603
— Vakıflar

Genel

Müdürlüğü 1963

Sayfa
butça yılı Kesirihesabı haklımda (1/52)
522,
574:575,612:615
— Vakıflar <lcnfll Müdürlüğünün 1965
bütçe yı<h Kcsinhesabı hakkında (1/368)
464
— 7126 sayılı Sivii Müdafaa Kanunun
323
da değişildik yıapıümasHiıa dair (1/364)

TEKLİFLER
(Seçim çevresi sırası ile)
Afyon
Karahisar
(Osman
A t Ula)
— Millî Folklor Enstitüsü kurulması
hakkında (2/515)
289
Ankara (liman
Türkay ve 3 arka
daşı)
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 neı maddesine bir fıkra eklen
mesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa bir madde ilâve edilmesi
ne dair (2/203)
320,525:630, 556:572
Antalya (ihsan Ataöv)
— Gece Öğretimi yapan yüksek -dere
çeli Istanlbu Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek öğretmenler île asistanla
ra ve diğer personele verilecek ek ücret
hakkında (2/166)
361,519:522
Artvin Mustafa Rona
— Şerifoğlu Ali Topçu'ya vatani hizmet
tertibinden
aylık bağlanmasına dair
(2/523)
464
Aydın (Reşat Özarda)
— 223 sayılı Yatrnmlai'
finansman
fonu teşkili ve tasarruf bomdarı ihracı
hakkındaki Kanunun 15 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/222)
420
—• 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun
19 ve 2.1 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında (2/177)
362
Burdur (Faik Kırbaşlı)
— Millî Mücadele kahramanlarından
Emin Tosun Efendiye vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair (2/501)
3
Bursa (Sadrettin Çanga ve 10 arka
daşı)
— Bölge Tiyatroları hakkında (2/8)
102
Cumhuriyet
Senatosu
Başkan v eki İl
li (Fikret Turhangü ve 4 arkadaşı)

— Cumhuriyet Senatosu memur ve İçhizmetler Teşkilâtı kanun teklifine dair
(2/508)
101,553
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si (iskender Cenap Ege) ile Cumhuriyet
Senatosu Bursa Üyesi (Cahit Ortaç)
— İl özel idare Lari, belediyeler ve bun
lara bağlı kuruluşlar personeline avans ve
rilmesi hakkında (2/518)
323
C. S. Aydın Üyesi (Osman Saim Sarı
göllü) ve Kastamonu üyesi (Nusret Tuna)
— Turan Cırık'm cezasının affına da
ir (2/525)
501
C. S. Balıkesir üyesi (Hasan
ÂK
T ürker)
•— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışan veteriner hekimlere ödenek veril
mesi hakkında (2/434)
320,430=441,511=510
Cumhuriyet
Senatosu
Bolu
Üyesi
(Sırrı Umnhasannğlu) ve Tunceli Üyesi
Mehmet AU Demir
— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair (.2/349) 113,148 =100,247 =267
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üye
si (Faruk Kınaytürk ve 9 arkadaşı)
— 5434 sayılı kanunun 41 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hak
kında (2/189)
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi
(Cahit Ortaç)
— ti özel idareleri, belediyeler ve bun
lara bağlı kuruluşlar personeline avans
verilmesi hakkında (2/51S)

102

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi (Ce
lal Ertuğ ve 9 arkadaşı)
— Mevcut kurulacak olan teknik okul
larında geçici surette yevmiyeli idareci ve
öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında
(2/151)

553
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Sayfa
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
(Iiifat
Öztürkçine)
— 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun 2 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkında (2/524)
464:465
— Tasarruf bonoları hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve
bâzı maddelerin ilâvesi hakkında (2/102)
420
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
(Ekrem özden)
— 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 12 nei mad
desine bir fjkra eklenmesine dair (2/507)
101
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
(Mebrure Aksoley)
— 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Ka
nununun 72 nei maddesinin sonuna bir
bend eklenmesi hakkında (1/254)
553
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
(Yusuf
Demirdağ)
— 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün
ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında (2/215) 314320
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
(Aralan Bora ve 5 arkadaşı)
— 444 sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/404)
146
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
(Mehmet Alİ Demir)
— 5434 sayılı Kanunun 41 nei madde
sinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkın
da (2/185, 2/189)
102,420,425:436
—• 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair (2/349)
Çanakkale (Cihad Baban)
— Türk Büyükleri Anıtı hakkında
(2/510)
197
Çankırı (Tahİr Akman ve 11 arkadaşı)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 2 - 8 . 1960 gün ve
42 sayılı Kanunun birinci maddesinin son
paragrafının kaldırılması hakkında (2/509)

197

Diyarbakır (Recai îskenderoğlu)
— Radyo ve gazetelerin koy muhtar ve
odaları emrine tahsisi hakkında (2/506)

101

Sayfa
Erzurum (Gvyasettİn Karaca v«. 10 ar
kadaşı)
— Erzurum, Şenkaya eski Ekrek Köyü
öğretmeni Ziya Tan kızı Miibeecel Morkoç
haklnnda 4557 sayılı Kanunun (E) bendi
•gereğince meslekten ihracı hakkında Millî
Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin ceza
sının kaldırılması hakkında (2/219)
102
Hatay (Talât Köseoğlu)
— Millet Meclisi İçtüzüğünün bâzı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(2/503)
4
— 1062 sayrlı Kanuna istinatla, vaziyed edlilen Suriye uyruklu vatandaşların
mallarının tasfiyesi, gayriımenfcullerin top
raksız çiftçilere dağttıhnası ve Suriye'de
zarara uğrayan Türk vatandaşlarının bu
zararlarının 'karşılanması (2/502)
3:4
İçeZ (Mazhar Arıkan ve 2 ar.)
— Bâzı suç ve cezaların affı hak
kında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve
(A) bendinde değişiklik yapılması hakkın
da (2/497)
146
istanbul (Nuri Eroğan)
— Millet MeelM iç/tüzüğünün 157 noi
maddesinin tadili hakkında tüzük tekli
fi (2/504)
4
istanbul (Reşit Ülker)
— Bekçi parasının kaldırılması hakkın
da (2/479)
363:364
izmir (Mustafa Uyar ve 11 ar.)
— 2834 sayılı Kamunun 21 nei madde
nin değiştirilmesine dair (2/16)
362
İzmir (Mustafa Uyar) ve (Arif Ertunffa)
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatın
yapımı hakkında (281)
203
Kastamonu (Âdü Toközlu)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında (2/527)
553
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 'bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (2/526)
553
— 1 nei Cihan Savaşına katılan 1306
doğumlu Isınailoğlu Mehmet Oran'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına
dair (2/516)
289
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Sayfa
Kastamonu (Osman Zeki Oktay)
— Kastamonu itine bağlı Araç" ilçesi
Boyalı bucağında Boyalı adiyle bir ilçe
burulması hakkında (2/512}
197
Kayseri (Türkan Feyzioğlu ve 5 ar.)
— Yatırımlar finansman fonu teşkili
ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 .Ocak 1961 -tarihli ve 223 sayılı
Kanunun 9 ncu (maddesinin değiştirilme
sine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı
Kanunun değiştirümesi hakkında (2/30)
420
Konya (Selçuk Aytan ve 6 arkadaşı)
— Kadro dolayısiyle açıkta kalanların
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emek
liliklerine sayılmasına dair (2/511)
197
Antalya (II. Fehmi Boztepe ve 3 arka
daşı)
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
kuruluş ve memurları Kanununa ek, sıtma
eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve
müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve
hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri
hakkında (2/521)
361
- Millet Meclisi İdare Âmirleri (tzzet Ok
tay, Muslih Görentas ve Celâl Sungur)
— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/514)
239
Nevşehir (İbrahim Bos)
— 657 sayıl: Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler
eklenmesi hakkında (2/519)
323
Ordu (Sadi Pehîivanoğlu ve Kemal Sen&oy)
— 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair (2/295)

