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Fihrist 

BAKANLAR 

Sayfa 
—• İsrail'e gidecek olan İmar ve İskân 

Bakanı CeJ alettin Uz-erln dönüşüne 'kadar 
kendisine, Bayındırlık Bakanı Arif Hik-
Oııat'm vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/887) 527 

— Kıbrıs konusunda Hükümetin izle
di»! politikanın son safhasının ve bu 
safhada takibolunaeaık istükam-etin Mec
lisçe uygun görülüp gö rüku ediğini belli 
etmek için Anayasanın 104 ncü maddesi 
gereğince güven oyuna başvurulmasına 
(bur Başbakanlık tezkeresi üzerinde gö
rüşme (3/89G) 528,596:635 

-— Yazit'e ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Makam -Sedat Cumralı'nm dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Nii-
viit Yetkin'in veîkillik edeceğine dair 
rıımhurbaşkanlığı tezkeresi (3/889) 527 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Köy İşleri Bakanı Lebıit Yurdoglu'nun 
dönüşüne kadar kendisinle Devlet Baka
nı Nüvit Yetkin'i ti vekillik etmesinin uy-

KURULU 

guıı görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/875) 

Sayfa 

--- Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun (İcmal Erkin'-
in dönüşüne kadar kendisine Devlet Ba
kanı ve lîaşbakan Yardımcısı Kemal S«-
tır'm vekillik etnıelerinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/874) 01 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönü
şüne. kadar kendisine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı kemal Satır'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tazkeresi (3/882) 388 

— Vazife ile yurt dışına .gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskcnderin, 
dönüşüne kadar kendisine. Devlet Bakam 
Malik YoLaç'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/888) 527 

ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

— Amerika Birleşik Devletleri Büyük 
Elçiliğinden Dışişleri Bakanlığı eliyle 
alman bir mektupta Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden 8 kişilik bir kurulun 
davet edildiğine ve bu davetin uygun (mü
talâa edildiğine dair Başkanlığın açıklama
sı 493 :494 

— Kıbrıs konuşundu Hükümetin izle
diği politikanın 'son 'safhasının .ve bu saf
hada takibolunaeak isıtikametin Büyük 
Meclisçe uygun görülüp görülmediğimi 
belli etmek için güven oyuna başvurul
masına. dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/896) 528 

•-• Parti grupları temsilcilerinin; Cum
huriyet Senatosu kısmi seçimleri münase
betiyle Millet Meclisinin 15 Mayıs 1964 tari
hinden 15 Haziran 1964 Pazartesi gününe 
kadar tatile girm-esi ve 15 Haziran tari
hinden itibaren ıkabul edilmiş bulunan 
protokolün uygulanması ve tatilden sonra 
Millet Meclisimin Cumartesi, Pazar günle
ri dışında her gün saat 15 te toplanması 
hakkındaki önergesi 513 

— Partiler (îrup ıtonısilcllcrindn ve 
Hükümet tenisi İçişinin katılmasiyle hazır
lanan, çeşitli konularla ilgili Meclis ça-



Sayfa 
sa'ya göre çıkması gereken tasarıların gö-
<rüşüîmesiııe, 

Senatoya gönderilip değiştirilerek ge
lini tasarıların, Vergi kanunları dışındaki, 
bütün işlerden önce ve toplantı yapılan 
lıer gün görüşülerek sonuçlandırılmasına ve 

•Sorulıarın Cuma günüleri saat 17 den 
sonra ele aJmuıasın'a dair Başkanlık Di
vanı karan 130 

Sayfa 
lışma gün ve saatlerinin tesbit şekline dair 
protokol 595 . 

— Senato kısmî seçimlerri için Meclisin 
tatil katran alacağı terfihe toadaır M ı , Çar
şamba, Pefrşembe ve Cuma günleri saat 
14 ten 19 & kadar toplanılmasına. . 

Salı ve Çarşamba günleri vetfgi ve 'ak
tarma kamın tasarılarının ve haMarıindıa 
öncelikle 'kararı alınan işlerin, 

Peüpşem îî ve Cu'm/a günleri de, Aııaya-

DEMEÇLER 1 

— Ankara Milletvekili Ahmet Us
taki'ün, [traktör iMiyacının giderilmesi için 
Hükümetçe yaıxhm yapılması konulu de-
ımeci ve Ticaröt Bakanı Fennî Islimyeli'-
'.nin cevabı 5 .-6 

