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ÇEŞİTLİ İŞLER 

Sayfa 
— Adalet Komisyonu Başkanlığının; 

seçim kanunlariyle ilgili tekliflerin, görü
şülmek üzere İçişleri Komisyonunca istenil
mesi üzerine oraya havalesi ve sonradan 
tekrar Adalet Komisyonuna geriverilmesi 
hususunda her iki komisyonca varılan an
laşmaya dair yazısı 408 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının; 
Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 ar
kadaşının, «Arazi Vergisinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi» nin, daha önce 
«Arazi Vergisi Kanununun 9 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» nı 
görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Ko
misyona havalesine dair yazısı 408 

— İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 
onbir arkadaşının; Deniz iş kanunu teklifi
nin, aynı nitelikteki Hükümet tasarısı ile 
beraber ve normal komisyonlarında görü
şülmesi hakkında Geçici Komisyonca veri
len karara dair rapor 503 

— Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Ari'nin, 2 Temmuz 1941 gün 
ve 408.1 sayılı Çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin V 
nci ve 26 ncı maddesinin I nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin ha
len Adalet Komisyonunda bulunan çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki kanun ta
sarısı ile tevhiden görüşülmesine dair İçiş
leri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/819) 482 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in; 
Başkanı bulunduğu Millî Savunma Komis
yonuna havale edilmiş işler arasında bulu
nan : 

Sayfa 
a) Terfi Kanununun 7133 sayılı Ka

nunla değişen 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ile, 

b) Zırhlı Birlikler Yıpranma tazmi
natı kanun teklifinin ve 

e) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa bir geçici madde, 

d) Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesine 
bir fıkra, 

e) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 10 ncu maddesine bir fıkra, 

f) 262 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ve 

g) 5802 sayılı Astsubay Kanununa bir 
ek ve bir de geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı madde
sinde tâyin edilen müddet içinde görüşüle-
mediğini bildiren yazıları (2/476, 2/459, 
2/202, 2/596,2/543, 2/486, 2/480) 119:120 

— Sanayi Komisyonu Başkanı Kudret 
Mavitan'm, Alâmeti Farika Nizamnamesine 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifinin komisyondaki görüşmelerinin bir ay 
süre ile geciktirilmesine karar verilmiş ol
duğu hakkındaki yazısı 218 

— Ticaret ve Sanayi bakanlarının; Pet
rol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir petrol 
dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması hakkın
daki kanun tasarısının, bir an önce kanun
laşması için, havale edilmiş olduğu Maliye, 
Ticaret, Sanayi ve Plân komisyonlarından 
üçer üye seçilerek kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini teklif eden öner
gesi 218:219 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, İçtüzüğün 81 nci maddesinin uygu

lanma şekli hakkında Meclis Başkanlığın
dan olan sözlü sorusuna henüz cevap veril-



— 4 
Sayfa I 

memiş olması yolundaki demeci ve Başkan
lığın açıklaması 501:502 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kıbrıs'taki Türklerin Makarios'un imha ve 
ilhak plânlariyle düşürüldükleri perişan du
rumu yerinde yaptığı müşahedelere daya
narak açıklanması 601 :602 

— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Ahlat kazasının Purhus nahiyesinde 
1,5 - 2 aydan beri ne olduğu bilinmiyen bir 
çocuk hastalığı yüzünden ölümler vukubul-
duğıına ve hemen tedbir alınması gerekti
ğine dair demeci 465:466 

— Burdur Milletvekili Fethi Oelikbaş'-
ııı, Başkanlığın 12 . 2 . 1964 tarihli Birle
şimde, yeterlik önergelerinin kabulünden 
sonra, bâzı sayın üyelere söz vermesinin 
usule aykırılığı hakkında konuşması ve I 
Başkanlığın cevabı 598 

— Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, 
12. 2 .1964 tarihli Birleşimde, yeterlik I 
aleyhinde söz istemesinin cezalandırma yo-
liyle önlenmek istenilmesinin doğru olma- I 
dığma dair sözleri ve Başkanlığın cevabı 598: I 

599 

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- I 
cısı Kemal Satır'm, Hükümetin Kıbrıs ko
nusundaki kesin ve meşru tutumuna dair 
demeci 602:603 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun, dünkü birleşimde Antalya Milletve- I 
kili İhsan Ataöv tarafından, Bakanlığı sı
rasında yaptığı seyahatlerle Hazineyi lü
zumsuz masraflara sokan bir insan duru
muna düşürülmesini tenkid eden demeci ve 
bu konuda yapılan tartışmalar 399:408 

—"Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet 
Yüceler'in, Tarım Bakanı Turan Şahinin, 
tütün alım - satımı konusunda ve tütün pi
yasasının açılması ile ilgili olarak Muğla 
Milletvekili Adnan Akarca/ya verdiği ceva
bı tamamlayıcı konuşması 212,214 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilen Tapulama kanunu tasarısının 
Adalet Bakanınca yerilmesinin Anayasa ile 
bağdaşamıyacağı yolundaki konuşması 604:605 | 

— İstanbul Milletvekili Tahsin Dcmi-
ray'm, Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in dünkü birleşimde yaptığı konuşmada 
kendisi hakkında kullandığını zannettiği ke
lime üzerinde konuşması ve Kenan Esen-
gin'in, açıklaması 82:83 

— Kocaeli Milletvekili ve. Dışişleri Ko
misyonu Başkanı Nihat Erim'in, Kıbrıs'taki 
Rumların yeni ve genel bir saldırmaya geç
tiği haberi üzerine komisyonlarınca Meclise 
sunulması kararlaştırılan hususlara dair de
meci 599:601 

— Konya Milletvekili Sait Sina Yüce-
soy'un, 28 . 1 . 1964 tarihli 42 nci Birle
şimde yapmış olduğu konuşma dolayısiyle 
İçtüzüğün 187 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sı uyarınca takbih cezası ile tecziyesinin ve 
bu hususun Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmesinin uygun olduğuna dair Başkanlık 
Divanı tezkeresi 466:482 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
mn, Ege tütün piyasasının açılması münase
betiyle mahallî tütün ekicilerinin kredi dar
lığı yüzünden ellerindeki malı ucuz fiyatla 
satmak mecburiyetinde kaldıkları yolundaki 
konuşmasına Tarım Bakanı Turan Şahin'in 
cevabı 116:119 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un, Ahlat ilçesinin Purhus bucağında 
çıkan çocuk hastalığı hakkında geçen Birle
şimde yaptığı konuşmaya cevabı 500:501 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç/m, 
Samsun'da salgın halinde yayılan hastalığın, 
kanalizasyon bozukluğu ve tedavi imkânla
rının yetersizliği yüzünden daha da yayıl
masına meydan verilmeden giderilmesi hu
susundaki demecine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in cevabı 327 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Tokat ilinde vukubulan dondan zarar 
gören ekili tohumların yerine yeniden ekim 
yapılabilmesi için muhtaç çiftçilere tohum
luk verilmesine dair gündem dışı konuşma
sı 451 

—• Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Türk Parlâmentosundan son Kıbrıs 
olaylarının neticelerini yerinde görmek üze
re gidenler adına yaptığı açıklaması 214:217 



GENEL GÖRÜŞME 

Sayfa 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 

Kıbrıs konusunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/8) 603:604 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 

Sayfa 
Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hükümetin 
bu konuda takibettiği ve edeceği politika 
hususlarında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/7) 254,328:338 

KANUNLAR 

No. 
396 Tapulama Kanunu 

Cilt Sayfa 
5 532 

11 129 
17 251, 
657:666 

18 4:48, 
56:71,186:221,233:264,351:394,421:473,618:642 

19 6:30, 
59:62 

22 207, 
392 

23 378: 
391,496:499 

24 334: 
357 

26 164: 
165,181:191 

397 — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan Andlaşma ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun 22 166 

23 149: 
150 

24 33 
25 80: 

91,115:118,130,145:148,152,170:173 
398 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 25 307 

26 211, 
282:284,301:304,338,380:383 

No. Cilt Sayfa 
399 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 25 178 

26 211, 
284:288,305:3Q8,338:380:387 

400 — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 25 178 

26 211, 
288:289,309:312,338,376:379 

401 — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 26 3 

26 253, 
289:290,313:316,338:339,388:391 

402 — Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılması
na dair Kanun 23 486 

25 151, 
211:214 

403 — Türk vatandaşlığı Kanunu 5 466 
11 157 
18 348 
20 469, 

477:496,507:510 
24 33 
26 465, 
504:508 

KARARLAR 

No. Sayfa 
171 — Bakanlar Kuruluna güvenildi-

ğine dair 198 
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Sayfa 
Giresun (ibrahim Eteni Kıltçoğlu) 
—• Milletvekillerinin bütçe çalışmala

rına imkân verilmek üzere, daha evvel alı
nan karar gereğince, Millet Meclisinin Sa
lı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplan
ması hakkında. 466 

İstanbul (Naci öktem ve sekiz arkada
şı) 

— Alâmeti Farika Nizamnamesine ek 
kanım teklifi ile Manisa Milletvekili Mu
ammer Erten'in, markalar ve menşe işa
retleri hakkındaki kanun teklifinin gün
demdeki diğer işlere takdim en görüşülme
si hakkında 502:503 

Konya (İrfan Baran) 
— Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hü

kümetin bu konuda takibettiği ve edeceği 
politika hususlarında bir genel görüşme 
açılmasına dair (8/7) 254,328:338 

Adalet Komisyonu Raporları 
— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 

Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meş
hut suçların Muhakeme Usulü Kanununun 
1 nci maddesine bir bend ilâvesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/458) 211 

— Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane 
numarasında nüfusa kayıtlı İsmailoğlu Fa-
time (Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 do
ğumlu Hasan Şentürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/641) 270 

— Akhisar İlçesinin Bergele Köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa ka
yıtlı Hüseyinoğlu Medine'den doğma 
7 . 12 . 1929 doğumlu Hasan Çalımcı (Ça
lımcı) nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/804) 499 

•— Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, 
Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında veri
len ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
tahviline dair kanun teklifi hakkında (2/606) 

5:27,59:62 

Sayfa 
Millî Savunma Bakanı (llhami Sancar) 

ve İstanbul (Reşit Ülker) 
20 - 21 Mayıs olaylarının bastırılması 

sırasında şehit olan veya yaralanan subay 
ve erlerimizin ailelerine Devletçe yardım 
edilmesi maksadiyle hazırlanan kanun ta
sarısının, protokola alınarak, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında 219 

Sanayi Bakanı (Muammer Erten), Tica
ret Bakanı (Fennî tslimyeli), 

— Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı 
bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurul
ması hakkındaki kanım tasarısının, bir an 
önce kanunlaşması için, havale edilmiş ol
duğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plân ko
misyonlarından üçer üye seçilerek kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hakkında. 218:219 

RAPORLAR 

— Antalya eski Milletvekili Burhanettin 
Onat'm hükümlü bulunduğu cezanın kalan 
kısmının kaldırılması hakkında Dilekçe 
Karma Komisyonunca hazırlanan kanun ta
sarısı hakkında (1/540) 546,554:558 

—Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşri
nievvel 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 ve 
290 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/510) 500 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 
ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
10 . 7 . 1953 tarih ve 6138 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin ilk' 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/511) 115 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kında kanun teklifine dair (2/607) 5,59:62 

— Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) 
köyü hane 65, cilt .12 ve sayfa 107 sayısın-



Sayfa 
da nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Elif
ten doğma 21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir 
Ceylân'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/745) 271: 

272 
— Devlet Yatırım Bankası hakkında 

kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında (1/308) 465,519:529 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/635) 3,162:164,165:181 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair O. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/317) 465,508:519 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zongul
dak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve 
Adana Milletvekili İbrahim Te'kin'in, Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun 7 nci maddesinin 2 nci bendinin 1 rıci 
fıkrasının 2 nci cümlesinin çıkarılması, 
11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 19 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkrasının 
20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 
62 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/628) 597 

—• İstanbul Milletve'kili Naci öktem vo 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâ
meti Farika Nizamnamesine ek kanun tek
lifi ile Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, Markalar ve menşe işaretleri hak
kında kanun teklifine dair (2/160, 2/297) 482: 