101

* Rize (Erol Yılmaz Akçal ve 2 arka
daşı)

Sayfa
— 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine
dair (2/116)
66,106:113
Sakarya (Huslihittin Gürer)
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun geçici 16 neı
maddesinin birinci fıkrasından sonra bir
fıkra eklenmesine dair (2/513)
197
Sivas (Cevad Odyakmaz ve 4 arkadaşı)
— 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair
(2/517)
289
Sivas (Gültekin Sakarya)
— 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 nci maddesinin 2 nci
fıkrasının değiştirilmesine dair (2/422)
50]
Sivas (Mustafa Kemal Palaoğlu)
— Abdurrahmanoğlu 1315 doğumlu
Ömer Lütfü Uludağ'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair (2/505)
101
Tralbaon (A. îhsan Birindoğlu) ile
Denizli Milletvekili (Z. Nihat özel)
— özel idare ve belediyelerle kamu ik
tisadi teşebbüsleri memur ve hizmetlileri?
ne avans suretiyle ödeme yapılmasına da
ir. (2/520)
361
Trabzon (Ekrem Dikmen ve 9 arkadaşı)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 31 nci maddesin© bir fıkra
eklenmesi hakkında (2/176)
553
Uşak (Fahri Vğrasısoğlu)
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının
yapımı hakkında. (2/323)
203
— 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair.
(2/258)
66,106,148,158,295:304,
367:379,429,508:511

TEZKERELER
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- .
nuı, Yasama Meclisleri Dış Münasebetle
rinin Düzen-lenınesi hakkındaki 378 sayılı

Kanumsun 1 nci maddesinin iptaflâtte dair.
(3/654)
244
Başbakanlık tezkereleri
Çeşitli
— İkinci Beş TJUc (1968 - 1972) Kal-
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Saylı

kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve
77 sayrıl] Kamımın 1 nci •maddesine göre
sunulduğuna dadır. (3/658)
420
ölümler
— İstanbul Milletvekili AH Fuat Başgil'in vefatına dair, (3/648)
64:65

— Vazife iüe yutrt dışına giden Mîllî
Savunana Balkanı Aflımet Tepaloğlu^na1
Maliye Bakanı Cihat Bügahan'ın vekillik etmelerinin. uygun görüldüğüne dair.
(3/647)

— Petrol Araştırıma Komisyonu Başkandığının, görev süresinin, bitimi tari
hinden itibaren, 2 ay daha uzatılmasına
dair (10/6, 7, 8)
555:556
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Almanya ve Belçika'da yapacağı zi
yaretten dönüşüne kadar Başbakan Sü
leyman DemineJ'e Adalet Bakanı Hasan
Dinçer'in, vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair, (3/645)
— Almanya ve Belçika'da yapacağı
ziyaretten dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanı İnşam Sabrı Çağlayangire İçişleri
Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etm-esdnin uygun •görüldüğünle dair. (ı3/646)

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi

9

9

9

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kında Kanun ve buna ek 19 , 9 . 1963 ta
rihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965
.tarihli, ve 535 sayılı Kanunun bâzı mad
delerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun başarısına dair.
197,294295
— 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesinle re bâzı fıkralar eklenmesine dair
•kanun tasarısı hakkında.
101,105:106
— Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden ayhk bağlanması hakkında kanun
tasarısına dair.
146:147,293:294
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri
—> Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Emniyet Sandığı kanunu tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek
4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair. (3/656, 1/307)
292:

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Gaziantep Milletvekili Hüse
yin Yıflımaz'a ödeneğinin verilmesine da
ir. (3/655)
292
— Saym üyelerden bâzılarına rain ve
rilmesi hakkında. (3/649)
65
(3/652)
245
Sayı§tay Başkanlığı tezkereleri
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma aî); uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair. (3/155)
522:523
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Gtenel Müdürlüğünün 1963 bütçe yüı Kesin'hesaibına ait uygunluk Mldirîmiınin - su
nulduğuna dair. (3/372)
523
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Keainhesaıbına ait uygun
luk bildirimdnân sunulduğuna dair (3/322) 524
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinıhesabına
•ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna
dair. (3/115)
522
— Hudut ve SahEler Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabuıa ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/109)
523
— Hudut ve Saıhil'ler Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair (3/434)
523
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1962
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bifldiriminn sunuilduğuna dair (3/151) 572:573,
604:607
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1963
bütçe yılı Kesinıhesabına ak uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/251) 522,573:
574,608 r6U
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Sayfa
— Petrol Daireli Başkanlığının 1-963
yılı Kesinhetsabıma ait uygunluk bUıdiriniinin sunulduğuna dair (3/157)
523
— Petrol Dairesi Başkanlığının 1904
bütçe yılı Kesinıhesaibıma ait uygunluk biüdiriminin sunulduğuna dair (3/551)
523
— Sayıştayda açik bulunan 5 DaSre
Başkanlığı ile 23 üyelik içki seçim yapıl
masına dair (3/657)
361
— Tdtoel Genel Müdürlüğünün 1958
yılı Kesinhesaıbına <ait uygunluk toMirimı-'
trin sunulduğuna dair (3/129)
523
1
— Tekel Gene ! Müdürlüğünün 1959
yıllı Kesinıhesabına ait uygunluk toldimraıimin sunulduğuna dair (3/135)
523
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1960
yılı döner senmaye hesaplarına ait bilan
çosu ile denetim raporunum •ve uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair {3/131,
3/163)
147,523
— Tekel G-enel Müdürlüğünün 1961
yrh döner sermaye hesaplarıma ait bilân-