— Aydın Milletvekili Hilmi Ayduı-
çer'in, Adalet Partisi Grupu adına. Yeni 
İstanbul ve Zafer gazetelerinde İşçi Par
tisi Başkana -Mehmet Ali Ayjbar'ın «tşçi 
Partisi' için Kııbrıs diye <bir dâva olmadı
ğı» şekMınde yayınlanan sözlerini yeren 
(konuşması 366:367 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un Zeytinyağı piyasasında hüküm «sü
ren ıbuılırana temasla zeytinyağı anusıtahsi:-
lının korunması bakımından Hükümetçe 
gerekli teklifin alınmasına dair demeci 558:561 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Millet Meclisi tutanaklarının geç yayın
landığına ve bu konuda Başkanlıkça tedbir 
alınması hususlarında demeci 561 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın; beş ay geçmiş olmasına rağmen 
Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtının henüz 
kurulamamış olması, özellikle köylerle 
ilgili yol, su ve okul işlerine llıenüz ba-
kılamamış bulunması ve Bakanın binlerce 
lira israfına sebebolan iç ve dış gezilerden 
vazgeçmesi gerektiği hakkında gündem 
dışı demeci 447:448 

— Erzurum Milletvekili Nihat i)i-
ler'in; Hasankale'nin sel felâketiyle kar
şılaşmaması için gerekli kanalın bir an 
önce agılmasına, dair demeci 4 

B SÖYLEVLER 

—• (lümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm; 5 - £ Nisan gece yarısı Şiran -
Şebinkarahisar yolunun bozuk olması se
bebiyle otobüsle giden 40 dan fazla kişi
nin sulara gömülerek boğulması olayı ile 
Hükümetin ilgilenmesini istiyen demeci ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
cevabı 307:309 

— İçel Milletvekili Yahya Demıan-
cı'nııı, Mersin'de iki ay önce ve dünkü 
dolu 'âfetinden zarar gören (turunçgiller 
ve turfanda sebze yetiştiren tarımcılara 
kredi yardımı yapılması gerektiğine da
ir konuşması 368:369 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Oökay'm yabancı memleketlerdeki 
Türk işçilerinin durumu ile ilgili konuşma
sı 367:368 

— İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in, dünkü Birleşimde Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığı, halk konutlari stan-
dartlariyle ilgili sözlerinin Meclis saatinde 
eksik ve yanlış aksettirilmesinden üzüntüle
rini bildiren ve tedbir alınmasını istiyen 
konuşması 74:75 

— Manisa Milletvekili Nahit Yenişe-
hirlioğlunun, bağların soğuktan zarar gör
memesi için tedbir alınması gerektiğine 
dair demeci, 309 

— Millî Savunma Bafcalnı îl'haımi Ban-
car'ın, Almanya ile yapılan '50 ımilyon 
Doyçe Marklık -askeri yardımı anlaşmasını 
açılklayıcii demeci. 340:341 

— Niğde Milletvekili Rnjhi Soyer'in 
Aksaray ilçesinde vukuibulan sel basta* 



nı yüzlünden zarar görenlere yapılan 
yardımın artırılması ve su 'mecramın 
düzenlenmesine dair demeci 556:557 

— ıSamsun Mililettvekrili Bahri Cö
mert'in orman mesdesiniıı Anayasa Tn m 
maksadı dışında karışık tbrir hak getiril
diğine ve fou kanunun yeniden ele alı/n-
anası gerektiğine dair konuşması 129.130 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
ın, Avrupa ve Amerika'dan ihtiyaç fazla
sı yapı gereçleriyle, buldozer ve kamyon 
gibi araçların inşaat mevsimine yefriştiril-
ımek üzere Gümrük Resmıi/nden istisnasına 
ait tasarının, komisyonlarda süratle gö-

GENEL 

— istanbul Mille*vekilli Talisin De-
»mlray ile Çanakkale Milletvekili Ah
met Nihat Akay'm, lıâd ibir sekil alan 
Türk - Yuman münasebetlerinin umumî 
ibir m,uıhaâeibesttnin yapılması İçin ibir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/10) 311:32,75,206,265 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Kritm'-

No. Cilt Sayfa 
447 — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

Seçimi Kanununun değiştirilmesi
ne dair kanun 24 4 

28 483: 
499,516:519,581,622:629,658 =661,734,747: 

748,749:752,757:760 
29 7:28 

29:40,43,44:53,54:57,58:61,62:65,66: 
69,143:149,179:182,183:186 

448 — Süleyman Ağırbaş hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne dair 'kanun 5 434 

18 3, 
594 

21 22 
25 227 

449 — Hasan Şeker hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne dair kanun 15 132 

18 3, 

Sayfa 
ıûlşülerek, Genel Kurula verilmesine da
ir demeci 4:5 

— Tekirdağ- Milletvekili Turhan Kuf
im hasat (mevsiminin yaklaşması dolayı-
siyle çiElçilerin ihtiyacı (bulunan ve piya
sada (bulamadıklar;! orak iplerinin temin 
edilmesine dair Hükümetçe tedbir alın-
ması 'hakkında demeci 557:558 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Belçika'da (bir (trafik kazasında 
ölen altı (işçimizin naışlaranm Timkiye'-
ye getirilmesi için Hükümetin ilgilen
mesini ist iyen demecine Çalışma Bakanı 
Bülent Eeevifm cevabı 128:129 