484 
— İstanbul Samatya Hacıpiri mahalle

si, Sarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve say
fa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tah-
sinoğlu, Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 do
ğumlu Recep Güngör Tanış'm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/671) 270:271 

— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 
104 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

Sayfa 
dair kanun teklifi hakkında (2/344) 3 

— Kalecik İlçesinin Hasayaz Bucağı 
Tavşancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve say
fa 13 sayısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğ-
lu, Satı'dan doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu 
Mehmet Aksoy'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/805) 500 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm kö
yü hane 8, cilt 32' ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
Karacabey ilçesi Yenisanbey . köyü nüfu
sunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayısın
da kayıtlı Şevketoğlu Nazmiye'den doğma 
1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm ceza
larına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/568) 269:270 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların 
affına dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/431) 3 

— Kulp İlçesinin Haeanan Köyü hane 
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/806) 500 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 
nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilme
sine mütaallik kanun teklifi hakkında 
(2/128) 597 

— Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısın
da kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan 
doğma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler 
ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve 
sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu Ha
tice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki 
Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkerene dair (3/778) 115, 

272:282,504 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'-
tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram 



Sayfa 
Albayrak'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/438) 272 

— Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'-
den doğma 11. . 10 . 1942 doğumlu Veysel 
Aslan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair (3/775) 499 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
(Jürcaıı ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezkere
si hakkında (3/740) 27:46,63:66,67:70,71:74,75: 

78,254:266,266:269,317:320 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel'in, Bâzı suç ve veza-
ların affı hakkındaki 23 Şubat 1963 gün ve 
218 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile içel Mil
letvekili Mazhar Arıkan'm, bâzı suç ve ceza
ların affı hakkındaki 218 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili 
hakkında kanun teklifine dair (2/574, 
2/645, 2/650) 597 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
21 . 12 . 1949 tarih ve 5464 sayılı Kanunla 
değişen 8 ve 427 nci maddeleriyle 438 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/417) 499 

— Uşak Merkez Aybey Mahallesi hane 
1,43, cilt 14 sayfa 103 sayısında nüfusa ka
yıtlı Haliloğlu, Sultandan doğma 11.12.1929 
doğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/792) 499 

— Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 
3 . 4 . 1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) 
ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/660) 271 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1 /505) 290:300,339:340,392:395, 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/308) 465,519:529 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair O. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/317) 465,508:519 

— Millî Eğitini Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletve
kili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senato
su Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir, ve 3 
arkadaşının, İlk ve orta. tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve C 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 
8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifine da
ir (1/525, 2/25, 2/155, 2/186) 195:196,219,2.38 

— Ödemişi i Ahmedoğlu Ali Orhan Ilk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/573) 465 

•— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan talbip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli gö
rev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısları
na ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 
ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
ın, hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/531, 2/89) 546 



Sayfa 
Çalışma Komisyonu raporları 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücdbilgin ve Ada
na Milletvekili ibrahim Tekin'in, Toplu İş 
Sözleşmesi; Grev ve Lokavt Kanununun 
7 nei maddesinin 2 nei bendinin 1 nei fıkra
sının 2 nei cümlesinin çıkarılması, 11 nei 
maddesinin 1 nei fıkrasının, 19 ncu madde
sinin 2 nei bendinin 5 nei fıkrasının, 20 nei 
maddesinin 12 nei bendinin, 25 nei maddesi
nin (e) bendinin 1 nei fıkrasının, 62 nei 
maddesinin "2 nei fıkrasının ve 2 nei geçi
ci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/628) 597 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekilli Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücelttiğin ve Ada
na Milletvekili ibrahim Tekin'in Sendika
lar Kanununun 20 nei maddesinin 4/a ben
dinin 22 nei maddesinin 1 nei bendinin, 
25 nei maddesinin 1 nei bendinin^ 27 nei 
maddesinin 1 nei ve 3 ncü fıkralarının, 31 
nei maddesinin 10 ncu bendinin ve 2 nei ge
çici maddesinin düzeltilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/629) 554 

Geçici Komisyon raporları 

•— Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında (1/308) 465,519:529 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Eğitim ödeneği kanun teklifi hakkında 
(1/601, 2/619) 503:504,529:546 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair, C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/317) 465,508:519 

—• İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 
onbir arkadaşının; Deniz iş kanunu teklifi
nin, aynı nitelikteki Hükümet tasarısı ile 
beralber ve normal komisyonlarında görüşül
mesi hakkında Geçici Komisyonca verilen 
karara dair 503 

Sayfa 
— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemul 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri hakkında (1/560, 2/591) 121:130,131: 

152,196 .-207,238 .-249,340 .-344,409.448,451:462, 
484:487,558:564,606:622 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/202) 465,504:508 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi hakkında (1/579) 596 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında 
(1/580) 596 

—• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/551) 5,47:50 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/636) 211, 

282:284,301:304,338,380:383 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/618) 5,51:54 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1 /622) 211,284:288,305:308, 

338,376:379 

— 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı hak
kında (1/578) 595 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı hakkında (1/581) 596 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/639) 253,289:290,313: 

316,338:339,388:391 
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında 
(1/582) 596 
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natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının, İlk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 ncı 
ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifine dair 
(1/525, 2/25, 2/155, 2/186) 195:196 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı hakkında (1/505) 290:300,339:340,392:395 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin 
tadiline dair kanun tasarısı hakkında 
(1/535) 597 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai se
beplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan mahallerde sü
rekli görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mü
tehassıslarına ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısı ile Mardin Milletvekili Meh-

Sayfa 
met Ali Arıkan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (1/531, 2/89) 546 

Sanayi Komisyonu raporları 

—• Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/308) 465,519:529 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/317) 465,508:519 

— İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâ
meti Farika Nizamnamesine ek kanun tek
lifi ile Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, Markalar ve menşe işaretleri hak
kında kanun teklifine dair (2/160, 2/297) 482: 

484 

Ticaret Komisyonu raporlar 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında (1/308) ' 465,519:529 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/317) 465,508:519 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 
Çekilmeler 

— Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt'-
ın, İçişleri Komisyonundan çekilmesi 218 

— Samsun Milletvekili Nurettin Cerit-
oğlu'nun, Gümrük ve Tekel Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair 120:121 

İzinler 

— Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, hastalığına binaen, 3.2.1964 ta

rihinden itibaren bir ay izin sayılması 
(3/816) 408:409 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/799, 3/800) 3:4 
(3/820) 605 

ödenekler 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Gaziantep Milletvekili Osman Or-
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han Bilen'e ödeneğinin verilebilmesi için 
karar verilmesine dair (3/817) 408:409 

Seçimler ve Komisyonlarla ilgili işler 

— Adalet Komisyonu Başkanlığının; Se
çim kanunlariyle ilgili tekliflerin, görüşül
mek üzere İçişleri Komisyonunca istenil
mesi üzerine oraya havalesi ve sonradan 
tekrar Adalet Komisyonuna geriverilme-
si hususunda her iki komisyonca varılan 
anlaşmaya dair yazısı 408 

— içişleri Komisyonu Başkanlığının; 
Çanakkale Milletvekili Şefik inan ve 7 ar
kadaşının, «Arazi Vergisinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifi» nin, daha önce 

Adalet Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulu
nan Yassıada hükümlülerinin adedine ve 
durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet ve içişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/732) 344 

—• Çorum , Milletvekili Abdurrahnıan 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin 
Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 360, 

583 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazmi Baş'm emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let ve içişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/615) 83:84 

—• izmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokra
tik rejime tecavüz eder mahiyette konuş
malar olup olmadığına dair içişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/773) 590 

Başbakandan 

— Ağrı Milletvekili Nevzat G-üngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı 

Sayfa 
«Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» 
nı görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Ko
misyona havalesine dair yazısı 408 

—• içişleri ve Millî Savunma Komis
yonlarında açık bulunan üyelikler için se
çim yapılması 605:606 

— Ticaret ve Sanayi bakanlarının; 
Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir pet
rol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması 
hakkındaki kanun tasarısının, bir an ön
ce kanunlaşması için, havale edilmiş ol
duğu Maliye, Ticaret, Sanayi ve Plân ko
misyonlarından üçer üye seçilerek kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
teklif eden önergesi 218:219 

ayrı ne miktar yatırım yapılacağına ve is
tanbul - Ağrı uçak seferlerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/787) 591 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'm Karacasu ilçesi Yazır köyü hal
kı tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe 
üzerinde bir işlem yapılıp yapılmadığına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/760) 589 

— Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun 
grevlerinin durdurulmasının dayandırıldığı 
mucip sebebin hakikatlere ne dereceye ka
dar uygun olduğuna dair Başbakandan ve 
Çalışma Bakanından sözlü sofusu (6/784) 591 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, Bolu, ilçe ve köylerinde 5 Yıllık Kal
kınma Plânında ne gibi yatırımlar yapıla
cağına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/727) * 360,586 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki dü
şüncesinin ne olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/743) 366,587 

—• izmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edi
len sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sa
yılı Kanunun, günün şart ve icaplarına gö
re, kaldırılması veya tadili hakkında ne 

SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 



- 13 — 
Sayfa 

düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/755) * 588 

— tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapı
lan maçlardaki hasılata ve seyircilerin du
rumlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/720) .360,583 

— tzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
in, bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/757) 588 

—• Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofıı-
oğlu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesisleri
nin halen kimin veya kimlerin tasarrufun
da olduğuna daiı* Başbakandan sözlü soru
su (6/750) 588 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
mn, Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tinin, Hükümetimizce, eski yardımın de
vam edeceği hakkında bir garantisi bulunup 
bulunmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/751-) 588 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî 
âfetler dolayısiyle mağdur olan halka bir an 
evvel yardım yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru
su (6/698) 106:107,346,565 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş 
gibi gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen 
kimse olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/778) 590 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyaeak münakale tesislerinin 
ıslah ve ihyası konularında ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/762) 589 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Üikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğ
day verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/704) 349 

Bayındırlık Bakanından 

— Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat 

Sayfa 
Devlet Su işleri Başmühendisi hakkında 
ne gibi işlem yapıldığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/744) 366,587:588 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSt içme suları, sulama ve ku
rutma işlerine ve bunlardan hangilerinin 
sonuçlandırıldığına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/738) 365,587 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Corum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen dere
nin ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve İmar ve tskAn Bakan
larından sözlü sorusu (6/768) 589 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne 
zaman karayolları programına alınacağına 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/726) 360,584 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaj'larmda yapılacak yol
ların durumlarına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm 
sözlü cevabı (6/713) ' 355,577:582 

—• Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve köprülerin inşası ile meyva ve bağ
ları âfetten zarar görenlere yardım yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Bayındırlık bakanlarından soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî fslimye-
li'nin sözlü cevabı (6/696) 100:104,346,564 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 
3 kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/770) ' 590 

—• Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan 
toprak yolu, Karayollarınca, 1964 yılında 
inşası suretiyle trafik kazalarının önlenme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/769) 589 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro
jelerine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/717) 357,583 
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— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
ııın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/765) 589 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşil ırmak köprüsünün göz
lerine ne maksatla toprak döküldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/715) 355,583 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman 
yapılacağına dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm sözlü 
cevabı (6/714) 355,582:583 

Çalışma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'-
m, AT AŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uy
gun grevlerinin durdurulmasının dayandı
rıldığı mucip sebebin hakikatlere ne dere
ceye kadar uygun olduğuna dair Başbakan
dan ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/784) 591 

Devlet Bakanından 

— Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya belediye.sınırları dâhilinde, Evka
fa ait ne kadar boş. arazi bulunduğuna ve 
satılan gayrinıenkullerden ne kadar gelir 
sağlandığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/747) 588 

— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem uı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edir
ne Kırkpmar er meydanının onarımı için, 
1963 yılı programına konulan ödeneğin ten
kis edilip edilmediğine dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/740) 366.5S7 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrııl Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza He
yeti kararlarının, muhatabına ne yollarla 
tebliğ edileceği hakkında bir hüküm olup 
olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/786) 591 

— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği 
de ayrılan Kastamonu kapalı spor salonu-

Sayfa 
nun ihalesinin geri bırakılması sebebine jdair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/758) 589 