Sayfa

çosu ile denetim raporunun ve uujgunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/139,
3/612)
147,523
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Kesirahesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuma dair (3/390)
522
— Vakı-rlar Genel Müdürlüğünün 1963
bütçe yılı Kesimhesabına ait uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair (3/390) 574:575,
'612:615
— Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958 1959, 1960, 1961 ve
1962 malî yıllan hesabına ait rapor -ile bi
lançosunun sunulduğuna dair tezkereler
(3/142, 3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) 523
Tarım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
— Tarım Komisyonu Başkanlığının,
Millî Parklar kanunu tasarısının havale
olunduğu komisyonlardan «eğilerek 3 er
üyeden kurulu bir Geçûei Komisyonda gö
rüşülmesine dair (3/659)
363

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
22 . 5 . 1967 tarihli 105 nei Birleşime

8 . 5 . 1967 tarlilhli '98 nei Birleşime
ait

17

2:
3

10 . 5 . 1967 tarihli 99 ncu Birleşime
ait

17 58:
53
11 5 . 1967 tarihli 100 ne/a. Birleşime
ait
17 100:
101
12 . 5 . 1967 tarihli 101 nei Birleşimce
ait
17 146

ait

. 24 . 5 . 1967 tarihli 106 ncı Birleşime
ait
17 360:
361
25 . 5 . 1967 tarSMi 107 nei Birleşime
ait
17 404:
405
26 . 5 . 1967 tarihli 108 nei Birleşime
17 420

ait

29 , 5 . 1967 tarihli 10P neu Birleşime

15 . 5 . 1967 tarihli 102 ncİ Birlenme
ait

17 196
17 . 5 . 1967 tarihli 103 ncü Birleşime
ait
17 238:

ait

18 . 5 . 1967 tarihli 104 ncü Birleşimle

17 464
31 , 5 . 1967 tarilhli 110 ucu Birleşime

ait

239

ait

17 322:
323

17 499:
500
1,6.

1967 tarih 111 mei Birleşime

ait
17 288:
289

17 522
2 . 6 . 1967 tarihli 112 nei Birleşime

ait

18

5

— 27 —
YOKLAMALAR
01t Sayfa
17
4,
53,147,197,240,290,323:
324,362,205,421,501
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Söz alanlar
•

A
Saylu

Bayi*

Yaşar Akal (Samsun) - Cumhuriyet
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunh asan oğlu
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin,
59G5 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
150:151
— Hazırlanmakta olun Orman konunu
taslağına dair gündem hakkında
104:105

Tabir Akman (Çanları) - İstanbul Mil
letvekili Itcs.it Ülker'in, Bekçi parasının
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin
havale, edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yonda sürüşül meşine dair önergesi müna
sebetiyle

363

Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akeal ve
2 arkadaşının, 13 , 7 .1905 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun
7 ncî maddesinin (B) bendinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle
108:
109
— Türk Silâhlı Kuvvetleri P m o n c l
kamımı tasavısı münasebetiyle
81,172,184:185,
448:44!),451,460,533:534,537:538,584 -Mi

Tahsin Argun (ısparta) - Adlî Tıp
Müessesesi Kanunu timi bfuu maddelerinde
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ıııünascljc tiyle

525

Ahmet Nihat Akay Çanakkale) 19 Mayıs ye düşündürdüklerine dair
291:292
Abdtilbâri Akdoğan (Ağrı) - Cumhu
riyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli üyesi Mehmet Ali
IV mir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi münase
betiyle
158:159,250:251,205
— 30 . 12 . J9Ö0 tarihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1903 tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik
geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve
484 sayılı Kanunun 10 nen maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
69:70
— Türk Silâhlı Kuvvetleri
kanun tasarısı münasebetiyle

Personel
177:178,269

— Ankara Milletvekili Hasan Türkay
ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine bir
fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edil
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle
529:
530,556:557
— llize Milletvekili Erol Yılmaz Ak
ça! ve 2 arkadaşının, 1 3 . 7 . 1965 tarih ve
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Ka
nunim 7 nei maddesinin (B) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle
107:108
Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - Baş
kanlık Divanının, Çankırı Milletvekili
Mehmet Ali Arsan ve iki arkadaşının izin
isteklerinin in kabul edilmemesi üzerine adı
geçen milletvekillerince yapılan itriazlardaın dolayı işbu izin isteklerinin
Genel
Kurulum onayına sunulmasına dair kararı
münasebetiyle
505:506
Nazif Nasnh Aralan (Sivas) - Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasa
rısı
277

— 29
S&yfa

Sayfa
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'mm, millî âbidelerimize ve tarihî eserleri
mize karşı gösterilen ilgisizliğe dair de
meci münasebetiyle
427:428
Mehmet Atagün (Kırklareli) - Adlî
Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle
527
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal
ve 2 arkadaşının 13 . 7 . 1965 tarih ve
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Ka
nunun 7 nci maddesinin (E) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
106:107
— Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu tasarısı
182:183
Hüseyin Ataman (Ankara) - Askerî
yargıç ve hekimlerin kendi ödenekleri
konusunda yayınladıkları bildiriye ve ge
nel olarak ordu disiplinine dair demeci
ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nnn cevabı
326:327

lara ve diğer personele verilecek ek üc
ret kanunu teklifi münasebetijde
521:522
— Son günlerde yayınlanan bâzı bil
dirilere, bunların mâna ve mahiyetine ve
bu hususta gerekli tedbirlerin alınması
na, dair demeci
364:3fi5
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere Ödenek verilmesi
hakkında Kanun tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi münasebetiyle
440:441
Sabit Osman Avcı (Artvin) - Adlî Tıp
Müessesesi Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
524:525
— Grup Başkanvekİllerİnin, Genel Ku
rul çalışmalariyle İlgili müşterek önerge
leri münasebetiyle
470:471
Cevdet Aykan (Tokat) - Değerli bir
devlet adamı ve Türk dostu ve Müslü
man olan Dr. Zakir Hüseyin'in Hindistan
Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin mâna
ve önemine dair
158

thsan Ataöy (Antalya) - Oumhuriyte
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uznuhasanoğ1.1i ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 155:157
— Gece öğretimi yapan yüksek dere
celi istanbul Akşam Teknik Okulunda
görevlendirilecek Öğretmenler ile asistan-