GÖRÜŞME 

'in Yunanistan Hükümetinin bâzı beyan
ları ve bâzı davranışlara ile bu Devletli1 

Türkiye arasında, yürürlüğe konmuş bü
tün anlaşmaların güzden geçirilmesi 
ıhususunda bir genel görüşme açı'lması-
na dair önergesi. (8/11). 31:32/75 #1, 

206:253,265:304 

No. Cilt Sayfa 
594 

21 22 
25 226: 

227 
450 — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm. 

cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun 4 113 

18 3, 
593:594 
21 22 
25 226 

451 — Millî Savunma Bakanlığı orta 
sanat okulları öğrencileri hakkın
da kanım 6 296 

17 372 
18 591 
21 30: 

32 
25 229: 

230 

NLAR 



tto. 
452 

Cilt Sayfa 
—• 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla. 
verilen yemeklik ve tohumluk be
dellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun .19 175 

24 32 
25 314: 

315 
453 — Ali Karalıan hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair 
kanıyı 17 

18 

21 
25 

251 
53, 
598 
24 

228 
454 — Bayram Kalpaklı hakkındaki 

ölüm cezasının yerine getirilmesi-

45 

ne dair kanun 

— Mehmet Kül 
ölüm cezasının 
ne dair. kanun 

«. iil) 
yerine 

hakkı ndak 
getiri m es i 

16 
18 
59<6 
21. 
25 

ı 

19 

494 
53, 

:597 
23 

227 

582 19 
22 
25 
26 

582 
240 
317 
271 

456 

457 

— - Bayram Albayrak hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanını 9 564 

24 206 
25 318: 

319 
26 272 

— Jlecep Güngör Tanış, hakkında
ki ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair kanun. 

458 - - Hasan Şentürk 
ölüm cezasının yerine 
ne dair kanun. 

hakkındaki 
getirilmesi 

20 
22 

25 

26 

19 

25 

202 
134: 
135 

316: 
317 

270: 
271 

117, 
525 
336 

6 -
No. Ciİt Sayla 

26 270 
459 —• Kerim Özkan ve Hasan Güney 

(Günay) haklarındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair ka
nun. 16 

18 
21 

610 
.113 
33 

25 315: 
316 

26 269: 
270 

460 —• Süleyman Bozkurt hakkındaki 
ölüm cezasının yerinç getirilmesi
ne dair kanun. 16 

21 

461 — Kvlilik dışı çocukların tanınma
larını kabule yetkili makamların 
yetkilerinin genişletilmesi hakkında
ki Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun (i 

17 
18 

610 

597 

24 
228 

4 
512 

592: 
593 

21 22 
25 225: 

226,234,275:278,311,357,398 -.401 
462 — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere 

ve Fransa Hükümetlerinden temin 
edilen teslihat kredilerinin mahsup 
şekli hakkında Kanun 5 574 

17 372 
18 590 
21 30 
25 229, 

234,283:286,3İ 2,357,406:409 
463 -— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar 
hükmünün değiştirilmesine dair olan 
Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında Kanun 5 

15 
18 
21 

626 
132 
577 
28 

25 228: 
229,234,279:282,31i :312,357,402:405 



- 1 -
No. Cilt Sayfa 
464 — Kan ımıplarının 1 Ayinine yarı

ya n reaktiflorin mübadelesi hakkın
da Avrupa Aııdlaşması ve Kk proto
kolün onaylanmasının uy^ım bulun
duğuna dair Kanını 10 

I fi 
18 
">1 

179 
fili 
581 
29 

25 
234,295:298,312,357,418:421 

4fi5 — ö/el tıbbi tedavi ve Termo - Kli-
matik Kaynaklar Alanında karşılık
lı yardımlaşmaya dair Avrupa And-
laşmasmm onaylanmasının uyg-un 
bulunduğu hakkında Kanun 10 17!) 

16 fiil 
18 581 
21 29 
25 232: 

233,234.299:302,312,357,422:425 
466 — Kamın dışı yakalanan veya tu

tuklanan kimselere tazminat veril
mesi hakkında Kanun 21 338 

22 56, 
100:124.138:1 G'A, 172:2()2,219:232 

23 2, 
508,527:531 

"-o >:9#::-S 29 3 
30 322: 

334 

467 — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadroların değiş
tirilmesi hakkında Kanun 18 112 

22 392 
29 529: 

530 

468 — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kında Kanun 6 5, 

108,250. 
1 84 

19 420 
' " - „ . . - , 20 445: 