Dışişleri Bakanından 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/779) 590 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında 
son tahkikatın açılmasına karar verilerek 
Anayasa Mahkemesine sevk edilen Bonn 
Büyükelçisi Mehmet Baydur'a dair Dışişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/785) 591 

içişleri Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, ceza evleri ve hastanelerde bulu
nan Yassıada hükümlülerinin adedine ve 
durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/732) 344 

— Aydın Millevekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir 
dergide 1945 yılında yayınlanan bir yazı
ya dair,. İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/709) 353,576 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline 
bağlanması sebebine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780) 590 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine 
köyünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlan
ması için yapılan plebisit sırasında vatan
daşlara baskı yapılıp yapılmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/748) 588 

— Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin 
Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 360, 

583 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtar
lıklarının teftiş ve murakabelerinin yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/676) 91,345:346 
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— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, îpsala Karpuzlu köyünde oturan 
Naznıi Baş'm emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/615) 83:84 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkev-
1 eriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öz-
trak'm sözlü cevabı (6/656) ' 88:90 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim kanunlarının kabulü münase
betiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin 
masraflarının nereden ödendiğine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'-
m sözlü cevabı (6/665) 90:91 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Görele Kaymakamı Babür Ün-
sal'ın Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini 
sebebine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Orhan öztrak'm sözlü cevabı (6/640) 84:88 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun 
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğru 
olup olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve İçişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/710) , 353:355,576:577 

— İzmir Milletvekili' Arif Ertunga'-
nın, Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı 
salon toplantısında 27 Mayısa ve yeni de
mokratik rejime tecavüz eder mahiyette 
konuşmalar olup olmadığına dair İçişleri ve 
Adalet bakanlarından sözlü sorusu (6/773) 590 

— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini 
tahdideden tedbirlerin müstenidatının ne 
olduğuna dair İçişleri ve Maliye bakanla
rından sözlü sorusu (6/756) 588 

— Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kay
makamlığına ne zaman tâyin yapılacağına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/759) 589 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kayma
kamının partizanca tutumuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/721) 360,583 

Sayfa 
— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanı
nın adliyeyi baskı altında tutması ve tehdi-
detmesinin, Anayasa nizamına göre, müm
kün olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/741) 366,587 

— Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bu
lunan yasak bölge kararının kaldırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Turizm 
ve Tanıtma ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/724) ' 360,583:584 

tmar ve îskân Bakanından 

— Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kana
lizasyonunun yapılması ve içinden geçen 
derenin ıslahı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Bayındırlık ve İmar ve İskân bakan
larından sözlü sorusu (6/768) 589 

— Niğde Milletvekili Asını E ren'in, 
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana ge
len hayvan hastalıklarını önlemek ve mes
kenleri yıkılan halka yardım yapmak husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân ve Tarım bakanlarından soru önergesi 
ve Tarım Bakam Turan Şahin'in sözlü ceva
bı (6/697) 104:106,346,564:565 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut 
Ziga hamamlarının modern bir kaplıca hali
ne getirilmesine dair sözlü soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin üzer'in, 
sözlü cevabı (6/719) 357:359 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin 
türbinleri hakkında Sanayi ve İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in 
sözlü cevabı (6/706) 350:351 

—• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hid
ro - Elektrik santralinden elektrik verilme
sinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
sözlü soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mu
ammer Erten ile İmar ve İskân Bakanı Ce
lâlettin Uzer'in sözlü cevapları (6/707) 351:353 
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Maliye Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, bakanların yurt içi ve yurt dışı gezile
rinin bir programa bağlanmış olup olmadı
ğına ve bu gezilerin çalışmalarına sekte ve
rip vermediğine dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'-
in sözlü cevabı (6/735) 361:365 

— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini 
tahdideden tedbirlerin müstenidatmm ne 
olduğuna dair İçişleri ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/756) 588 

Millet Meclisi Başkanlığı 

— Afyon Karahisaı- Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden 
bugüne kadar, her toplantı yılında kaçar 
birleşim yapıldığına ve birleşimlerin - sü
resine dair, Millet Meclisi Başkanlığından 
sözlü sorusu (6/729) 360,586 

—• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, 
doğru olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanlığından sözlü sorusu (6/791) 591 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâ
tında çalışıp da, vazife mahallinden ayrıl
madıkları halde, yolluk ve yevmiye alanlar 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başka
nından sözlü sorusu (6/790) 591 

Millî Eğitim Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâ
tına yapılan tâyinlere ve Ankara'daki ilko
kul öğretmen durumuna dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/723) 360,583 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğ
rencilerden, (her hangi bir nam altında) 
ücret alındığının doğru olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/739) 366,587 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğ-
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renime başlanmaması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/742) 366, 

587 
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Ha
tip Okulunun neden öğretime açılmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/753) 588 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde 
bulunan öğrenci müfettişlerimizin görevle
rini lâyikiyle yapıp yapmadıklarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/745) 366,588 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 589 

— İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'-
in, bu sene her hangi bir sebeple, lise ve 
ortaokullara giremiyen talebeler hakkında 
ne düşünüldüğüne dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/728) 360,586 

— Ordu Milletvekili Eefet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret 
Lisesinin il merkezinde açılması sebebine 
dair soru Önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in sözlü cevabı (6/685) 91:96 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir 
maden ihtisas bölümünün, bugüne kadar 
faaliyete geçirilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/754) 588 

Millî Savunma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nuıı, NATO borularının geçtiği arazi be
dellerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 99: 

100 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO 
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyeleri
nin neden davet olunmadıklarına dair Mil
li Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/734) 361,587 
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— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, Sıkıyöneti
min tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, 
kaç gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 588 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-

oğlu'nun, ceza evleri ve hastanelerde bulu
nan Yassıada hükümlülerinin adedine ve 
durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/732) 344 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun 
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğ
ru olup olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'in, sözlü cevabı 
(G/710) 353:355,576:577 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili ve Aksaray Devlet hastaneleri 
teşkilât durumları ve Ulukışla ve Ortak^y 
kazalarının sağlık merkezine kavuşturulma
larına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir'in sözlü 
cevabı (6/718) 357,583,584:586 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan 
Trabzon Numune Hastanesindeki tedavi
leri sonunda, bir ücret talebedilip edilme
diğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/792) 326,591:592 

Sanayi Bakanından 

—• Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının 
kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 
Erten'in sözlü cevabı (6/651) 88,344:345 

— Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası 
ile bir çimento fabrikası kurulmam husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/767) 589 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası 
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kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/725) 360,584 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi 
elektrik işinin ne zaman yapılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/752) 588 

— Kütahya Milletvekili Ali Eribek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 progra
mı hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi 
esasların göz önünde tutulduğuna dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/761) 589 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması husu
sunda ne gifbi tedbîrler alındığına dair, Sa
nayi ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/701) 346,565 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in hal
kın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gi'bi tedbirler alınacağına dair, Sa
nayi ve Ticaret bakanlarından sözlü soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer Er
tenin sözlü eevalbı (6/702) 346,565:571 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek 
olan elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de 
istifade ettirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı 
Muammer Erten Un sözlü cevabı (6/703) 346. 

349 
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-

çal'm, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Ha
muru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında 
yapılan etütlerin tamamlanıp tamamlanma
dığına dair Tarım ve Sanayi bakanların
dan sözlü sorusu (6/766) 589 

— Rize Milletvekili Cevat Yalçın'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulacak 
kâğıt hamuru fabrikasının kurulacağı ye
rin katî olarak tesbit edilip edilmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(•6/774) 590 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 
1964 hasat mevsiminde, bu ipin yeter ölçü
de imal ve stoku için tedbir alınıp alınmadı-

(M. Meclisi F. : 26) 
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gına dair Tarım v.e Sanayi bakanlarından 
sözlü sorusu (6/788) 591 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin 
türbinleri hakkında Sanayi ve İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü soru önergesi ve 
imar ve iskân Bakanı Celâdettin Uzer'in 
sözlü cevabı (6/706) 350:351 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
in, Trabzon'un, Of kazasına ikizdere Hid
ro - Elektrik Santralinden elektrik veril
mesinin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mu
ammer Erten ve imar ve iskân Bakanı 
delâlettin Uzer'in sözlü cevapları (6/707) 351: 

353 

Tarım Bakanından 

— Ankara Millet vekil i ibrahim İmir-
zalıoğlu'nıın, Devlet Üretme ciftliklerince 
tesbit olunan fiyatlara dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Turan Şahincin sözlü ce
vabı (6/711) 355 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu (ienel Müdürlüğü tarafın
dan fıçılan .kampların sayısına ve açılış ga
yesine dair soru önergesi ve Tarım Baka
nı Turan Şalıhrin sözlü cevabı (6/686) 96:99 

— Gümüşaııe Milletvekili Sabalhattin 
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş 
edilen zirai teknik teçjhizatm sağlanmasın
da vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü vsorusu (6/777) 590 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/775) 590 

— tzmir Milletvekili Şükrü Akkaıun, 
6831, sayılı. Orman Kanununun, antidemok
ratik hissi veren, geçici 1 nei maddesinin 
kaldırı imasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/730) 360,586:587 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı 
haline getirilmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair, sözlü soru önergesi ve Tarım 

Sayfa 
Bakanı Turan Şahinle Ticaret Bakanı Fen
nî tslimyeli'nin sözlü cevapları (6/700) 107: 

111 
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ

de ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayıisiyle meydana ge-
len hayvan hastalıklarını önlemek ve mes
kenleri yıkılan halka yardım yapmak hu
susunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve 
iskân ve Tarım bakanlarından soru önerigıe-
si ve Tarım Bakanı Turan Şahinin sözlü 
cevabı (6/697) 104:106 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç mad
deleri arasında bulunan elemanın istihsal 
ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ticaret ve Tarım bakanla
rından sözlü sorusu (6/772) 590 

— 1963 yılı Bütçe Kan ununa bağlı 
Niğde ili çevresinde yeniden kaç sulama 
tesisi, sondaj ve kanalı yapıldığına dair 
sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı Tu
ran Şahin'in sözlü cevabı (6/716) 356:357 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çarın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt 
Mamuru Fabrikasının kuruluş yeri hak
kında yapılan etütlerin tamamlanıp ta
mamlanmadığına dair Tarım ve Sanayi 
bakanlarından sözlü sorusu (6/766) 589 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşında ka
rargâh olarak yaralandığı binada bu
lunan banyo dairesinin tahribedildiği hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(0/789) 571,591 

- - Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, orak ipi, kota dışı bırakıldığına ^örv, 
1964 hasat mevsiminde, bu ipin' yeter öl
çüde imal ve stoku için tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Sanayi bakanla
rından sözlü sorusu (6/788) 591 

Ticaret Bakanından 

-- Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Türkiye Esnaf Dernekleri Kon fede
rasyon undaki kota yolsuzluğu tahkikatı
nın ne safhada olduğuna ve. Türkiye Dııııı-
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iıuriyeti Ziraat Bankası eski Genel Mü
dürünün kanunsuz ve usulsüz tutumu hak
kında ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/782) 590:591 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, çeltik mahsûlü için müdahale alı
mı yapılması ve ihracı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/694) İ00 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın. Kalkınma Plânında derpiş 
edilen zirai teknik teçhizatın sağlanma
sında vâki zorluğun giderilmesinde bir 
tedbir alınıp alınmadığına dair Tarım ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/777) 590 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Ko
mitesi kurulup kurulmadığına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/776) 590 

— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
teminat gösterilen gayrimenkullerin değer 
baremlerinin günün şartlarına ve alını -
satım fiyatlarına uygun hale getirilmeleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/733) 360,587 ı 

— Kastamonu Milletvekili ismail Hak- I 
ki Yılanlıoğlu'nım, Et ve Balık Kurunu» ı 
Umum Müdürünün ne gibi bir görevle ve 
hangi lüzuma binaen Amerika'ya gittiği
ne ve Kurumun sair işlerine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/783) 591 

— Niğde Milletvekili Asım E ren'in, 
Bos Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korun 
ması 'hususunda ne gibi tedbirleri alın
dığına dair, Sanayi ve Ticaret bakanla
rından sözlü sorusu (6/701) 346,565 