İbrahim Aksoy (Mardin) - Lübnan'da
çalışan Türk işçilerinin karşılaştıkları
güçlüklere ve Hükümet tarafından gerek
li tedbirlerin alınmasına dair
103:104
Mehmet Ali Aytaş ftemir) - Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sarısı münasebetiyle
165:167,174,182,381

B
Kemal Bağcıoğln (Ankara) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı
münasebetiyle
74,82,178
Yusuf Ziya Bahadinlı (Yozgat) - Cum
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı üzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
248:249

da derişiklikler yapılmasına dair 19.2.1963
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı
Kamunla de#ifjik geçici 4 ncü ve 2fi.6.1964
tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı münasebetiyle
72:73

Şeref Bakşık (tzmir) • Manisa Beledi
yesi ile bu belediyenin işçileri arasındaki
anlaşmazlığa dair
467

Ahmet Can Bilgin (Kütahya) • Anka
ra Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigor-

Nuri Bayar (Sakarya) - 30 . 12.. 19G0
tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun

Rifat Baykal (Mardin) - Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı
münasebetiyle
545

— 30 —
Sayfa
talar Kanununa bir madde ilâve edilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle
561:562
Sadi Binay (Bilecik) - Türk Silâhlı
Kuvvetleri Persolen Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
310
Sami Binicioğlu (Manisa) • Suriye
sınırı içinde kalan Türk vatandaşlarının
intifama dair
467:468
Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) TJgak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun,

Fehmi Oumalıoğlu (Kayseri) - Millî
âbidelerimizle ve tarihî eserlerimize karşıı
gösterilen ilgisizliğe dair demecî ve Devlet
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin eevwbı 426:427
Ali Cüceoğlu (Giresun) - Başkanlık. Di
vanımın, ÇSaaılıın, Militotvielcili Mehmret AH
Arsan ve İki arkadaşının izin •isteklerinim
kabul edilmemesi üzerine adı geçen ımilletvekil'lerinee yapılan itirazlardan dolayı iş

gadrettin Çanga (Bursa) - Bayat pa
halılığı, piyasada para sılkıınîtısı çekiıldfiğâ
ve Alımamya'da'ki îşç/ileTİmidm eslerinim açtıMan nıaflaka dâvaları ilâmlıanoın infaa
edilemediği konularındaki demeci ve Dev
let Babanı Sadık Tekin Müftüoğlu'num ce
vabı
241
— Uşjalk Milletvekili Faüııâ Uğrasıaoğ- ,
lu'nun 27 . 5 . 1936 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller haikikmdabİ Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıfcnal'arınm değlıştMltmamLe dıa*r ka
nun teiklifi münasebetiyle
374
— Yerli ilâç endiistrfeinin sosyal, sağ
lık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntı-'
lariyle aydınlatmak ve bilgi edinmelt üze
ne kurulması kabull edilen MeCMs Araştır
ama Komisyonuna üye seçimi ve

Sayfa
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel tatiller
hakkındaki
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E)
fıkralarının değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
300:302
Mahmut Bozdoğan (Adana) - Cumhu
riyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
150

bu izim ilişiklerimin Genel Kurulum oraayımıa
suınulımasmıa dair kanarı münasebetiyle
-506:
507
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Surrı Uzuınıh'a,sıan'oğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Damıir'in, 5965 sayılı Kanuna bir
madde eklem meşine dair kanun taklifi münasebetâyle
262:263

nasebetiyle

174,275,277,281,282,380,392,303,
459 ;460,530:53rt ,'579,593:594

Abbas Ali Çetin (Kars) - Gurnıihuriyedi
Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Etemd'rd'ağ'
ve 154 arkadaşının, 5434 sayıiı Kamuna ek
2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kamuna,
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kamumla
eklenen geçici maddeye bir fılkra eklen
mesi 'hakkında kanun te'klM 'münasebe
tiyle
317,318
— Deprem bölgesinde bilgi edİmâlmeik
üzere Anayasanın 88 mei maddesi g«<reğinee kurulan Meclis Araş/tınmıa Komisyonu1
raporu münasebetiyle
345:357

Petrol Araştırıma Komisyonundıa a^nk1
bulunran üyeliğe seçim 'mümaısebtiiyıle
429

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak^ail1
ve 2 arfkadaşınnı, 13 . 7 . 1965 tarih ve
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Ka
nomun 7 nci maddesinin (B) bendinin değigıtiriîmesirae dair kanun teklifi münosefoertiyie
109;111

ismail Çatalûğlu (içel) - Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü

Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) - Gi
resun Devlet Hastanesinde aım«liyat edilen

— 31 —
Sayfa
hastalara venMecek kan buluınaniıamıası se
bebiyle ölümlerin arttığına., Giresun'da bir

zayi a
kain bankası şubesi açılması lâzrmgelddğine
dair demeci ve Sağlık ve Sosyal Yardımı
B-akaını Vedat Mi Özkan'ım cevabı
240

D
Nihat Biler (Erzurum) - Başkanlığa
hakareti gerekçesiyle 2 birleşim İçin Mec
listen çıkarma cezası verilmesi münasebe
tiyle
25,26
— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek
üzere Anayasanın 88 ncı maddesi gereğin
ce kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
raporu münasebetiyle
11:25
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışan veteriner hekimlere ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali
TürkeT'in teklifi münasebetiyle
437:438,441

Bahri Dağda? (Tarım Balkanı) (Kon
ya) - Meylût Yılmaz *ın, son günlerde htazrrla'nımıaıkta olduğu .itleri sürülen Onman
;kanunu tasarısı üzerinde yersiz polemikler
yapıldığı, ornuam - halk münrasobeblorıni}
düzenHyen ve <m<evzuıa!ttıaki boglulclaTi gidenen bir tasarınım Meclise getnrilniıBsd ge
rektiği konularında,
— Tarım Bakanlığı toşfcMtJtrıdıa çalı
şan veteriner hakimlere ödenek verilmesi
hakkında kanun tasamı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Alî- Türikerfrn beklifâ münasebetiyle
512,518