459 
23 2 
24 32, 

64:7' 
.-.«;t*»i>:s. ia,*.*<SH?<S. _ v 

No. Cilt Sayfa 
30 127: 

128,369:372 

469 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun (i 

8 
14 

17 

18 

20 
22 
25 

26 
30 

569 
215 
441, 
458 
589: 
594 
128: 
12!) 
128 
293 
131: 
132 
499 
372: 
373 

470 — Sanayi Bakanlığı kuruluşu ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinde ve bu Ba
kanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair Kanun l.o 

16 
18 

131 
4 

58, 
598:59!) 
21 
24 
25 

29 
30 

437 
4 

143: 
144 
112 
373: 
374 

471 — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 
6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununa bir madde ilâvesi hakkında 
Kanun !) 398 

14 459 
17 605: 

608 
18 140: 

• - 145,317:318 
21 477 
24 333 
30 374, 
380:383 



8 — 
No. Cilt Sayfa 
472 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup 
hususiyet arz eden yer ve hizmetler
de görevlendirilen sağlık personeli
ne ödenek verilmesine dair Kanun 20 501 

22 240 
26 546 
29 501: 

529 
473 — Devlet Demiryolları işletmesi 

memur ve hizmetlilerinin ücretleri
ne dair olan 3173 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine 4620 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi ile eklenen (F) 
fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun 20 

24 
29 

474 — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 28 

127 
33 

340, 
479 

431, 
560 

30 30, 
33:34,13i :159,162,194 -.197,205,253,254:257 

475 — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin 
emrimize verdiği bâzı meblâğların 
Lübnan'da ve Fransa'da Türk Mis
yonları için arsa, bina, satmalmma-
sma veya yaptırılmasına ayrılmam 
hakkında Kanun 23 486 

30 32: 
33,51:52,63:66 

No. 
476 — Karasuları Kanunu 

Cilt Sftjrfû 
5 491 

16 564 
18 581 
19 372 
29 318, 
480:482 

477 — Disiplin Mahkemeleri kuruluşu, 
yargılama usulü ve disiplin suç 
ve cezaları hakkında Kanun 21 400, 

407 
22 287 
23 98: 

116 
25 179 
30 310: 

322,525,586:591 
478 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli Sandığı Kanununa ek Ka
nun 19 524: 

525 
24 4 
26 290: 

300,339:340,374:375,392:395 
29 495 
30 594 
31 3:4 

479 — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) vo (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 29 597 

30 594 
31 4:5, 

39,40:43,48:49,62,77:80 

KAPALI OTURUM 

1. — Başbakan İsme t İnöaııü'min, Kıb
rıs bulhranı Mfekıroda Mülett Meclisini 
mümkün olan en geniş şekliyle aydınla* 

ıtalbiılm*ek içini gizli oturumı yapılaması tale
bi. 527 

174 — Millet Malisinin 1$ Haziran 1$64 

KARAR 

| Pazartesi (gününe kadar tatiline dair 513 



— 0 — 
ÖNERGELEB 

Sayfa 
Ankaraı (Çalışma Bakam Bülent Ecevit) 

ilo îzmîr (Şeref Bakşık) 
— Sendikalar Karnımı ite Ttopiu İş 

Sözleşmesi, Grev ve Lia'kaıvft KanAinun-un 
(bâzı maddelerinin düzeltilmesine veya 
değiştirilmesine dair kanuni tekliflerinin! 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
illg-iii komisyonlarından kurulu Karam Ko
misyonda haızırlananı metnin, gündemdeki 
'bütün maddelerden önceye alınarak ivedi
likle görüşülmesine dair (2/6218), (2/629) 393ı: 

394 

lîspatra (Mustafa Gülcügü) 
— Cumhuriyet Senatosu îsparta Üyeli-

liğine seçildiği için milletvelkilliğindeinı 
çekildiğine dair 562 

Ist'anlbul (Reşit Ülker) 
— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Faıri-

İka Nizamnamesine bâzı maddeler eklienıme-
sine dair kanun teklifinin geriverilimesiı 
hakkında (2/519, 4/321) 130Ü31 

İstanbul (Selim Sarper ve 6 arkadaşı) 
— Cumhuriyet Senaıtlosu Üyesi Cev&t 

Açukahn ile 21 arkadaşının; MilletLer-
apaısı münasebetlerin yürütülmesi ve koor
dinasyonu! hakkındaki 9 Nisan 1964 ta-

Adalet Komisyonu raporları 
— 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyetti 

Emekli Sandığı Kanununum 6122 ve 6422 
sayılı! kanunlarla değiştirilen 39 nem 
maddesinin (ıb) fıkrasının birinci bendi-» 
nin değiştirilmesi hakkında kamum ta
sarısına dair (1/504) 525 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei 
maddesinin 58 n/ci bendine tevfikan^ Be
lediyelerce kurulan toptancı hallerinin su
reti idaresi 'haikkındaki 12 . 9 . 1960 gün ve 
80 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 6 ncı 
fıîkrasmın yürürlükten kaldırılınıası hak
kında kanun teklifime dair (2/36H, 2/414); 128 