— Niğde Milletvekili Asım E ren'in, 
elma tarımının himayesi ve bir ihraç malı 
haline getirilmesi için ne gibi "tedbirler I 
alındığına dair, sözlü soru önergesi ve Ta- I 
rım Bakanı Turan Şahinle Ticaret Bakanı 1 
Fennî tslimyeli'nin sözlü cevapları (6/700) 107: I 

111 
—- Niğde Milletvekili Asını Eren'in. I 

halkın ucuz fiyatla motopomp temini | 

Sayfa 
hususunda ne gibi tedbirler alınacağına 
dair, Sanayi ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/702) 346,565:571 

— Niğde Milletvekili Asını Kren'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiylc yıkı
lan yol. ve köprülerin inşası ile meyva ve 
bağlan âfetten zarar görenlere yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Bayındırlık bakanlarından soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî tslimye
li'nin sözlü cevabı (6/696) 100:104 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç mad
deleri arasında bulunan elmanın istihsal 
ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ticaret ve Tarım bakanla
rından sözlü sorusu (6/772) 590 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan 
yerlerde alım yeri açmaması ve aldığı 
mahsullerin bedelini vaktinde ödememesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü 
som.su (6/77!) -r>îK) 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik- -
moıı'in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz 
buğday verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Fennî Tslimyeli'nin 
sözlü cevabı (fi/704) 571:576 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
ııın, özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü • 
müessesesinin kurutuş ve görevlerinin han
gi esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/737) 365,587 

— Bursa Milletvekili Sadrettin <>n-
ga'nııı, Turizm konusunda Yunanistan'ın 
aleyhimize yaptığı propagandayı önlemek 
hususunda ne gibi tedbirler alınacağına 
dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu (6/603) 100.346 

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için 
bin İngiliz lirası aylıkla bir yer tutulması 
hakkında Londra Sefaretine yazı yazıldı-

http://som.su
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ğı hususundaki söylentilerin doğru olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/736) 365,587 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
in cifin, Karadeniz bölgesine turistik ba
kımdan önem verilmemesi sebebine dair 
sözlü soru önergesi ve Turizm ve Danış
ma Bakanı Ali İhsan Cîöğüş'ün sözlü 
cevabı (6/706) 349:350 

— Tunceli Milletvekili Vahan Kış-
oğlıfnun. Tunceli iline ait halen yürürlük
te bulunan yasak bölge kararının kaldırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Turizm ve Tanıtma ve îçişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/724) 360,583:584 

Sayfa 
Ulaştırma Bakanından 

- - Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, Denizcilik Bankası Denizyolları, DB 
Deniz Nakliyatı ve Şehir Hatları işlet
melerinde, 1960 yılında ve bugün kaç ser
vis ve kaç personel bulunduğuna dair söz
lü önergesi ve Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender'in sözlü cevabı (6/746) 366:375 

— Balı kesri Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına 
her sene verilmekte olan iki maaş tutarın
daki ikramiyenin bu sene ödenip ödenme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/764) . 589 

;r,( Tl — YAZILI SORULı 

Adalet Bakanından 

- - Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu'nım, cezaevleri ve hastanelerde bu
lanan Yassıada hükümlülerinin adedine 
ve durumlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet ve İçişleri bakanlarından ya
zılı sorusu-(7/420) 450 

Başbakandan 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak'ın, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt Kanununun kabulünden bugüne de
ğin, özel ve kamu sektöründe, akdedilen 
toplu iş sözleşmesinin adedine dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/430) 464 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sar
fiyatın dağılış miktarına ve gazyağma ya
pılan zam sebebiyle dar gelirli vatandaşı 
koruyucu ne gibi tedbir alınacağına dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/423) 115 

— Samsun Milletvekili Osman Şahin-
oğlıı'nun, Pilot bölge kabul edilen Terme 
ilçesine, 1964 senesi için, neler yapılması
nın düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Orhan 
Öztrak'ın yazılı cevabı (7/404) 156:157 

İR VE CEVAPLARI 

Devlet Bakanından 

.— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
ıııiı, Tokat Müftüsü hakkında yapılan 
müfettiş tahkikatı sonunda ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Devlet Bakanından 
yazılı sorusu (7/427) 326 

îçişleri Bakanından 

— Artvin Milletvekili Saffet Emiu-
ağaoğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde 
bulunan Yassıada hükümlülerinin adedine 
ve durumlarına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet ye îçişleri bakanlarından 
yazılı, sorusu (7/429) '450 

— Konya Milletvekili Kemal Atamaıf-
nı^ Beyşehir ilçesi merkezi Belediye Reisi 
ve Muhasipliğini, 27 Mayıs 1960 tarihine 
kadar, kimlerin yaptığına ve Hidro - Elek
trik Santrali ve şebekesinin ihalesi mevzu
unda bir şikâyet olup olmadığına dair 
îçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/431) 464 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
Belediyeler ve özel idarelerde, 14 . 5 . 1950 
tarihinden 27 . 5 . 1960 tarihine kadar, 
muhtelif sebep ve düşüncelerle, kaç me
murun kadrosu lâğvedilerek açıkta bırakıl
dığına dair yazılı soru Önergesi ve îçişleri 
Bakanı tlyas Seçkin'in cevabı (7/296) 488:490 
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Sanısını Milletvekili Osman Şahin-
oğluîıun, Pilot bölge kabul edilen Terme 
ilçesine, 1964 senesi için, neler yapılması
nın düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Başbakan adına içişleri Bakanı Orhan 
öztrak'm yazılı cevabı. (7/404) 156:157 

Millî Eğ-itim Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın,-Dicle Yatılı öğretmen Okulunun 
bütün alım - satım işlerinin Diyarbakır 
Defterdarlığındı yürütülmesi sebebine dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı İbrahim öktem'in cevabı (7/415) 401 

— Edirne Milletvekili Fahir Girit! i-
oğlu'nun, Kayseri lisesi öğrencilerinin, 
Cumhuriyetin 40 ncı yıl dönümünün ge
çit töreninde, taşıdıkları dövizlerle ilgili 
olayın tasvibedilip edilmediğine dair soru 
Önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
Öktem'in yazılı cevabı (7/396) 1.55 

Millî Savunma Bakanından 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut> 
un, Tekirdağ iline bağlı Marmara Ereğ-
li'sindeki Millî Savunmaya ait ikmal mer
kezinin tehlikeden uzak bir bölgeye nakli
nin uygun.olup olmıyacağı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı llhami Sancar'ın yazılı 
cevabı (7/351) 153:155 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

. — Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde 
bulunan Yassıada hükümlülerinin adedine 
ve durumlarına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet ve İçişleri bakanlarından 
yazılı sorusu (7/429) 450 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal ilçesi dâhilinde bulu
nan Tuzla içmelerinin hangi esaslara gö-
re işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde 
teftiş ve murakabe edildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Ali İhsan Göğüs ve Ulaştırma (es-

Sayfa 
ki) Bakanı İhsan Şeref Dııra'nın yazılı 
cevapları (7/379) 622:625 

— Samsun Milletvekili Osman Şahin-
oğlu'nun, Pilot bölge kabul edilen Terme 
ilçesinde inşasına başlanan sağlık merke
zine, 1964 senesi için, ne kadar yardım 
yapılacağına dair yazılı soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demirin yazılı cevabı (7/405) 625 

Sanayi Bakanından 

— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Doğu • Anadolu'da kurulması gereken çi
mento fabrikalarının kurulacakları yerle
rin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/452) 326 

Tarım Bakanından 

— Bursa Milletvekili İsmail Yılınaz'm, 
ormanlık bölgelerde yaşıyan halka, linyit 
yakmaları için, soba temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi 
ve Tarım Bakam Turan Şahin'in yazılı 
cevabı (7/421) 625:627 

- Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçesinin yurt dışı ge
çici görev yolluğu maddesine konulan öde
nekten ne miktarının harcandığına dair 
yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Tu
ran Şahin'in cevabı (7/4161 492:495 

Ticaret Bakanından 

— Kırşehir Milletvekili Memdııh tfr-
demir'in, merkezi taşrada bulunan şirket
lerden hangilerinin, merkezinin, Ankara'ya 
nakledilmiş olduğuna dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret "Bakanı Fennî tslimyeli'nin 
cevabı (7/424) 496 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal ilçesi dâhilinde bulu
nan Tuzla içmelerinin hangi esaslara gö
re işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde 
teftiş ve murakabe edildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 



Sayfa 
Bakanı Kemal Demir, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Ali İhsan Göğüs ve Ulaştırma (es
ki) Bakanı İhsan Şeref Dura'nın yazılı 
cevapları (7/379) 622:625 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
31 Ocak 1964 gecesi, Devlet Radyosunda, 
beyanatı yayınlanan Yunanistan Büyükel
çisinin. Türkiye'de yaşıyan Türk -vatanda
şı ramlar hakkında konuşmaya yetkili 
olup olmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı sorusu (7/426) 326 

— Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı (1/579) 596 

— Antalya eski Milletvekili Burhanet-
tin Onat'ın hükümlü bulunduğu cezasının 
kalan kısmının kaldırılması hakkında Dilek
çe Karma Komisyonunca hazırlanan kanun 
tasarısı (1/540) .' 546,554:558 

— Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/649) 253 

— - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yıh Bütçe kanunu tasarısı (1/580) 596 

—•• 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında Kanu
na bağlı (1) sayılı eetvelde değişiklik yapıl
masına dair (1/640) £1. 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa, ek kanun tasarı
sı (1 /505) ' 290 .-300,339:340,392:395 

— 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

(1/292) 499 
--- 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/551) 5,47:50 

-•- 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli eetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/642) 161 

-— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/636) 211,282:284,301:338,380: 

383 

Sayfa 
Ulaştırma Bakanından 

* 
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

istanbul'un Kartal ilçesi dâhilinde bulu
nan Tuzla içmelerinin hangi esaslara gö
re işletildiğine ve hangi esaslar dâhilinde 
teftiş ve murakabe edildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Ali ihsan Göğüs ve Ulaştırma (es
ki) Bakam ihsan Şeref Dura'nın yazılı 
cevapları (7/379) 622:625 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/618) 5,51:54 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/622) 211,284:288,305:308,338,376:379 

1964 yıh bütçe kanunu tasarısı (1/578) 595 
— 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti

yat askerî memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla muaddel 25 ııci maddesinin 
tadiline dair (1/535) 597 

— Cemal oğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair (1/644) 161 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Cîenel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu 
tasarısı (1/581) 596 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1 ,/639) 3,253,289 .-290,313:316,338:339,388:391 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı (1/582) 596 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/641) 81 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 
(1/583) 596 

— Devlet Yatırım Bankası hakkında. 
(1/308) 465,519:529 

TASARILAR 
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' Sayfa 

— İ ğ e Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/643) 161 

— Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe yılı 
kanunu tasarısı (1/584) 596 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı 
(1/601) 503:504,529:546 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 
(i/585) 596 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçi
ci bir madde eklenmeğine dair (1/635) 3,162:164, 

165:181 
— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti

rakleri hakkında kanun tasarısı (1/317) 465,508: 
519 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncii maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (1/646) .161 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/645) 161 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yı
lı bütçe kanunu tasarısı (1/587) 596 

— İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/630) 211,288:289, 

309:312,338,384:387 

— İstanbul Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı (1/586) 596 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde, değişiklik yapıl
ması hakkında (1/619) 5,55:58 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı (1/588) 596 

— Maliye Bakanlığı kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenme
sine dair (1/647) 161 

Sayfa 
—• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük

sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında (1/525) 195:196,219,238 

— Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal.tatbikatlarında mesaıinin 24 
saat devamını sağlıyaıı kanun tasarısı 
(1/648) ' lfil 

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/589) • ' 596 

— ödemişti Ahmedoğlü Ali Orhan llk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (1/573) 465 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/590) 596 

— Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafii, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassısları
na ödenek verilmesine dair (1/531) 

- Siyasi partiler kanunu tasarısı (1/560) 
130,131 :152,196 -207,238:249,340.344,409: 

451 :462,484:487,558 £64,606 

546 

121: 
448, 
:622 

— Tapulama, kanunu tasarısı .(1/211) 81,164: 
165,181:195 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/591) 596 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı 
Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştiril
mesine dair (1/650) 499 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 
(1/202) 465,504:508 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı .(1/592) 597 