E
Osman Zeki Efeoğlu (İzmir) - Cumhu
riyet Gazetesinde sosyalizm perdesi altında
komünizm propagandası ve Amerikan düş
manlığı yapıldığına dair
424:425
Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) - Cum
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
...
150
— Grup baskanvekillerinin, Gen*] Ku
rul çalışmalariyle ilgili müşterek önerge
leri münasebetiyle
469:470
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) Türk Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu
tasarısı
161:162
Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 60 ncı maddesine 'bir fıkra

eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bir madde ilâve edil
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 567:
568,569
Tekin Erer (İstanbul) - Adalet Partisi
iktidarının bâzı gazeteleri devletleştir
mek istediğin» dair basında çıkan haber
lerin asılsız olduğuna dair
501:502
— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel
kanunu tasarısı
270
Kenan Egengin (Zonguldak) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasarısı
münasebetiyle
382,399
— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki Kannnun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
509

G
Ferda Oüley (Ordu) - Cumhuriyet Se
natosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ
ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı Kanuna
ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna,

16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla
eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi münasebetiyle
316,
318:319
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Sayfa
— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel
kanunu tasarısı münasebetiyle
83,85,118,123,
129=132,1«9:170,277 =278,305,380=381,
386,397,443 =445,445 =4446,447 448,535:
536,539 =540,543,581 =582,582 =584,599 =600
Muslibiddin Oürer (Sakarya) - Ankara
Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşı
nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 60 neı maddesine bir fıkra eklenme
si ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kamımı na bîr madde ilâve edilmesine
dair kanun teklifi münasebetiyle
565
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı UzunhasaınoğJu ve Tunceli ÜyesiMehmet Ali Dcmir'in, 5965 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
253
— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434
sayılı Kanuna ek 2 . 8 , 1960 gün ve 42
sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696
sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
316 =317

Sayfa
— 30 . 12 . 1960 arihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla deği
şik geçici 4 neü ve 26 . 6 , 1964 tarihli
ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
67 =75
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Pcr-soncl ka
nunu tasarısı münasebetiyle
77
— Uçak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ
lu'nım, 27 , 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nım teklifi münasebetiyle
302 =303,510:5] 1
Muhiddin Güven (İstanbul) - Deprem
bölgesinde bilgi edinilmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
480 =495
Necati Güven (Gümüjane) - Er maaşla
rının artırılması hakkında
554:555

î
Hilmi İncesulu (Çorum) - Uşak millet
vekili Fahri Uğrasızoğlu'nım, 27 . 5 . 1935
tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel
tatiller hakkmdaM Kanunun 2 nei mad
desinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 373:
374
Hilmi İşgüzar (Sinop) - Ankara Millet
vekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir mad
de ilâve edilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle
571

—• 30 . 12 . 1960 arihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla deği
şik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli
ve 484 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
73 =74
— Sel ve doludan zarar görenlere yar
dım yapılmasına dair demeci ve Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 553 =
554
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanun tasarısı münasebetiyle 132=133,165,534,
544:545,600=601

K
Yahya Kanbolat (Hatay) - Ankara Mil
letvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
60 ncı maddesine bir fakra eklenmesi ile
yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-

na bir madde ilâve edilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
559 =560
— 30 . 12 , 1960 arihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202

— 83 —
Soy/o
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla, deği
şik geçici 4 ncü ve 26 , 6 . 1964 tarihlî
ve 4S4 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle
66:67
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şta veteriner hekimlere ödenek verilmesi
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Tür
ker'in teklifi münasebetiyle
518
Oıyajfittin Karaca (Erzurum) - Depp«m bölgesinde bilgi edinilmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu raporu mü
nasebetiyle
11,223 =231,332 =345
Bedrettin Karaerkek (Tokat) - Türk
Kadınlar Birliği Genel Merkezi Tokat Şu
besinin A. P. parti organı şeklinde çalıştığı
hakkında yayınladığı genelgeye dair
465:466
AH Karabaa (Hakkâri) - Tarım Bakan
lığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekim
lere ödenek verilmesi Hakkında kanun ta
sarısı İle Cumhuriyet Senatosu Balıkesir
Üyesi Hasan Ali Türker'in teklifi münase
betiyle.
436:437
flya» Kılıç (Samatm) - Ankara Millet
vekili Haaan Türkay ve 3 arkadaşının, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
bir madde ilâve edilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle
566
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir*in, 5965 sayılı Kanuna bir
madd* eklenmesine dair kanun teklifi münasebetijte
157:158,255,26i :262
— Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434
saydı Kanuna ek 2 . 8 .1960 gün ve 42 sa
yılı Kanuna, 16 . 7 .1965 gün ve 696 sayılı
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle
315

Sayfa
— Tanra Bakanlığı teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere ödenek verilme
si hakkında amin tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Tür
ker'in teklifi münasebetiyle
440
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyl'e 117,183,267,268,
280I282,283,397,398,40iW533,53'8,640:541,580:
581,582,596,598:599
Faik Kn*başU (Burdur) • Ankara Mil
letvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının,
506 »ayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yi
ne 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
bir madde ilâve edilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
557:559
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyle
164
Coşkun Kırca (İstanbul) - Başkanlık
Divanının, Çankırı Milletvekili Mehmet
Aid Arsan ve iki arkadaşının izin istekleri
nin kabul edilmemesi üzerine adı geçen mil
letvekillerince yapılan itirazlardan dolayı
işbu izin isteklerinin Genel Kurulun ona
yına sunulmasına dair kararı münasebe
tiyle
507:508
— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tuneeli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, 5965 saydı Kanuna
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
münasebetiyle
159,258:25$
— Deprem bölgesinde bilgi edinilmek
üzere Anayasamnm 88 nci maddesi gere
ğince kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu münasebetiyle
232
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyle
584:588
Talât Köaeoğlu (Hatay) • Tarım Bakan
lığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekim
lere ödenek verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balıkesir
Üyesi Hayan Âli Türker'in teklifi münase
betiyle
438:439
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyle ,
381:382,385
397
(M, Meclisi Cilt : 17)