Sayfa 
rlhli ve 2/704 esas numaralı kanuını teklifi
nin (havale edildiği komisyonlardan setcile-< 
eek üyelerdi©» kurulu 'bir Geçici Komis
yonda g&rülmesine dair (2/704) 494 

îstanibul (Tahsin Demiray) ile Çaırııafldkıale 
(Ahmet Nihat Akay) 

— Had bir şıeıkil alam Tünk - Yuman 
münasebetlerinin umumi bir muhasebesi
nin yaıpiilimıası içtin, hir genel1 görüşsıne atçıl-
masına dair (8/10) 311:32,75,625 

Kocaeli (Nihat Erim) 
— Yunanistan Hükümetinin bâzı be

yanları- ve 'bâzı davranışları ile bu Dev
letle Türkiye anasında, yürürlüğe kon
muş bütün anlaşmalarını -gözden geçiril
mesi hususunda bir genel görüşıme açıl
masına dair (8/11) 31 *32,75:81,2ı65:804, 

Maraş (Kemali Bayazıt) ve 4 arkadaşı 
— Ouanihuriyet Senatosu kısmî seçim

leri mümasehetiyle Millet Meclisinin 15 
Mayıs 1964 talihinden 15 Haziran' 1964 
Pazartesi gününe kadar tatile girmesi ve 
15 Haiziram tarihinden itibaren kaibul edil
miş »buLunjan pr*ot)oklo'lün uyiguılanması ve 
tatilden skmra Millet} Meclisiniıu Cumar
tesi, Pazar günleri dışında her ıgün saat 
15 te toplıamjması hakkımda 513 

— 2004 sayılı İcra ve îflâs Kanunununı 
'bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve hu kanama bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair kantin tasarısı hakkında 
(1/280) 394.419 

— Manisa ilinin Selendi ilçesi, Hacı1-
lar köyümün; hane 8, cilt 30 ve saytfla İÜ sa
yısında nüfusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den1 

dloğmıa 5 . 3 . 194J3 doğumlu! Durmuş Ka-
rafcaê um ölüm cezasına çarptınim/ası hak
kında Başhafeanlılk tezkeresine dair 
(3/860) 29 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürean, ve Eıroil Dinçer'in/ ölüm cefalarıma 
çıarptınknalan hakkımda Başibakanliik tez-
(keresine dair Cumhuriyet Senatosu Baş-

BAPORLAB 
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kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapı
lan. değişiklikler hakkında (3/740) 389,393 

Anayasa Komisyonu raporları 

— f)3'8'3 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
(T iimrük Giriş; Tarife Oetıveliııin d'eğilştd-
ıllmesi hakkında tasarısına dair (1/064) 30, 

3ı3:-34;iai:169,lM:ll97 
— İstanbul Milletvekili Öoışkun Kır

ca, Aydın MilLe.tive.kili Orttıan Apaydın, 
Sivas Mi'l'letivekili Cevad Odyaıkmaız ve 
Erzincan. Milletvekili ıSadıfa Perinıçek'in, 
Yasaıma meclislerinin aralarındaki müna
sebette rin düzenlenmesi halkkmda kan tın 
teklifine dair (2/274 ) 334 

— Sosyal .Sigortalai' kanuni tasarısı
nın, Anayasanın 92 ne i maddesine göre 
(kımıhuriyet Senatosunıca yapılanı incele-
ıııc süresi hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu ile Anayasa Komisyonu ra
porları ve Oumlhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi I>aşkanhkları tezkelcrino dair 
( 1/462) 5215,562:^86 

Bayındırlık Komisyonu raporları 

—• Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklcn-
(melere .girişüm-esi hakkındaki 4879 sayılı 
Kanununa ek kanun tasarısına dair 
(1/594) 29 

— 5'5>39 sayılı Karayolları Genel Mai-
dürlüğü kuruluş ve görevleri kalkkıudaki 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasınla dair kanun tasarısına 
dair (1/640) 446 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Ankara Tırp ve Fen fakülteleri 
yapımı için gelecek yollara geçici yük
lenmelere girişilmesi 'hakkındaki 4879 
sayılı Kanıma ek kanım tasarısına 
dair (1/199(4} 29 

—• ArtVin Milletvekili Saffet Kminağaı-
'oğlu ve onıilki arkadaşının, 53 sayılı Dev
let istatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kurıiıluişu hakkındaki Kamunun 3 neü .. 
maddesinıe' bir fıkra eklenmesine dair ka
nımı teklifine dair (2/586) 525 