TEKLİFLER 

Adana (Kastm Oülek) 
— Siyasi Partiler Kanun teklifi 

(2/378) 121:130,131:152,196:207, 

238:249,340:344,409:448,451:462,484 : 
487,558:564,606:622 
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Sayfa 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadi
line, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) 
ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi 
ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair, 
(2/35) 81,164:165,181:195 

— Siyasi Partiler kanun teklifi (2/591) 121: 
1.30,131.152,196:207,238:249,340:344, 

409:448,451:462,484:487,558:564,606:622 
Afyon Karahisar (Asını Yılmaz ve 4 ar

kadaşı) 
— 3005 sayılı Meşhut suçların Muhake

me Usulü Kanununun 1 nci maddesine bir 
bend ilâvesine dair (2/458) 211 

Ankara (Burhan Apaydın) 
— 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizam

namenin 215 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/658) - 499 

— 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizam
nameye bir fıkra eklenmesine dair (2/659) 554 

Ankara (Mustafa Kemal Erkovan) 
— Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman 

Deniz ve Erol Dineer hakkında verilen ölüm 
cezalarının müebbet ağır hapse tahviline 
dair (2/606) 5:27,59:62 

Artvin (Sabit Osman Avcı) 
— 25 . 5 . 1961 tarihli 306 sayılı Millet

vekili Seçimi Kanununun 32 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/662) 595 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) 
— Eğitim ödeneği kanun teklifi (2/619) 503: 

504,529:546 
Aydın (Reşat özarda) 
— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 

52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/122) 81,164:165,181:195 

Bolu (Kâmil înal) 
— Millî Eğitimi kalkındırma kanunu 

teklifi (2/652) 3 
Bolu (Sırrı Uzunhasanoğlu «C. S. Üyesi» 

ve 4 arkadaşı) 

Sayfa 
— Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında

ki 10 . 7 . 1953 tarih ve 6138 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi ile 15 nci maddesinin 
ilk fıkrasının değiştirilmesine dair (2/511) 115 

— 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 sa
yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 288 ve 290 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair (2/510) 500 

Bolu (Sırrı Uzunhasanoğlu «C. S. Üye
si») ve Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. Ş. 
Üyesi») 

— 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair (2/525) 3 

Burdur (Mehmet özbey) 
— 734 numaralı Kanunu Medeninin 

134 ncü maddesine bir fıkra ilâve olunması 
hakkında (2/660) 554 

Çorum (Faruk Küreli ve 39 arkadaşı) 

•— 298 sayılı Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkında Kanun, 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi Kanunu, 306 sayılı Milletvekili Se
çim Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
bâzı maddelerinin ilgasına dair (2/661) 554 

İçel (Mazhar Arıkan) 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci 
bendinin tadili hakkında (2/650) 597 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve M. Mec
lisi İdare Âmirleri) 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (2/655) 115 

— Sayıştay 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (2/654) 115 

İstanbul (Coşkun Kırca), İzmir (Şeref 
Bakşık) Zonguldak (Yusuf Ziya Yücebil-
gin) ve Adana (İbrahim Tekin) 

— Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendi
nin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin çıkarıl
ması, 11 ci maddesinin 1 nci fıkrasının, 19 
ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 
25 nci maddesinin (c) bendinin 1 nci fık-
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Sayfa 

rasınm, 62 nei maddesinin 2 nci fıkrasının 
ve 2 nci geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/628) 597 

istanbul (Coşkun Kırca), İzmir (Şeref 
Bakşık), Zonguldak (Yusuf Ziya Yücebil-
ginj ve Adana (İbrahim Tekin) 

— Sendikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendinin 22 nci maddesinin 
1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci 
bendinin, 27 nci maddesinin 1 noi ve 3 ncü 
fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 ncu ben
dinin ye 2 nci geçici maddesinin düzeltil
mesi hakkında (2/629) 554 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel) 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
ki 23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanu
nun 8 noi maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/645) 597 

İstanbul (Naci öktem ve 8 arkadaşı) 

— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun * teklifi 
(2/160) 482:484 

İstanbul (Suphi Baykam) 
— 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi

nin tadili hakkında (2/656) 211 
İzmir (Enis Kansu «C.S. Üyesi») 
— Bir kısım suçluların cezalarının de

ğiştirilmesi-ye azaltılması hakkında (2/607) 5f 

59:62 

İzmir (Mustafa Uyar) 

— 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair (2/76) 81,164: 

165,181:195 

— 5383 sayılı Gümrük: Kanununun 
134 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/236) 5 

— Yabancı uyruklu turistler aleyhine 
işlenen suçlar hakkında (2/657) 211 

İzmir (Nihat Kürşat) 
— Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu

nun 104 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair (2/344) 3 

Sayfa 
Kastamonu (Ali Özdikmenli) 
— Silâh taşıyan ve bulunduranların af

fına dair olan 28.6.1960 tarih ve 5 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/431) 3 

Konya (Muhittin Kılıç «C.S. Üyesi» ve 
10 arkadaşı) 

— Avukatlık kanunu teklifi (2/635) 81 
Konya (Vefa Tanır ve 7 arkadaşı) 
— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/25) 195:196,219,238 

Manisa (Muammer Erten) 
— Marikalar ve menşe işaretleri hakkın

da (2/297) 482:484 

Mardin (Mehmet Ali Artkan) 
— Hekimlere aylık hizmet karşılığı öde-

<nek verilmesine dair (2/89) 546 
Mardin (Talât Oğuz) 

— Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 226 nci maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine mütaallik kanun teklifi 
(2/128) 597 

Tekirdağ (Hayri Mumcuoğlu) 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/574) 597 

— 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
21.12.1949 tarih ve 5464 sayılı Kanunla de
ğişen 8 ve 427 nci maddeleriyle 438 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (2/417) 499 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C.S. Üye
si» ve 3 arkadaşı) 

— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/155) 195:196,219,238 

— 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 nci madde
leriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırılması 
'hakkında (2/186) 105:196,215,238 



y 

TEZKERELER 

Sayfa 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Adalet Komisyonu Başkanlığının; 
seçim kanunlariyle ilgili tekliflerin, görü
şülmek üzere İçişleri Komisyonunca iste
nilmesi üzerine oraya havalesi ve sonradan 
tekrar Adalet Komisyonuna, geri verilmesi 
hususunda her iki komisyonca varılan an
laşmaya dair 408 

Başbakanlık tezkereleri 

ölüm cezalan 

— Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane 
numarasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fa-
time (Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 do
ğumlu Hasan Şontürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/641) 270 

—• Akhisar ilçesinin Bcrgclc köyü, ha
ne 13,'cilt 1.2 ve sayfa 19 sayısında nüfusa 
kayıtlı Hüscyinoğlu, Medine'den doğma 
7 . 12 . 1929 doğumlu Hasan Çalımcı (Ça
lımcı) ııııı ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/804) 161,499 

— Çay ilçesinin Çeneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında 
nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften 
doğma 21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Cey-
lân'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/745) 271:272 

— İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıktı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 
19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsin-
oğhı, Melek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğum
lu Recep Güngör Tanış'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/671) 270:271 

— Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı 
Tavşaneık köyünün hane 15, cilt 11 ve say
fa 13 sayısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Satı'dan doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Meh
met Aksöy'un ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/805) 161,500 

— Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna ka
yıtlı Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
Karacabey ilçesi Yenisarıbey köyü nüfustt-

Sayfa 
nun hane 5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayısında 
kayıtlı Şcvkctoğlu Nazmiye'den doğma 
1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm ceza
larına çarptırılması hakkında (3/568) 269:270 

— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/806) 161,500 

— Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısın
da kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) 
dan doğma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer 
Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 
9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğ
lu Hatice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu 
Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/778) 115,272:282,504 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'-
tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram 
Albayrak'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/438) 272 

— Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane 
numarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feri
de'den doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Vey
sel Aslan'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/775) 499 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair (3/740) 27:46,63:66,67: 

70,71:74,75:78,254:266,266:269,317:320 

— Uşak Merkez Ay bey mahallesi hane 
143, cilt 14, sayfa 103 sayısında nüfusa ka
yıtlı Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11.12.1929 
doğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/792) 499 

— Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 
3 . 4 . 1932 doğumlu Mehmet, Kül (Gül) 
ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/660) 271 
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Sayfa 

Oumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 

kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik-
liğe dair (1/579) 596 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/580) 596 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/551) 5,47:50 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/636) 211, 

282:284,301:304,338,380:383 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/618) 5,51:54 

— $)63 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair ka
mın tasarısı hakkında (1/622) 211,284:288,305: 

308,338,376:379 
— 1064 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yı
lı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair (1/578) 595:596 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair (1/581) 596 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporun* dair (1 /639) 253,289:290,313:316, 

t 338:339,388:391 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/582) 596 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair (1/583) 596 

— Devlet Yatırını Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair (1/308) 465,519 :F29 

Sayfa 
— Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe ka

nunu tasaıısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/584) 596 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/585) 596 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında kanun tasarısına dair 
(1/317) 465,508:519 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/587) 596 

— İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik «.yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir (1/630) 211,288:289,309:312,338,384:3S7 

- - İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (1/586) 596 

- - Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasansina dair 
(1/619) 5,55:58 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu ile Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair (1/588) 596 

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko-
misj'onu raporu ile Orman Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair (1/589) 596 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu ile Petrol Dairesi Baş
kanlığı 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair (1/590) 596 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı^ 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (1/591) 596 

— Türk vatandaşlığı kanunu tasarısına 
dair (1/202) " 465,504:508 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 



•".•••• Sayfa 
Komisyonu raporu ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair (1/592) 597 

Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Gümrük kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan geçici komisyona seçildikle
ri halde toplantılara katılmıyan ve komis
yon çalışmalarım sekteye uğratan 5 üye 
hakkında İçtüzüğün 45 nci maddesi uygu
lanarak kendilerinin komisyondan çekil
miş sayıldıklar^ kararını bildiren Komis
yon Başkanlığı yazısı 162 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 neü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 30 . 5 . 1963 
tarihli 87 nci Birleşiminde Gümrük Kanu
nu tasarısını görüşmek üzere kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyona havalesine 
dair (2/236, 3/801) 5 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının; 
Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 
arkadaşının, «Arazi Vergisinin kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifi» nin, daha ön
ce «Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı» nı görüşmek üzere kurulmuş olan Geçi
ci Komisyona havalesine dair 408 

— İçişleri Komisyonu Başkanlığının; 
Orman Kanununun 7395 sayılı Kanunla 
değişik 35 nei maddesinin tadiline dair ka
nun tasarısının; Orman Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair olan kanun ta
sarısı ve aynı kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri
ni görüşmek üzere 3 . 1, . 1964 tarihli 24 neü 
Birleşimde kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair .121 

—- Kırklareli Milletvekili Abdıırrah-
man Al tuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırk
lareli Üyesi A. Naci Ari'nin, 2 Temmuz 1941 

Sayfa 
gün ve 4081 sayılı Çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki Kanunun 7 nci madde
sinin V nci ve 26 nci maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin halen Adalet Komisyonunda bulunan 
çiftçi mallarının korunması hakkındaki ka
nun tasarısı ile tevhiden görüşülmesine da
ir (3/819) 482 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı ezkereleri 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında 
(1/580) 596 

—• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/551) 5,47:50 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/636) 211,282: 

284,301:304,338,380:383 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/618) 5,51:54 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında (1/622) 211,284:288,305:308, 

338,376:379 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı hakkında (1/581) 596 

—• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/639) 253,289:290, 

313:316,338:339,388:391 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1964 yılı bütçe kanunu tasarısı hakkında 
(1/582) 596 

— Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı hakkında (1/584) 596 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 
hakkında (1/585) 596 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/587) 596 

— İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı-
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na dair (1/630) 211,288:289,309:312,338,384:387 
— istanbul Üniversitesi 1964 yılı bütçe 

kanunu tasarısı hakkında (1/5.86) 596 

— Karayollarşı Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/619)" ' " 5,55:58 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/591) 596 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Gaziantep Milletvekili Osman Or
han Bilen'e ödeneğinin verilebilmesi için ka
rar verilmesine dair (3/81.7) 408:409 

— Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, hastalığına ginaen, 3 . 2 . 1964 ta
rihinden itibaren bir ay izinli sayılmasına 
dair (3/816) 408:409 