~34 —
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9a,jH

— Ugak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 , 1S35 tarik ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel tatilleri hakkın
daki Kanunun 2 ncd maddesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
375:376

vetlcri Personel kanunu tasamı münase
betiyle
134:135
Nazif Kumcu (Konya) - Ankara Bele
diyesi Pen İşleri Müdürünün polis zoru üle
makamına getirdiğine bu gibi baskı nite
liğindeki olaylara meydan verilmemesi
(için tedbir alınması gerektiğine dair

Adil Kurtel (Kars) - Türk Silâhlı Kuv-

5:6

kında kanun tasarısı ile Cmmjhurîyet Se
natosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türtoer'in «teklifi miün<asebötfy(Le
515 ;117

Abdmrahman Şeref Lâç (istanbul) Taran Bakanlığı Teşkilâtında çalışan ve
teriner hâkimlere; (ödenek verilmesi hak-

M
Nahit Menteşe (Aydın) - Tarım Ba
kanlığı TestoMtnıda çalıdan veteriner heikmlere ödenek verilmesi haMunda kanun
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir üyesi Hasan Ali Türker'in teklifi münasebetiylıe
430
—> Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tasarısı münasebetiyle
540
Şemsettin Mursaloğlu (Hatay) - Gü
ney sınırlardaki 'kaçakçılık olaylarına, bu
nunla yapılan mücadeleye ve bu bölgede
yagıyan halkın sıkıntılarına dair demeci'
ve teinleri Bakanı Faruk Siükan'm ceva
bi
242:243
Sadık Teküı Mtiftüoğlu (Devlet Baka
nı) (Zonguldak) - Adana Milletvefkili Ke
mal Sanibrahimoğlu'nun, Adana çiftçisi
nin yağmur, sel ve dölü âfetleri dolayısiyle uğradığı zararlara, pamuk tohumuna

ve pamuk böecMeriyle mübadele (konusun
da gerekli yardımların yapılmasına dair
demeci münasebetiyle
201
— Bursa Milletvekili Sadrettin Qanga'nın, hayat paJıalıhğı, piyasada para sı
kıntısı çekildiği ve Almanya'daki işçüle•rknizin1 «eşlerinin açtıkları nafaka dâva
ları ilâmlarının infaz edilmediği konularaıdaıi demeci münasebetiyle
241:242
— Sinop Milletvekili Hilmi Isgüssar'ın, sel ve doludan zarar görenlere yardıım yapılmasına dair "demeci (münasebe
tiyle
554
— Yozgat MilletvelkSli Turgut Nfeaımoğlu'nun'; Yozgat'ta şiddetli yağışlar
yüzünden zarara uğnyan ilçelere ve buniara yardım yapılması gerektiğime dair
demeci münasebetiyle
201,202

N
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) - Deprem
•bölgesinde bilgi edümlımek üzere Anayasa
nın 88 ııei ımaddesi gereğince (kurulan
Meclis Araştınma Komisyonu raporu ımün'asebetiyle
212:223
Nermin Neftçi (Muş) - Depram bölge
sinde buğu edinilmek üzere Anayasanın

88 nci maddesi gereğince kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu raporu münaaebeıtiyle
26:35
Turgut Kizamoğlu (Yozgat) • Yozgat'
ta şiddetli yağışlar yüzünden zarara uğ
nyan ilçeler* ve bunlara yardım yapılması
gerektiğine dair desmetai ve Devlet Bakanı
Sadıık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı
201:202
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Sayfa
1

ririimesi hakkında 'kawun (tasarısı ununa sebettiyle
70:72

; Siüeyyman Onann (Kırşehir) - Kırşe
hir'de vukubulan dolu ve sol Maketle
rine ve bu konutLarda gerekli tedbirlerin
alınmasına dair
502:503

— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışjau veteriner htekknlere ödentek veriLmesi
hakkında tkanun tasarısı ile Cuınahuriyet
Senatosu Baiısekir Üyesi Hasan Ali Türker'in teklifi (münasebetiyle
431,436:513:515

— 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılma
sına dair 19 . 2 . 1963 tarihli w 202 «ayılı
Kanunun 642 sayılı Konumla değişiflt geçiöi 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484
sayılı Kanunun 10 neu maddesinin değiş-

Mesut Oaansu (Balıkesir) • Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı
(münasebetiyle
88,121,168:169

ö
Oevat Önder (Erzurum) - istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Petrol Araştırma
Koımıisyonunda Petrol şirketleri temsüci'terinin dMenilınateri hafalkında verilen ^ka
rarın, İçtüzük hükümleri ve ibağımKEİığıımız İle kabili telif olmadığından, dur
durulmasına dair b^ergesi münasebetiyle 478:
479
—• Başbakan Süleyman Demirel'le bir
likte katıldıkları Almanya ve Brüksel ge
zilerine ve bu türlü dış gezilerin millî fay
dalarına dair
324:326
Boşat özarda( Aydın) - Ankara Mil
letvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının,
506 sayılı Sosyal SigortaLar Kanununun;
60 neı maddesine Ibir fıkra «kiemmıeıai ile
yinıe 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna ıbir .madde ilâve edİJaneakne dair (ka
nun (teklifi münasebetiyle
563:564
— Rize Mİll'eıtveküi Erol Yılmaz Ak
ça! ve !2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 taraflı
ve 647 sayılı Cezalanıl infazı hakkındaTti
Kanunun 7 inci maddesinin (B) bendinin
değiştirilmesine dadr kanun teklifi müna
sebetiyle
111:112
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu feıısarısı münasebetiyle
592:593
Hasan özcan (Bolu) • Bolu, Kocaeli
ve Bursa İllerimde'ld tütün üretimlerinin
(ellerinde bol miktarda tütün ikaldığma,
fiyatların açılan piyasa fiyatlarının çok
altına düştüğüne, bu 'konularda tedbîr