Sayfa 
— Bâzı vergi ve resimlere zatiL yapıl

ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 3İ1 
•îiıci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanuni tasarısına dair (1/621), 92:99, 

109:112,131,182:1185 
—• 5539 sayılı! Karayolları' Genel Mü

dürlüğü kuruluş ve görevleri 'hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yaıpılmasına; dair kanun tasarısına 
dair (1/640) 446 

— 5434 sayı İn Türkiye Cumjhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunuma ek kanun ta
sarısına dair (1/505) 594 

— 5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 61212 ve 6422 
sayılı kanunlarla değiştirilen 39 nıcu mad
desinin (b) fıkraisının birinci bendinim 
değiştİTİlimesi 'hakkında kanun tasarısına^ 
dair (il/504) 525 

— 5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci mad
desine bir fıkraf eklenmesi hakkında! ka
nım tasarısına dair (1/636) 30 

— 5(383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük-Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarlısına dair 
(1 /664) 30,30 ?34,ilöl :15l9,ıl94:197 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 ta
rihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve ge
çici 2 nci nıad delerinin kaldırılmasınla dair 
kanun tasarısı Ihakkında (1/623) 34 :İ52,52,Ö7: 

70,82,121:124 
— Mge Üniversitesi adiyle, izmir'de !bir 

üniversite kurulması hakkındaki 6(595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 'hakkın
da (1/63ı8) 29 

— Kskiş'dhir Milletvekili Şevket Aıs-
'buBoğlnı ve iki arkadaşının, 28 , 1 . 195ı9 
tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
(hakkında kanım teklif ine dair (2/679) 30, 

82:02,)l!H3 :!116,li3ll,M),178:18i 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin) değiştirilmesine ve lbu kanu
na bâ'zn hükümler ilâve edilmesine dair 
'kanun tasarısı hakkında 6,8,20:23 

http://MilLe.tive.kil


Sayfa 
— Hariçte çalıdan işçilere konut kre

disi açılmasına ve ikraızda bulunulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/669) 387 

— İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilımeısi vıe 3 mcü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/046) 29 

— Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emri
mize verdiği bâzı meiblâğlarım Lübnan'da 
ve Fransa'da Türk misyonları' için arsa, 
bina satımalınmasına veya yaptırılmasına, 
ayrılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/609) 32:33,52,63:66 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerin in, 
Sayıştay kanunu teklifine dair (2/532) 339 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Culmihuriyet Senatosu MJanisaı 
Üyesi Ferit. Aliskender'in, hususi eğitimi 
ve öğretim müesseseleri kamunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Menıdulh Erdc-
mir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle 'kurulan dernekler tarafından alçılan 
özel okul öğretimenlerinin s'osyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana. 
Millet/vekili Kemal Sarıibralhimloğlu ve 55 
arkadaşının Âmime menifaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğret inenlerinim sosyal gü
venliklerine dair kanun tefcliifleri hak
kında (\/&m), (2/581), (2/917), 2/618) 448: 

490,508:513 

— Sa^ğiilk Eğitim enstitüleri kuruluş 
kanunu tamamına dair (ıl/596): 387 

— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri, Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Gtanel Mü
dürlüklerine bağlı kurum, oikul ve kuru-
İnşlaı^a diöner sermaye verilmesi hakkın
da kanjuın! tasarısı ve C. Sıenatlosu Tun
celi Üyesi Meihmet Ali Demir ve üç ar
kadaşının, 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanununa ek kanun 
teklifi hakkında (1/W8, 2/260) 387 

—• Taşııt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarına dair 
(1/566) 29 

î i -
Sayfa 

— Temsil ödeneği 'hakkındaki Kanu
na ek kanun tasarına dair (1/518) 29 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen (ig) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/650) 387 

— 21 '.' 6 . 1901 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 105: 

108,131,160,190:193 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununum 9 nıcu maddesi-* 
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
'hakkında (1/634) 99 :tO5,117:12O/181,160, 

186:189 

Çalışına Komisyonu raporları 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zongul
dak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilıgin ve 
Adana Milletvekili îbraibim Tekin'in Sen
dikalar Kanununuıu 20 nci maddesinin 
4/a bendinin 22 nci maddesinin: 1 nci ben
dinin, 25 ıuci maddesinin. 1 nci 'bendinin, 
27 nci maddesinin 1 ci ve 3 noü fıkraları
nın, 311 nci maddesinin 10 ncu bendinin 
ve 2 nci 'geçici maddesin'in düzeltilmesi (hak
kında kanun teklifine dair (2/629) 159:1:63, 