— Konya Milletvekili Sait Sına Yüce-
soy'un, 28 . 1 . 1964 tarihli 42 nci Birleşim
de yapmış olduğu konuşma dolayısiyle İçtü
züğün 187 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
uyarınca takbih cezası ile tecziyesinin ve bu 
hususun Genel Kurulun tasvibine arz edil
mesinin uygun olduğuna dair 466:482 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında. (3/799, 3/800) 3:4 

(3/820) 605 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in; 
Başkanı bulunduğu Millî Savunma Komis
yonuna havale edilmiş işler arasında bulu
nan : 

Sayfa 
a) Terfi Kanununun 7133 sayılı Ka

nunla değişen 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ile, 

b) Zırhlı Birlikler Yıpranma tazmina
tı kanun teklifinin ve 

c) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa bir geçici madde, 

d) Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanununun geçici birinci maddesine 
bir fıkra, 

e) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 10 ncu maddesine bir fıkra, 

f) 262 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ve 

g) 5802 sayılı Astsubay Kanununa bir 
ek ve bir de geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 nci madde
sinde tâyin edilen müddet içinde görüşüle-
mediğini bildiren yazıları (2/476, 2/459, 2/202, 
2/596,2/543,2/486,2/480) 119:120 

Sanayi Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— Sanayi Komisyonu Başkanı Kudret. 
Mavitan'ın, Alâmeti Farika Nizamnamesi
ne 'bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin komisyondaki görüşmelerinin bir 
ay süre ile geciktirilmesine karar verilmiş 
olduğu hakkında 218 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/802) 

— Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair (3/803) 
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GEÇEN 

1964 tarihli 42 nci Birleşime 

TUTANAK ÖZETÎ 

ait 
29 . 1 . 1964 tarihli 43 ncü Birleşime 

ait 

30 . 1 . 1964 tarihli 44 ncü Birleşime 
ait 

80:81 

114: 
115 

160; 
161 

ait 

ait 

31 . 1 . 1964 tarihli 45 nci Birleşime 

2 . 1964 tarihli 46 nci Birleşime 

2 , 1964 tarihli 47 nci Birleşime 
ait 

115 

.115 

210: 
211 

253 

325: 
326 



Sayfa 
5 . 2 . 1964 tarihli 48 nöi Birleşime 

ait 398: 
399 

6 . 2 . 1964 tarihli 49 ncu Birleşime 
ait 450 

7 . 2 . 1964 tarihli 50 nci Birleşime 
ait 464 

10 . 2 . 1964 tarihli 51 nci Birleşime 

Sayfa 
ait 498: 

499 
11 . 2 . 1964 tarihli 52 nci Birleşime 

ait 552 
12 . 2 . 1964 tarihli 53 ncü Birleşime 

ait 594: 
595 

13 . 2 . 1964 tariıhli 54 ncü Birleşime 
ait 27 

YOKLAMALAR 

Sayfa 
3,116,130,131,162,212,254,327,399,465, 
487,500,554,597 



Söz alanlar 

Sayfa 
Adnan Akarca (Muğla) - %e tıüitiün 

pyiasasmın açılması münasebetiyle mahallî 
tütün ekicilerinin kredi darlığı yüzünden 
ellerindeki malı ucuz fiyatla satmak mec
buriyetinde kaldıkları yolundaki demeci 1.16 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Si
yasi partiler kanunu tasarısı ile Adana Mil
letvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun siyasi partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon rapora münasebe
tiyle 418,620 

Refet Aksoy (Ordu) - Ünye ilçesinde 
açılması düşünülen Ticaret Lisesinin* il mer
kezinde açılması sebebine dair soru önergesi 
münasebetiyle 92,95 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Eğittim 
ödeneği kanunu tasarısı ve Aydm Milletve
kili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim ödeneği 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Ve Plân ko
misyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 530,534, 

537 
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini ist iyen önerge hakkında 163 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 166 

— Tapulama kanunu tasarısının önemi
ne binaen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini istiyen 'önerge münasebetiyle 165 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender 
(G. Senatosu Manisa Üyesi) - Antakya Mil
letvekili İhsan Ataöv'ün, Denizcilik Ban
kası Denizyolları, DB Deniz Nakliyatı ve 
şehir hatları işletmelerinde, 1960 yılında ve-

Sayfa 
bugün kaç servis ve kaç personel bulundu
ğuna dair sözlü sorusuna cevabı 366 

Burhan Apaydın (Ankara) - Amttaflıya 
eski Milletvekili Burhanettin Onat'ın hü
kümlü bulunduğu cezanın kalan kısmının 
kaldırılması hakkında Dilekçe Karma Ko
misyonunca hazırlanan kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 554 

— İçtüzüğün 81 nci maddesinin uygu
lanma şekli hakkında Meclis Başkanlığın
dan olan sözlü sorusuna henüz cevap veril
memiş olması yolundaki demeci 501 

— Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hüküme-. 
tin bu konuda takibettiği ve edeceği politi
ka hususlarında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle 329 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun kendisine sataşması dolayısiyle 418 

— Siyasi partiler kanunu taMrısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
sarıiibrahimoğlu'nun siyaısi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 410,437,451 

Kâzım Arar (Çankırı) - 12 . 2 . 1964 
tarihli Birleşimde, yeterlik aleyhinde söz 
istemesinin cezalandırma yoliyle önlenmem 
istenilmesinin doğru olmadığına dair ko
nuşması 598 

Burhan Arat (Çanakkale) - Millî 
Eğitim Bakanlığına bağh yüksek ve 
orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında kanun tasarısı ve Konya-Millet
vekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile O. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının ilk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun değişik 3 nc>ü mad-
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desmin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nei maddesinin değiştiril
mesi ve 6 neı ve 8 nci maddeleriyle 3836 
«ayılı Kanunun kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 229 

Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) - Dünlkü 
Birleşimde Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv tarafından, bakanlığı sırasında yaptığı 
ıseyahatlerle Hazineye lüzumsuz masraflara 
sokan bir insan durumuna düşürülmesini 
tenkid öden demeci münasebetiyle 399,405 

— Usul hakkında 273 

Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Devlet 
Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı
na dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
O. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 525 

—• 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 171 

Talat Asal (Edirne) - Si(yialsli parltüler 
kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Ka
sım Gül ek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
siyasi partiler kanun teklifleri yo Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 617 

Hüseyin Ataman (Ankara) - Taıliât Ay
demir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol 
Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılmaları
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 258 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Uısul halk-
kında 24,333 

Ali îhsan Balım (İsparta) - Bir ıfcöre 
sıhhi muayene kurulunun tam sağlam rapo
ru verdiği haberinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 577 

Sayfa 
ihsan Ataöv (Antalya) - Baikamların 

yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir prog
rama bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediği
ne dair sözlü sorusu münasebetiyle 362,364 

—• Denizcilik Bankası Denizyolları, DB 
Deniz Nakliyatı ve Şöhir Hatları işletmele
rinde, 1960 yılında ve bugün kaç servis ve 
kaç personel bulunduğuna dair sözlü sorusu 
münasebetiyle ; 373 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ
lu'nun, dünkü birleşimde Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv tarafından, Bakanlığı 
isırasında yaptığı seyahatlerle Hazineyi lü
zumsuz masraflara sokan bir insan durumu
na düşürülmesini tenkid eden demeci mü
nasebetiyle 402,407 

—. 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini ist iyen önerge hakkında 163 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında kanun tasarısı ve Konya Millet
vekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Se- -
natasu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının ilk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 3836 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 221 

-~- Yeterlik önergesi hakkında 230 

irfan Baran (Konya) - Konya Milfelt-
vekili İrfan Baran'in, Kıbrıs olayları ve 
meseleleri ile Hükümetin bu konuda taki- '. 
bettiği ve edeceği politika hususlarında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 328 
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Hilmi Baydur (Muğla) - Eğitim ödene
ği kanun tasarısı ve Aydın Milletvekili 
Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim ödeneği ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 532 

Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - Ada
let Partisinin Millet Meclisi salonunu terk 
etmesinin sebebini açıklaması 131 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 339 

—• Siyasi partiler kanunu tasarısının 
müzakeresinin tehirini istiyen önerge mü
nasebetiyle 606,615 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 45 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Konya Mil
letvekili irfan Baran'm, Kıbrıs olayları ve 
meseleleri ile Hükümetin bu konuda taki-
bettiği ve edeceği politika hususlarında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 334 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Sa-

Bahri Cömert (Samsun) - Tapu
lama kanunu tasarısı ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 noü maddesi 
(D) bendinin, zilyedliğin ıskatından on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadili
ne, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesi ve aynı kanunun 35 nci maddesino 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın ta-

Sayfa 
vunma, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 291,29N 

—• Eğitim ödeneği kanun tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 541 

—• Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayı
sında kayıtlı Mehmetoğlu Fatma (Sıdıka) 
dan doğma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer 
Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 
9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu 
Hatice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu 
Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 281 

—• Usul hakkında 25,27S 
Osman Bölükbaşı (Ankara) - Cumhu

riyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, 
bir kısım suçluların cezalarının değiştiril
mesi ve azaltılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu, 

Ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'm, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, 
Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında ve
rilen ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
tahviline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 9 

dili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesi
ne dair, îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 
32 ve 33 neü maddeleri ile 34 ncü fıkra
sının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Ecşat özarda'nın, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mecli
since benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri münasebetiyle 192 

— Usul hakkında 43 
(M. Meclisi F. : 26) 

c 



— 34 — 

Ç 
Sayfa 

terlik önergelerinin kabulünden sonra, bâzı 
sayın üyelere söz vermesinin usule aykırı
lığı hakkında konuşması 598 

— Siyasi partiler kanunu tasarısının 
müzakeresinin tehirini istiyen önerge mü
nasebetiyle 607 

Sayfa 
Sadrettin Çanga (Bursa) - Miıhabıççılk 

ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, 
cilt 24 ve sayfa 144 sayısında kayıtlı Meh-
medoğlu Fatma (Sıdıka) dan doğma 
10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile ay
nı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 
48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'
den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki 
Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 279 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Başkanlı
ğın 12 . 2 . 19ı64 taralhli Birleşiımide, ye-

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir (Bolu) - Bitlis Milletvekili Müştak 
Okumuş'un, Ahlat ilçesinin Purhus buca
ğında çıkan çocuk hastalığı hakkında geçen 
birleşimde yaptığı konuşmaya cevabı 500 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam 
sağlam raporu verdiği haberinin doğru olup 
olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı 576 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili ve Aksaray Devlet Hastaneleri teş
kilât durumları ve Ulukışla ve Ortaköy ka
zalarının sağlık merkezine kavuşturulmala
rına dair sözlü sorusuna cevabı 584,586 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'da salgın halinde yayılan hastalı
ğın, kanalizasyon bozukluğu ve tedavi im
kânlarının yetersizliği yüzünden daha da 
yayılmasına meydan verilmeden giderilme
si hususundaki demecine cevabı 327 

Tahsin Demiray (istanbul) - Talât Ay
demir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol 
Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılmaları
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 35 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in dünkü Birleşimde yaptığı konuşmada 
kendisi hakkında kullandığını zannettiği 
kelime üzerinde konuşması 82 

— Usul hakkında 33,404 

Adalet Bakanı Sedat Çumralı (0. Se
natosu Konya Üyesi) - 2556 saıyıılı HâMim-
ler Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini istiyen önerge hakkında 163 

Ekrem Dikmen (Trabzon) - Doğu -
Karadeniz köylüsüne ucuz buğday verilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 572,574,576 

— İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin 
türbinleri hakkında Sanayi ve İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü sorusu münasebe
tiyle 351 

—• Karadeniz bölgesine turistik bakım
dan önem verilmemesi sebebine dair sözlü 
sorusu münasebetiyle 350 

Nihat Diler (Erzurum) - Erzurum ili 
ve dolayılarında yapılacak yolların durum
larına dair sözlü sorusu münasebetiyle 579,582 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıilbrahimoğlu'nun siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 121 

— Tapulama kanunu tasarısının önemi
ne binaen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini istiyen önerge münasebetiyle 165 

—> Yeterlik önergesi hakkında 193 
— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatından on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadili-

