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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

135. Birledim 

25 . 6 . 1965 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 490 
2. — Yoklamalar % 491,491,492 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunlu

ğun olmadığı anlaşıldığından saat 15.00 te top
lanılmak üzere birleşime ara verildi. 

tkinci oturum 
3656 ve 3659 sayılı kanunların şümulü da

hilinde vazife görmekte iken müktesep barem 
derecesini değiştirecek bir üst tahsil yapanlar
la, akademik derece alanların terfi ve kıdem
lerine, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına, 

İlköğretim ve eğitim Kanununun geçici 2 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili 
Remzi Şenel'in, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 
Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
mesine, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine, 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 nci maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna üç madde eklenme
sine, 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine, 
Faik Fikri Sipahioğlu'na, Selimbeyzade 

Ömer Kaptan'm eşi Servet Beşiktaş'a, Ömeroğlu 
İbrahim Kalça'ya, Mahmutoğlu Veli Bozkaya'-
ya, Mustafaoğlu Ziya Ünü var'a, Mehmet İhsan 
Pereye, Aşık Veysel'e, Mehmet Kalıpçıoğlu Me-
kam Kalıpçıoğlu'na, Munise Yeniay'a, Hasan-
oğlu Mehmet Kundak'a, Arife Kozak'a, Musta
faoğlu Besim Yorulmaz a, Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a, Alioğlu Sezaî Şanver'e ait ve 14 Ekim 
1338 tarih ve 271 sayılı Kanuna ek, 

Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 3 ar
kadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi 
ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunların im
kânlarından faydalanmalarına, 

Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine, 

Zonguldak Milletvekili Kenan Escngin'in, 

5433 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine, 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 
27 arkadaşının, yeniden kurulacak vakıflara, 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger- -
ger'in, kesin idari kararlar hakkında Danıştaya 
başvurulacağına, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine, 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanununa bir 
ek ve bir geçici madde eklenmesine, 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman 
Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının, Emekli San
dıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları kanunlarına tabi hizmetlerinin birleştiril
mesi hakkındaki 5 . 1 . 1965 tarihli ve 228 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 15 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine ve, 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2887 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında 58 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve tekliflerinin 
öncelikle görüşülmeleri kabul olundu. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece 
terkin ve tahkimi hakkında kanun tasarısı ikinci 
defa açık oya sunuldu ise de oyların ayırımı 
sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığı gelecek 
birleşimde oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Sayıştay kanunu teklifinin maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

25 . 6 . 19-65 Cuma günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere (saat 18,45 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Mekki Keskin Süreyya Öner 
Kâtip 

Kastamonu 
Sabri Keskin 



B Î R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

Otomatik cihazlara lütfen işaret buyurunuz, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, 

Çoğunluğumuz bulunmadığı için bugün saat 
15,00 te toplanılmak * üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 10,15 

I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. («İs
men yoklama yapılsın» sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Evet efendim. İçtüzük böyle, 
arkadaşlarımız isterlerse mecburuz, İçtüzüğü 
tatbik etmeye. 

(İsimler okunmak suretiyle yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, bugün 
saat 16,00 da toplanılmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 15,25 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Mekki Keskin 
KATİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Çoğun
luğu bundan sonraki saatte de temin edebilme 

2. — YOKLAMA 

ihtimali de bulunmadığından 29 Haziran 1965 
Sah günü saat 10,00 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,23 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
135. BİRLEŞİM 

25 . 6 .1965 Cuma 

Saat : 10.00 

I 
A-BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili t Etem Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 
B - İKİNCİ DEFA OTA KONULACAK İŞLER 

X I . — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı (1/490) (S. Sayısı : 935) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı: 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

2. — 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 5 . 1965] 

3. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 .7.1963] 

4. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

5. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağhyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 .2 .1964] 



6. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

7. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1964] 

8. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14. 5 .1965] 

9. — Adlî Tıp Müessesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19.5 .1965] 

11. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

12. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

13. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporlan (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 5 .1965] 

2 — 
14. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-

siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

15. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanlann aldıklan aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

16. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekondulara! düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1965] 

17. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, Îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5D48 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Canlan Milletvekili Kâzım Arar'ın, Îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek-



lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

18. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 19. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

20. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıllı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

21. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

22. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

23. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1965] 

24. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 

3 — 
i görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 

2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
I nefl Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 

tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
j ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa

yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

26. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

27. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1985] 

28. — İlköğretim ve eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/710, 
2/708) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tarihi : 
17 . 6.1965] 

X 29. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
8.9.1963] 

30. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve Vazifelerine dair Kanunun 26 nci mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu (1/842) (S. Sayısı : 1022) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1965] 



31. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1964] 

32. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/644) (S. Sayısı : 719) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1964] 

33. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'in eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/616) (S. Sayı
sı : 768) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1964] 

34. — ömeroğlu ibrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/657) (S. Sayısı : 769) [Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1964] 

35. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/362) (S. Sayısı : 770) [Dağıtma tarihi : 
7 . 12 . 1964] 

36. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komosyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 
864) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1965] 

37. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/728) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
24 . 2 . 1965] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 ta
rih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/412) 
(S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi: 24 , 2 . 1965] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık Vey
sel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/566) (S. Sayısı : 
991) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

40. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu Me
kanı Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/625) (S. 
Sayısı 992) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

41. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Tah-
sinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/509) (S. Sayısı : 994) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

42. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/699) (S. Sayısı : 996) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 .1965] 

43. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/647) (S. Sayısı : 997) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

44. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yo
rulmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 998) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi Ma-
raşlı (Paçar) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 628 sayılı Kanunla vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylık ücretinin artırılmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/544) (S. Sayısı : 1003) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

46. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/824) (S. Sayısı : 1007) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

47. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak 
vakıflara ait kanun teklifi ve Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (2/734) (S. Sayısı : 
918) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1965] 



48. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi : 22.6.1965] 

49. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1965] 

50. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9.1963] 

51. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur '-
un, Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mu
adili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine me
muriyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmâl eden

lere bir derece kıdem verilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nev
zat Şenel ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların 
tahsil müessesesinde talebe olmıyacaklarma da
ir 4007 sayılı Kanun ile bu kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
183 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Mil
letvekili Kâmil İnal'm, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunların şümulü dâhilinde vazife görmekte iken 
müktesep barem derecesini değiştirecek bir üst 
tahsil yapanların terfi ve kıdemleri hakkın
daki kanun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/91, 2/93,, 2/104, 
2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 
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