alınması 'gerektiğine dair
102:103
Sabri özcan San (Gümüşane) - Cum
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim Uzumhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kamuna bir madde
eklenmesine dair (kanun teklifi münase
betiyle
347,253,262,266
— TüA Silâhlı Kuvvetleri Personel
kanunu tas&nsı münasebetiyle
545:546
Kaya özdemir (İstanbul) - An/kara
Milletvekili Hasam Türfoay ve 3 arkada
şının, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 neı ımaddesme ıbir fııkra ©klenmrıesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa bir madde iilâve edilmesine dair
kanun teklifi münasebetiyle
561
Vedat Ali Özkan (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakam) (Kayseri) - Cirosun. Mil
letvekili Mustafa Kemal Çtlesiz'in, diresun Devlet Hastanesinde ameliyat edilen
hastalara verilecek kan bulumaımaıması se
bebiyle ölümlerin tarttığıma, Giresun'da bir
kan bankası şubesi açılması lâzımgeldiğiııe dair demeci münasebetiyle
240.-241
Nazmı özoğul (Edirne) - Anfcara'da
sanayi sitesi kurulması hazırlıltlanna, An
kara Nâzım Plânına uygun .hareket edÜımediğiıve, bu konularda ilgili Msaınlıklarea gerekli tedbirlerin alınmasına dadr 198:199
— Cumhuriyet Senatosu
Trabzon
Üyesi Yusuf Demirdağ ve 1S4 arikadaşının, 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 6 , 1960
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-gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965
,gitn ve 696 sayılı Kanunla eklenen gıeçİcİ
maddeye bir fıkra «klemamesi hıaklanda
kanun teklifi münaselbefciyle
315:316
— 30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı
Oelir Vergisi Kanunuaıda değİşiklMer ya
pılmasına dair 19 . 2 * 1963 'tarihli ve 202
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla deği-

§îk geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli v«
4S4 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı mü"
nasebetâyle
67:68
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
kannnu tasarısı münasebetiyle 77:78,88:89,124:
125,160,161,170,171,268,275,279;
280,396:397,ö76:577^38 £89

Şerafettin Paker (Sakarya) - Cuman*
aayat Senatosu Butlu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli üyesi Mahmet AH De*
mıir'in, 5966 sayılı Kamuna bir madde e,k'lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle
263.265
— Tarım Bakanlığı ve Zirai Mücadele
TO Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı
•mücadele reislikleri ve bunlara foağlı mü•cadele müdürlüfalerinde çalışan edenıuan'la-

rın bâzı ilâç firmalarâyle ortaklık kur
dukları yolundaki beyanların flnaksız ve
yersiz olduğuna dair
365)366
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) - Si
vas'a bağlı Ulaş buea'k menkezinde vukuagelcn sol felâketi dolayısiyle gcnek'M ted(biricimin alınmasına dair
55
Nihat Pasinli (Erzurum) - Türk 8i•lû'hlı Kuvvetleri Personel ıkâmunn tasamı
münasebetiyle
^400 î461

tsmail Sarıgöz (Eke) - Türk Silâhlı
Kuvvetleri Barscmcl 'kanunu tasarısı mü
nasebetiyle
78,79:80,8i:82,172:174,175,179:
180,183 =184,267:2G8,275:276,2S0:281,
282,283:284,305,308,31B,313,382:383,3S5,
•386,3SS,3!)0,392:393,393,394,394,395:396,
445,448,449 r4ÎK>,'534;535,536-.537,î341:
'542,546 -547,5911592,600
Kemal Sanibrahünoğlu (Adana) - Ada
na çiftçîs:ın.in yağmur, sel ve dolu âfet
leri dolayısıiyıle uğradığı zararlara, pamuk
(tohumuna ve pamuk böeekleriyle müca
dele konusunda gerekli yardımların ya
pılmasına dair
200:201
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner nakimlere ödemek vcıi'lmesi
hak-kmâ» kanun tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan ÂH Tür*
feer'in tclkJifâ münasebetiyle
430:431
Hasan Lİtif Sanyüoe (Çorum) - Cum
huriyet Senatosu Botra Üyesi Sırrı Uzunhasanöğlu ve Tuneeli Üyesi Mdhmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde
•eklenmesine dair -kanun teklifi münase
betiyle
251:252,259 İ

Selim -Sarper (İstanbul) - Başbakan
Süılcyınıan DeittirelU* birlikte •katıldığı Alımaınya ve Bürksel seyahatleri izlenimılerirao dair
290(391
Sabahattin Savacı (GÜmüşane) • Cum
huriyet Senatosu Trabaon üyesi Yusuf Demirağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı Ka
nuna 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı
Kanuna .16 . 7 . 1965 gün ve 696 «ayılı
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkında
SİB
Türkân Seçkim (Edirne) - Cumhuriyet
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi.
151:155,256:257,266
Uşak Milletvekili Falırö Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel tatiller lıaJkkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(K) fıkralarının değiştirilmesine dair
kanun -teklifi münasebetle 295:297,309:37Q
trfan Solmaaer (Tokat) - Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı roadetelerrimle

Sayfa
562:563,
568,669:570
Faruk SUkan (İçişleri Bakanı) (Kon
ya) - Hatay Milletvekili Şemsettin Mursaloğlu'nun, G-üney sınırlarındaki iaçaikçılük olaylarına, bununla yapılan müba
deleye ve !bu bölgede yaşıyan halkın sı
kıntılarına dair demeci münasebetiyle 243:244
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'kanunu tasarısı münasebetiyle
80,113: nun, Ankara Belediyesi Fen İşîeri Mü^
115,167:168,185,270,273,278 579,311,382, dürünün polis zoru ile makamına getiril
284:385,388,389:390,390,394 =395,396,400, diğine, bu gîbi baskı niteliğindeki olay
448,450:451,579:595,602 lara meydan verilmemesi için tedbir alın
ması gerektiğine dair demeci münasebe
Kemal Doğan (Zonguldak) - Ankara
tiyle
'6:8
Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşı
n a , 506 »ayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
—. Orta - T>oguda meydana gelen son
siyasi buhran ile muhtemel gelişmelerine
nun B0 üret maddesine bir fıkra eklenmesi!
ve Hükümetimizin aldığı tedbiırlere da
île yine 508 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
ir
421:423
nununa "bir madde ilâve edilmesine dair
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
524
— Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalişan veteriner hekimlere ödenesk verilmesi
hakkmda kanun tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Alâ Türker'in teklifi münasebetiyle
512:513

'kanun teklifi münasebetiyle

ş
Ataıet Şener (Trabıon) -- Anikara
Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaş*
«in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu*
nun 60 ncı maddesine -bir fıkna eklenmesi
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kana*
nuna bir madde ilâve edilmesine dair ka
mın teklifi ITO Sağlık ve Sosyal Yardum,
Çalışma ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
564 ,*566
— Cumhuriyet Senatosu ©olu Üyesi S u n
Uzurihasamoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet

Ali Denür'in, 5866 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu raporu münasebe
tiyle
250:264
Nema -Şener (Amasya)- Türk Si
lâhlı Kurvvetleri Personel Kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarmdan 5 er üye seçilerek kuru
lan G*cici Komisyon raporu münasebetiy
le
179,584

T
Ahmet Tahtaküıç (İstanbul) - UşakMille&vekili
Fahri
Uğrasızoğlu'aıun,
27 . 5 , 1836 taırih ve 2739 sayıh Ulnsal
Bayram ve genel tatiller hatekındaki Kaauıııııı 2 nci maddesinin (D) ve (E) fık
ralarının değiştirilmesine dair İcanuıı tek
lifi tnünasebetiyle
374:375
Ahmet Topaloğlu (M. Savunma Bakam (Adana,) - Istanbu Milletvekili Hüseyin
Atamun'm, askerî yargi'ç ve hekimlerin
kendi fSdenekleri konusunda yayınladıkla
rı bildiriye ve genel olarak otdu disipli
nine dair demeci münasebetiyle
527

Enver Turgut (İrair - Ankara Mil
letvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının,
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
60 neı maddesine bir fıkra eklenmesi ile
yine 586 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na bir madde ilâve edilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle
560s561
Hasan Türkay (Ankara) - Kendisi ve
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 60 tmcı maddesine bir fıkra ek
lenmesi ile yine £06 sayılı Sosyal Sigorta
lar KaauMtaa bir madde ilâve edilmesine
dair tamun teklifi münasehetiyle
528:529,5fl9

Ü
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Mehmet Fahri üğrasusoğlu (Uşak) Cumhuriyet Senatosu -Bolu Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demrr'in, 5965 sayılı Kanıma bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle
148 £49,251,259
— 27 . 5 .' 1985 tarih ve 2799 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkında
ki kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (İE)

fıkralarının değiştirilmesine dair kanun
teklifi münasebetiyle
299:300
A]i Rıza Uzuner (Trabzon - Orman
Kanunumda yapılmağı istenen değişiklik
•hakkında daha önce yapmış olduğu konuş
manın Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin tarafından yanlış aksettirildiğine da
ir
5355

Ü
Reşit ttlker (tataribul) . Böfcgi patası
nın kaldırılması hakkımdaki kanun taklit
tünia harale edilmiş olduğu komâsjnfflmlafl"dan sagilecak 5 er üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda g&raişülmeainfl dair önergesi münasebetiyle,
363:364
— 30 , 12'. 1960 tarihli 193 sayılı G©«
lir Vergisi Kanuraunda •değişüküklar _ ya
pılmasına dair 19 . 2 . 1963 tanilhıli ve 203
sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla deği
şik geçici 4 ncü 26 . '6 . 1964 tarihli ve
484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin!
değiştirilmesi hakkında 'katının tasansi
ıminasobe tiyle.
68 r69
— Betrıdl Araştırma Kotmösyoınundal
pebrttl şM&etlem temsilcilerinin dinlenilımeİ0ri hakkında verilen kararın, İçtüzük!
hükümleri ve bağımsızlığıunaz ile kabili
tte'Hf olmadığından, durdurulmasına dair<
önergesi hakkında.
474:478,479:480

Mehmet Yardıma (İstanbul) • Cuav
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanıoğlu ve Tunceli Üyesi Methmet Ali
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir maddfl
eklenmesine dair kanun tefcÜfa münase
betiyle.
151
t
Cemal Yavuz (Bingöl) - Deprem böl*
'gesinde bilgi edinilmek üzer© Anayasanın*
88 nci maddesi gereğince kumlan Meclis
Araştırma Komisyonu raporu münasebe
tiyle.
208:212

— Türk Salâhla Kuvvetleri Personel
KaiKunıu tasarısı muıuasebeıtdyJıe.
76:77,85,88,
119,539,546
— Uşak MiUefövekiM Fahri Uğrasiızıoğüu'nun, 27 . 5 , 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusa! Bayram ve GeBal tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve
(E) fıkralarınım değ^tirihnesîne dair ka
nun tekM.fi münasöbetiyle.
297:299
Hasan Ünlü (Tunceli) - Cumhuriyet
Senaitooau Bolu Üyesi Sırrı Uızunhaısamoğılu ve Tunceli Üyesi Mehmet AK Demir'ırn, 5965 sayılı Kamuna .bir madde eklen
mesine dair kanun tekdifd münasebetiyle, 2491
250,259:260,265
— Uşak Milletvekili Fahri UğramoğJİu^nuu, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı
Ulusal Bayramı ve Genel tatiller hakkım
daki Kanunun 2 nci maMesinin (D) ve
(E) fıkralarının değiştârilnuesine dair
kanun tekliGi münasebetiyle,
378 579

İsmail Hakkı Yüanlıoğlu (Kastamo
nu) - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli
kanuna tasarısı münasebetiyle.
110:116,120,
123:124,127:129,176,269,274 S75:451,452,
458 ^59,533,542;543,546,589 591,598
Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) • Son gün
lerde hazınlanmıakta olduğu ileri, sürülen
Orman Kamunu tasarısı üzerinde yersiz
p^emâfcler yapıldığı, orman - halk mü- .
nasabatılerini düzenleyen v« mevzuattaki

Sayfa
bogüukılan gi&eneıı tir tasarının SteeMse
getirilmesi gerektiği
fcanularumda.
5657
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) Deprem ıbölgesdınde bilgi edinttlmek üzere
Auayasan-m 83 nci maddesi gerceğiııce ku
rulan Meclis -Amaştanma EamıİBytoııu rapo-1
m münasebetiyle.
35:37,206 Î208
M. Kemal Yılmaa (Aydın) - UgaÜ
MıüıetviekiM
Faihiri
Uğrasnzoğlu'nun,
27 . 5 . 1935 tarih vs 2739 sayılı Ulusal

Bayrataa. ve G-enel tatiller hakkıınıdaki Ka
nunun 2 nei maddesinin (D) ve (E) fıkr
.raılanrtm değiştiriknesine dair karamı
-teklifit münasebetiyle.
368:369
Mehmet Yüceler (Kayseri) - Uşaik
Milletvekili
Fahıri
Uğrasraoğıtoı'aMim,
27 . 5 . 1SÖ5 tarak ve 2739 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Ka
nonun 2 aıoi maddesinin (D) ve (E) fık
ralarının değiştirihneokkıe dair kanon tekÜfî münasebetiyle.
304

^