D 
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ne, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) vo (F) bendlerinin, (E) bendinin 
(F) vo (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesi ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın ta
dili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesi
ne dair, izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 
32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü- fıkra
sının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mecli
since benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri münasebetiyle 185 

H. Ali Dizman (Tokat) — Devlelt Ya
tırım Bankası hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 522 

Asım Eren (Niğde) - Anltaılıya eslki Mil
letvekili Burhanettin Onat'm hükümlü bu
lunduğu cezanın kalan kısmının kaldırıl
ması hakkında Dilekçe Karma Komisyo
nunca hazırlanan kanun tasarısı ve Adalet 

^ Komisyonu raporu münasebetiyle 557 
—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 296 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların ceza-
larınınn değiştirilmesi ve azaltılması hakkın
da kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru, 

Ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'm, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, 
Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında ve-

Sayfa 
—• Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve 

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 540 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında kanun ta&arısı ve Konya Millet
vekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının ilk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi vo C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 3836 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 234 

Ömer Zekai Dorman (istanbul) - Taılâ't 
Aydemir, Osman Deniz, Fetlhi* Gürcan ve 
Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılma
larına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu münasebetiyle 255 

rilen ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
tahviline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 20 

— Devlet Yatırım Bankası kanun tasa
rısı münasebetiyle 522 

Halkın ucuz fiyatla motopomp temini 
hususunda ne gibi tedbirler alınacağına dair 
sözlü sorusuna cevabı 566,569 

— Hirfanlı Barajı santralinden getiri
lecek olan elektrik enerjisinden Bor ilçesi
nin de istifade ettirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münase
betiyle - 347 

—• 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 168,180 

E 
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— Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşıla
mak için bir program yapılıp yapılmadığı
na ve tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan 
halka biran evvel yardım yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu münasebetiyle 109 

— Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet 
veren dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana 
gelen hayvan hastalıklarını önlemek ve 
meskenleri yıkılan halka yardım yapmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair îmar ve 
îskân ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
münasebetiyle 105 

— Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle 
yıkılan yol ve köprülerin inşası ile meyva 
ve bağları âfetten zarar görenlere yardım 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 101,104 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatından on 
sene evvel tesis -edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle tadili-. 
ne, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve (F) bendi erinin, (E) bendinin 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değişti
rilmesi ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın ta
dili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesi
ne dair, îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 
32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü fıkra
sının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mecli
since benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri münasebetiyle 184 

— Usul hakkında 346 

Nihat Erim (Kocaeli) - Kıbrıs'taki 
Rumların yeni ve genel bir saldırmaya 

Sayfa 
geçtiği haberi üzerine komisyonlarınca 
Meclise sunulması kararlaştırılan hususla
ra dair demeci 599 

Nizamettin Erkmen (Giresun) - Görele 
Kaymakamı Babür Ünsal'm Kartal Kay
makam Vekilliğine tâyini sebebine dair 
önergesi münasebetiyle 84,87 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 132 

Mustafa Kemal Erkovan (Ankara) -
Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Enis 
Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının 
değiştirilmesi ve azaltılması hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ve 

— Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman 
Deniz ve Erol Dinçcr hakkında verilen 
ölüm cezalarının müebbet ağır hapse tah
viline dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 6 

Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının 
kurulması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusuna cevabı 344 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini husu
sunda ne gibi tedbirler alınacağına dair 
sözlü sorusuna cevabı 566,570 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı Santralinden getirilecek 
olan elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de 
istifade ettirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü sorusuna cevabı 347 

—- Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men'in, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere 
Hidro - Elektrik Santralinden elektrik ve
rilmesinin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 351 

îlhami Ertem (Edirne) - Siyasi parti
ler kanunu tasarısının müzakeresinin tehi
rini istiyen önerge münasebetiyle 613 

Kenan Esengin (Zonguldak) - İstanbul 
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Milletvekili Tahsin Demiray'm dünkü bir
leşimde yaptığı konuşmada kendisi hakkın
da kullandığını zannettiği kelime üzerinde 
konuşması münasebetiyle 83 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezke-

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili 
Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'-

Nafiz Giray (Bitlis) - Tapulama ka
nunu tasarısı ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zil-
yedliğkı ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırıl
ması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) 
bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâve
sine ve bu maddenin (E) ve (F) bendleri-
nin, (E) bendinin (F) ve (F) bendinin 
(G) olarak değiştirilmesi ve aynı kanunun 
35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve bi
rinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra ola
rak değiştirilmesine dair, izmir Milletveki
li Mustafa 'Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 
sayılı Tapulama Kammunun 52 nci (mad
desinin değiştirilmesine dair 'kanun teklif
lerinin C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri münasebetiyle . 192 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân ıkomisyonları ra
porları münasebetiyle 292,295 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

Sayfa 
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 37 

Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) - Siyasi 
partiler kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim
oğlu'nun siyasi partiler kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 409,558 

nun siyasi partiler kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 610,618 

hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri münasebetiyle 282 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
istiyen önerge hakkında 163 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle - 261 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan 
Göğüs (Gaziantep) - Trabzon Milletvekili 
Ekrem Dikmen'in, Karadeniz bölgesine tu
ristik bakumdan önem verilmemesi sebebine 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 349 

Mehmet Göker (Kayseri) - Cumhuriyet 
Senatosu Izımir Üyesi Enis Kansu'nun, bir 
kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi 
ve azaltılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu ve Ankara Mil
letvekili Mustafa Kemal Erkovan'm, Talât 
Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve 
Erol Dinçer hakkında verilen ölüm cezala
rının müebbet ağır hapse tahviline dair ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 18,25 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına, dair Başbakanlık tezkere-
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si ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 35,43,263 

Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Eği
tim ödeneği kanunu tasarısı ve Aydın (Mil
letvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 535 

İbrahim tmirzaljoğlu (Ankara) - Dev
let Üretme Çiftliklerimce tesbit olunan fi
yatlara dair sözlü sorusu münasebetiyle 354 

Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli (Balı
kesir) - Niğde Milletvekili Asum. Eren'in 
balkın ucuz fiyatla motopomp temini husu
sunda ne gibi tedbirler alınacağına dair 
sözlü sorusuna cevabı 568,570 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî 
âfetler dolayı siyle mağdur olan (halka, biran 
evvel yardım yapılması hususunda ne dü-

thsan Kabadayı (Konya) - Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı yükseik ve orta de
receli okullar öğretmenlerinin haiftalıik 
ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkın
da kanun tasarısı ve Konya Milletvekilli 
Vefa tanır ve 7 arkadaşı ile C. 'Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 
arkadaşımın, İlk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfi ve tecziyeleri haikkaaıdaki 
1702 sayılı Kanunun değişik 3 noü madde
sinin değiştirilmesi hakkımda kamum tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 3 arkadaşınım, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 3836 sayılı 
Kaııumun kaldırılması hakkında ıkamun 
teklifi ve (Millî Eğitim ve Plân komisyon-
dairi raporları münasebetiyle 286 

— Talât Aydemir, Osman'Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları-

Sayfa 
Abdürrahman Güller (Çorum) - Usul 

hakkında 417 

Ferda Güley (Ordu) - Usul Ihakkmda 471, 
475 

Naci Güray (Elâzığ) - 2556 sayılı Ha
kimli er Kanununa, geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu 'münasebetiyle 177 

şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru
su münasebetiyle 108 

—• Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol 
ve köprülerin inşası ile meyva ve bağlar; 
âfetten zarar görenlere yardım yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
ve Bayındırlık bakanlarından sözlü sorusu
na cevabı 100,103 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğ
day verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü sorusuna cevabı 571,573,575 

ma çarptı rılmalarına dair Başbakanlıık 
tezkeresi ve Adalet Komisylonu raporu 
m ünaseb etiyle 260 

Kadircan Kaflı (Konya) - Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Enis Kamsu'nıuın, 
'Bir kısım suçluların cezalarının değişti
rilmesi ve azaltılması 'hakkımda kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu 

Ve Anlkara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, Talât Aydemir, Fetlhi Gür
can, Osman Deniz ve Erol Dinıçer hak
kımda verilen ölüm cezalarının müebbet 
ağır hapse tahviline dair kamum teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 17 

Mustafa Kaptan (Sinop) - Eğitim öde
neği kanunu tasarım ve Aydın Milletve
kili Mustafa Şükrü Koç'um, Eğitimi öde
neği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
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"komisyonlarımdan seçilen beşer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu munase-
ibetiyüe 540 

— .2556 sayılı Hâkimler Kanunuma ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü-
naseJbetiyle 169,177 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa geçici 'bir mad
de eklenmesine dair kamum tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu ımümase'b etiyle 176, 

179 

— ıSiyasi partiler .kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimioğlu'num, Siyasi Partiler 
kanun 'teklifleri ve Geçici Komsyon rapo
ru münasebetiyle 145 

Kemal Kaya (Kars) - 2556 sayıl* Hâ
kimler Kanununa geçici bir madde ek-
lenımesine dair kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle 'görüşülmesimi istiyen önerge 
hakkımda 164 

Usul hakkında 274 

Mehmet Kazova (Tokait) - Tokat ilinde 
vukubulan dondan zarar gören ekili to
humların yerine yeniden ekim' yapılabil
mesi için muhtaç çiftçilere tohumluk ve
rilmesine dair demeci 451 

— Tokat şehri içindeki asfaltın ine za
man yapılacağına dair sözlü sorusu müna
sebetiyle 5)83 

tlyas Kılıç (Samsun) - 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı1 ka
nununa ek kanun tasarısı ve Mildî Savun
ma, Maliye ve Plân1 .komisyonları' raporları 
münasebetiyle 291,254 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanunuma ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 166 

— Samsun'da salgın halinde yayılan 
hastalığın, kanalizasyon bozukluğu ve te
davi imkânılarınım yetersizliği yüzünden 

Sayfa 
daha da yayılmasına meydan1 verilmeden 
giderilmesi hususundaki demeci 327 

İbrahim Etem Kılıçoğlu (Giresun) • 
Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıdbrahimıoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komsyon rapo
ru münasebetiyle 196,238,420 

— Siyasi partiler kanunu tasarısının 
müzakeresinin tehirini istiyen önerge mü
nasebetiyle 608 

Usul hakkında 479 

Coşkum Kırca (İstanbul) - Devlet Ya
tırım Bankası hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
G. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Tica
ret, Adalet ve Plân komisyonlarından se-
çile%4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rap/oru münasebetiyle 524,526 

— Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hükü
metin bu konuda takibettiği ve edeceği po
litika hususlarında bir genel görüşme *-
açılmasına dair önergesi münasebetiyle 336 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 150,426 

Usul hakkında 473 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Türk Par
lâmentosundan son Kıbrıs olaylarının neti
celerini yerinde görmek üzere gidenler adı
na yaptığı açıklaması . 214 

M. Şükrü Koç (Aydın) - Antalya Mil
letvekili îhsan Ataöv'ün kendisine sataşma
sı dolayısiyle 231 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen be
şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 539 
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Sayfa 
Maliye Bakanı Ferid Melen - Antalya I 

Milletvekili İhsan Ataöv'ün, bakanların yurt | 
içi ve yurt dışı gezilerinin bir programa 
bağlanmış olup olmadığına ve bu gezilerin 
çalışmalarına sekte verip vermediğine dair 
sözlü sorusuna cevabı 361,363 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 299 

Necip Mirkelâmoğlu (izmir) - 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 292,293,296 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders üc
retleri hakkında kanun tasarısı ve Kon- „ | 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) -
Eğitim Ödeneği kanunu tasarısı ve Aydın 
Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Talât Ay
demir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol 
Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılmalarına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 256 

— Usul hakkında . 42 
— Yeterlik önergesi hakkında 38 
Talât Oğuz (Mardin) - 2556 sayılı Hâ

kimler Kanununa, geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 179 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu müna-
sebetiylet ; 484 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 

Sayfa 
ya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkada
şı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 
3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci maddeleriyle 
3836 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 227 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 171 

— Yeterlik önergesi hakkında 170 

Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna-
sebebtiyle 531,534,544 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on se
ne cVvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline, 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni 
bir bendin iâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bcndlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı 
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-
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nun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri münase
betiyle 184 