198:201 

— istanbul Miileıtrvekili Coşkum Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Baktık, Zonguldak 
Milletlvekili Yusuf Ziya Yücebilıgin, ve 
Adana Milletvekili İbralhim Tekin'in, Toşp-
lu iş Slözleşımesi, G-reiv ve Lokavt Kanunu
nun yedinci maddesinin ikinci bendinin 
1 nci fıkrasının ikinci cümlesinin çıka
rılması 111 ci .maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin ikinci, bendinin, 5 nci 
fıkrasının, 20 nci maddesinin 12 nci ben
dinin 2 nci m>addeöinin (C) bendinin birinci 
fıkrasının1, 62 ikinci maddesininı 2 nıoi fıkn 
rasının ve ikinci geçici maddenin düzeltil
mesi hakkında kanun teklifine dair 
(12/628) 393:394 
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Dışişleri Komisyonu raporları 

— Çanakkale Milletvekili. Burhanı Arat 
ve 37 arkadaşınım!, Bo&caıada ve îmınoz na-
IhiyeleTİnin malhailî idareleri hakkımdaki 
1115,1 sayılı Kamunun 14 neü mıa&desinin! 
yürürlükten; kaldınılmaJsı "halkikımidaki 5713 
sayıilı Kanununı yürürlükten kaldırıl
ması ve Uöıl sayaıli Kanıunun 14 ıuciiı mad
desinin yeniden yürürlüğe kfonmasıiLa dair 
kainunı teklifi hakkında (2/677) 865 

— Dübnan'a silâh saıtışundan doğan aüa-
•cağımuzla Fransız Hükümetinin enirimize 
verdiği ıbâızı meblâğların Lüfbnıaın'da ve 
Eranısa'da Türk misyonlan içim a/raa, bina: 
»atınalmmaısına veya yaptırılnıamına, ay- > 
riılmaısı (hakkında 'kamın taşanına dair, 
(1/609) '32:33,52,63:66 

Geçici Komisyon raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zara yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 
31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109: 

112,131,182:185, 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa 

bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/664) 30,33:34,131:159,194:197 

— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısına dair (1/513) 419:436,528:542 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldınlmasma 
dair kanun tasansı hakkında (1/623) 34:52,52, 

67:70,82,121:124 
— Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 

ve 37 arkadaşının, Bozcaada ve İmroz na
hiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 
1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldmlması 
ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/677) 365 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş yar
gılama usulü ve disiplin suçlan ve ceza
ları hakkında kanun tasarısına dair Cum-

Sayfa 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında (1/548) 310:322 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanu
nu tasarısına dair (1/4) 6:19 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasansı hakkında (1/628) 6,8,20:23 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyaknıaz ve 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonunun seçilmesi ve çalısına 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/269) 334:335,342:355,359:362. 

369,376:379,389,437:440 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
Sayıştay kanunu teklifine dair (2/532) 339 

— özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in,. hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kırşehir Milletvekili Memdııh Erdemir'in, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifleri hakkında (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) 448:490,503:513 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
nın, Anayasanın 92 nci maddesine göre 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan inceleme 
süresi hakkında (1/462) 525,562:586 

— Tapulama kanunu tasarısına dair 
(1/653) 306 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (J/633) 105:108,131, 

160,190:193 
— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu madde-
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sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 99.105,117:120,131,160,186: 

189 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/664) 30,33:34,131:159,194:197 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesiyle eklenen birinci 
maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun teklifine dair (2/55) 73 

îçişleri Komisyonu raporları 

— Arlîvin Millettvekili Saffet Emin-
ağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/586) 525 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 
31 nci 'maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109: 

112,131,182:185, 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 

sayılı kanunlarla değiştirilen 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasının birinci bendinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/504) 525 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/623) 34:52,52, 

67:70,82,121:124 

— Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 
ve 37 arkadaşının, Bozcaada ve îmroz na
hiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 

Sayfa 
1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/677) 365 

— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 58 nei bendine tevfikan Be
lediyelerce kurulan toptancı hallerinin su
reti idaresi hakkındaki 12 . 9 . 1960 gün 
ve 80 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
6 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tekliflerine dair (2/361, 
2/414) 128 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasansı hakkında (1/628) 6,8,20:23 

— tiler Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ,ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında' kanun 
tasarısına dair (1/646) 29 

— istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştiri
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/350) 374,380:383,389,441:444 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nci 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/671) 73 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiye! Vilâyat Kanununda ek 
ve değişiklikler yapılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (2/672) 73 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 6829 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle eklenen birinci 
(maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun teklifine dair (2/55) 73 
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— Taşıl Kanununda- değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/566) 2!) 

- - Temsil ödeneği hakkındaki Kamı
na, ek kanun tasarısına dair (1/518) 2!) 

— 21 . 6 . .11)61. tarihli ve 80!) sayılı Ka
nunda ]mzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/633) 105:10,8,131, 

160,190:198 

— 27 . 6 . 1981 tarihli ve 1888 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 0 ııeu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1 /684) 99 : 105,117:120,18 1,160,186: 

18!) 