Müştak Okumuş (Bitlis) - Ahlat kaza
sının Purhus nahiyesinde 1, 5 - 2 aydan 
beri ne olduğu bilinmiyen bir çocuk hasta
lığı yüzünden ölümler vukubulduğuna ve 
hemen tedbir alınması gerektiğine dair de
meci 465 

Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay 
(O. Senatosu Ankara Üyesi) - Tapu
lama kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatında on se
ne evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması 
şartının kaldırılması suretiyle tadiline, 
bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni 
bir bendin iâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı 
kanunun 35 ııci maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 3.1, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-

Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem 
(Bursa) - Eğitim ödeneği kanunu tasarısı 
ve Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, Eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 536,541,546 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders üc
retleri hakkında kanun tasarısı ve Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkada
şı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Sayfa 
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu * 
ve Karma Komisyon metinleri münase
betiyle 182,189,191 

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
(Ordu) - 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri münasebetiyle 283 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair sözlü sorusuna ce
vabı 578,581 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman 
yapılacağına dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 582 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü-
daî Oral (Denizli) - Niğde Milletvekili 
Asım Eren'in, Beş Yıllık Plânla kabul edil
miş olan himaye ana presibi ve millî petro
lün korunması hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair, Sanayi ve Ticaret bakanla
rından sözlü sorusu münasebetiyle 565 

Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 
3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 nci ve 8 nci maddeleriyle 
3836 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 223,238 

ö 
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— Ordu Milletvekili Eefet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret 
Lisesinin il merkezinde açılması sebebine 
dair soru önergesi münasebetiyle 92,94 

Reşat özarda (Aydın) - Kıbrıs'taki 
Türklerin Makarios'un imha ve ilhak plân-
lariyle düşürüldükleri perişan durumu ye
rinde yaptığı müşahadelere dayanarak açık
laması 601 

Kadri Özek (îzmir) - Cumhuriyet Se
natosu îzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir 
kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi 
ve azaltılması hakkında ve Ankara Millet
vekili Mustafa Kemal Erkovan'm, Talât 
Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve 
Erol Dinçer hakkında verilen ölüm cezala
rının müebbet ağır hapse tahviline dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 15 

İçişleri Bakanı Orhan Öztrak (Tekir
dağ) - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halk-
evleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna 
dair soru önergesine sözlü cevabı 88,89 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytin-
oğlu'nuri, seçim kanunlarının kabulü mü
nasebetiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kok
teylin masraflarının nereden ödendiğine 
dair soru önergesi münasebetiyle sözlü ce
vabı. 91 

— Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Bâbür Ünsal'-
m, Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini se
bebine dair önergesine cevabı. 84,87 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Cumhuri
yet Senatosu îzmir Üyesi Enis Kansu'nun, 

Sayfa 
bir kısım suçluların cezalarının değiştiril
mesi ve azaltılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu rapora ve Ankara 
Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'm, 
Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman De
niz ve Erol Dinçer hakkında verilen ölüm 
cezalarının müebbet ağır hapse tahviline 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle. 111 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle. 175 

Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle. 259,265 

— Usul hakkında. 83,468 
Halil özmen (Kırşehir) - Cumhuriyet 

Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bit
kisini suçluların cezalarının değiştirilme
si ve azaltılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu ve Ankara Mil
letvekili Mustafa Kemal P>kova.n'ın, Ta
lât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz 
ve Erol Dinçer hakkında verilen ölüm ce
zalarının müebbet ağır hapse tahviline da
ir kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle. 14 

2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 166 

Tapulama kanunu tasarısının önemine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni istiyen önerge münasebetiyle. 165 

Emin Paksüt (Ankara) - İstanbul Mil
letvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 
Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizam
namesine ek kanun teklifi ile Manisa. Mil
letvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe İşaretleri hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Adalet Komisyonları raporları
nın öncelik ve ivedilikle müzakeresini isti
yen takririn aleyhinde konuşması. 483 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle. 137,616 

— Usul hakkında. 480 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Usul hak
kında. 417 
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Millî Savunma Bakanı llhami Sancar 
(İstanbul) - 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle. 291 

Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle. 34 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) -
Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Enis 
Kansu'nun, bir kısım suçluların cezaları
nın değiştirilmesi ve azaltılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, 
Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında ve
rilen ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
tahviline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle. 25 

Usul hakkında. 274,277 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı

sı Kemal Satır (Elâzığ) - Hükümetin Kıb
rıs konusundaki kesin ve meşru tutumuna 
dair demeci. 602 

— Konya Milletvekili îrfan Baran'in, 
Kıbrıs olayları ve meseleleri ile Hüküme
tin bu konuda takibettiği ve edeceği poli
tika hususlarında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle. 337 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Eği
tim ödeneği kanunu tasarısı ve Aydın Mil
letvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle. 535 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu 'nun siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 134 

—• Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 

Sayfa 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şar
tının kaldırılması suretiyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin (E) bendinin (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı 
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat öz-
arda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu . 
ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri münasebetiyle 174 

tsmet Sezgin (Aydın) - Devlet Yatı
rım Bankası hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 521,523,526 

Puad Sirmen (Rize) - Usul hakkında 477 
. Ruhi Soyer (Niğde) - 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 299,339 

— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 533,545 

— Mihalıççık ilçesi Dümrek köyii nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayı
sında kayıtlı Mehmetoğlu Fatma (Sıdıka) 
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dan doğma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer 
Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 
9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu 
Hatice'den doğma 1 . 1 . 1940 doğumlu 
Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakatılık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 280 

— Niğde ili Aksaray kazası dâhilinde 
mevcut Ziga hamamlarının modern bir kap
lıca haline getirilmesine dair sözlü sorusu 
münasebetiyle 358,359 

— Niğde ili çevresinde yeniden kaç su-

Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) -
Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalıoğlu'-
nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair sözlü sorusu münase
betiyle 353 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 
açılan kampların sayısına ve açılış gayesine 
dair soru önergesi münasebetiyle 96,99 

— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nm, Ege tütün piyasasının açılması müna
sebetiyle mahallî tütün ekicilerinin kredi 
darlığı yüzünden ellerindeki malı ucuz fi
yatla satmak mecburiyetinde kaldıkları yo
lundaki konuşmasına cevabı 118 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir program yapılıp yapılmadığına ve 
tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan halka 
bir an.evvel yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu münasebetiyle 107 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvan hastalıklarını önlemek ve mesken
leri yıkılan halka yardım yapmak hususun
da ne düşünüldüğüne dair tmar ve İskân 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusune ce
vabı 105 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ili çevresinde yeniden kaç sulama te-

Sayfa 
lama tesisi, sondaj ve kanalı yapıldığına 
dair sözlü sorusu münasebetiyle 356 

— Niğde ili ve Aksaray Devlet Hasta
neleri teşkilât durumları ve Ulukışla ve Or-
taköy kazalarının sağlık merkezine kavuş
turulmalarına dair sözlü sorusu münasebe
tiyle 585 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 37 

ş . 
sisi, sondaj ve kanalı yapıldığına dair söz
lü sorusuna cevabı 356 

Remzi Şenel (Denizli) - Eğitim ödeneği 
kanunu tasarısı ve Aydın Milletvekili Mus
tafa Şükrü Koç'un, Eğitim ödeneği kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilen beşer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 532,543 

— Millî Eğitim Balkanlığma bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders ücret
leri hakkında kanun tasarısı ve Konya Mil
letvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun telklifi ve C, 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci 
maddeleriyle 3836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle ' 225 

Nevzat Şener (Amasya) - Amasya'da 
ikinci bir şeker fabrikasının kurulması hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
su münasebetiyle 345 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 167 
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Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - önergesi 
'hakkımda 562 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü-
nosebetiyle 124 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 neü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şar
tının kaldırılması suretiyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendi nilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aym 
kanunun 35 nei maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra- olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 6602 sayılı 
Tapulama Kanununun 3], 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletveikili Reşat 
özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri münasebetiyle 191 

— Usul hakkında 196,461,469 

İsmail Hakkı Tekine! (İstanbul) -
2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 167, 

177,179,180 

— Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısın
da kayıtlı Mehmet oğlu Fatma (Sıdıka) dan 
doğma 10.3.1938 doğumlu Cafer Güler ile 
aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve say
fa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu Hati
ce'den doğma 1.1.1940 doğumlu Zeki Öz
alp'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın-

Sayfa 
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 280 

— Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul edilen Tapulama kanunu tasarısının 
Adalet Bakanınca yerilmesinin Anayasa ile 
bağdaşamıyacağı yolundaki konuşması 604 

— Usul hakkında 275 
— Zaptı sabık hakkında 502 

Ahmet Topaloğlu (Adana) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısının müzakeresinin te
hirini istiyen önerge münasebetiyle 614 

Ata Topaloğlu (Ordu) - Millî Eğittim 
Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinin haftalık ders saat
leri ile ek ders ücretleri hakkında kanun 
tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk 
ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun 
değişik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşı
nın, 3007 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin 
değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nei maddele
riyle 3836 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 220 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şar
tının kaldırılması suretiyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı 
kanunun 35 nei maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletveikili Reşat 
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özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 

Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Eğitim öde
neği kanun tasarısı ve Aydın Milletvekili 
Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim ödeneği ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden (kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 529, 

535 

— Millî Eğitim Balkanlığma bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders ücret
leri hakkında kanun tasarısı ve Konya Mil
letvekili Vefa 'Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tdklifi ve C. 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 6 ııcı ve 8 nci 
maddeleriyle 3836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 235 

Mustafa Uyar (İzmir) - 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münaselbetiyle 173 

— Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) 
bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şar
tının kaldırılması sureciyle tadiline, bu 
maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir 
bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bendlerinin, (E) bendinin (P) ve (P) 

Sayfa 
Karma Komisyon metinleri münasebetiyle 186 

Cihat Turgut (Balıkesir) - Topraksu 
Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamp
ların sayısına ve açılış gayesine dair soru 
önergesi münasebetiyle 97 

bendinin (G) olarak değiştirilmesi ve aynı 
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâve
sine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 «ayılı 
Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü 
maddeleri ile 34 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili "Reşat 
özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon .metinleri münasebetiyle 187 

tmar ve iskân Bakanı Celâlettin Üzer 
(Eskişehir) - Niğde Milletvekili Ruhi So-
yer'in, Niğde ili Aksaray kazası dâhilin
de mevcut ziga ham amal arının modern bir 
kaplıca haline getirilmesine dair sözlü so-
rasuna cevabı 357,359 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Ikizdere Hidro - Elektrik Santra-
li'ni'n, türbinleri hakkında sözlü sorusuna 
cevabı 350 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik 
men'in, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere 
Hidro - Elektrik Santralinden elektrik 
verilmesinin tamamlanıp tamamlanmadı
ğına dair sözlü sorusu münasebetiyle 352 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) - Eği
tim ödeneği kanun tasarısı ve Aydın Mil
letvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanım teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 529 

u 



-- 47 
Ü 

Sayfa 
Reşit Ülker (istanbul) - 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Sa-
savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 293,298 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sanibrahimoğlu'nun, siyasi partiler ka-

Sayfo 
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 340 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Usul hakkında 
181,195 

Ahmet Üstün (Ankara) - Sisayi parti
ler kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili 
Kasım Gülek ve Kemal Sarıibramoğlu'nun, 
siyasi partiler kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 147 

Nadir Yavuzkan (Burdur) - Devlet Ya
tırım Bankası hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Tica
ret, Adalet ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora münasebetiyle 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü
celer (Kayseri) - Tarım Bakanı Turan Şa-

523 

hin'in, tütün alım - satımı konusunda ve 
tütün piyasasının açılması ile ilgili olarak 
Muğla Milletvekili Adnan Akarca verdi
ği cevabı tamamlayıcı konuşması 212 

Sait Sına Yücesoy (Konya) - Talât 
Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve 
Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırıl
malarına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora münasebetiyle 28 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Bugünkü 
halkevlerinin eski halkevleriyle ne gibi bir 
ilgisi bulunduğuna dair soru önergesi mü
nasebetiyle 

— Seçim kanunlarının kabulü münase
betiyle 18.7.1963 günü verilen kokteylin 
masraflarının nereden ödendiğine dair so-, 

,90 I ra önergesi münasebetiyle 91 
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