îmar ve îskân Komisyonu raporları 

- - Hariçte (alışan işçilere konut kredisi 
anılmasına ve ikrazda bulunulması hak
kında kanun tasarısına dair (1/669) 

— İller Bankası Kanununun 2 ne i 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lasarısına dair (1/646) 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

-- ('iımllıuriyet Senatosu ve Mili el", 
Meclisi İdare Âmirlerinin 1964 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine dair (2/709) 

Sayfa 

387 

29 

KARMA KOMİSYONLAR RAPORLARI 

[C. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 
kurulu] 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğan-
oğiuiıun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (8/591) 8 

(3/668) 
— Amasya 

ııer'in yasama 
ninnisi hakkmd 
dair (3/719) 

Milletvekili Nevzat tfo-
dokunıılmazl iğinin kaldı -
ı Başbakanlık tezkeresine 

— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yi İd irim in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık lezke-
resine dair (3/705) 

— Ankara Milletvekili Ziihtü Pehli
vanlı imi yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/679) 

•-- Aydın Milletvekili İsmet Sozg'hvin 
yasama -dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(8/609) 

— - Balıkesir Milletvekili (iükhan Evli-
yaoğlu inin, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
sine dair (3/527) 

(3/559) 

2!) 

28 

28 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binayin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/680) 

— Bingöl Milletvekili llalit Kıza Ünal'
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(8/637) 

— • Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(8/573) 

- - (imini Milletvekili Hilmi tncesu-
luiıuıı yasama, dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/668) 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
eaiıın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/783) 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğluiıun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
sine dair (3/735/ 

— (iümüsane Milletvekili Halis Bay-
ramoğluiıun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/755) 

29 



— İsparta Milletvekili Mustafa Cülcü-
yil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/784) :i 

— İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'-. 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/826) ' 3 

— İstanbul Milletvekili kahret t in Ke
rim (îökay'ııı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si no dair (3/010) 28 

(3/757) 29 
— fzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-

taş 'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/645) 29 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/830) 3 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'm, yasama dokunul mazi ığm in kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dai r (3/667) 2!) 

— Kayseri Milletvekili Abdülhalim 
Aras 'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/596) 2S 

— Kayseri Milletvekili Turhan hVyzi-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/741) 2 

— 'Kocaeli Milletvekili Nihat Krim'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/785) ' 3 

— Konya Milletvekili Fa ruk Sükan' ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/579) 2 

-— Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/771) 28 

— Malatya Milletvekili Tlalit Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/742) ' 2 

— 15 -
Sayfa Sayfa 

— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'ıuın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/570) 

— Manisa Milletvekili Süleyman (jağ-
lar'ııı, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/837) 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ' ın , 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/638) 

(3/644) 

— Trfa Milletvekili Kadri "Eroğaıfm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dai r 
(3/739) 

(3/756) 
(3/822) 
— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-

lu 'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/639) 

29 
3 

29 

[C. Senatosu ve M. Meçlisi Komisyonlarından 
kurulu] 

— 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının C. Senatosunca değişti
rilen ve M". Meclisince benimsennıiyen 
maddeleri hakkında (1/292) 372:373 

- - Disiplin mahkemeleri kuruluş yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları 
ıhaikkmda Kanun tasarısmıtn Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Mecli
since benimsennıiyen maddeleri hakkında 
(1/548) 525,586:591 

-— istanbul Millet vekili Coşkun Kır
ca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın ve 
lOrzincan Milletvekili Sadık Perinçek'iıı. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenıniyen maddele
ri hakkında (2/273) 127,369:372 
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Sayfa 

— Kanun dışı yakalanan veya tutuk
lanan kimselere tazminat verilmesi hakkın
da kanun tasarısının C. Senatosunca değiş
tirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında (1/544) 322:334 

— Sanajd Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değinildiğe yapılmasıma dair kanun tıa-
sansının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında (1/432) 373:374 

—• Sendikalar Kanunu ile Toplu îş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin düzeltilmesine veya de
ğiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
ilgili komisyonlarından kurulu Karma 
Komisyonunda hazırlanan metnin, gün
demdeki bütün maddelerden önceye alına
rak ivedilikle görüşülmesine dair Çalış
ma Bakam Bülent Eccvit ile tzmir Millet
vekili Şeref Bakşık'ın önergesine dair 
(2/628, 2/629) 393:394 

Maliye Komisyonu raporları 

— Bâzı verıgi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 
31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109: 

112,131,182:185, 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Saındığı Kanununun •6122 ve 6422: 
sayılı kanunlarla değiştirilen 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasının birinci bendinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/504) 525 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli ıSandığı Kanununun 22 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/636) 30 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/664) 30,33:34,131:159,194:197 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 

Sayfa 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/623) 34:52,52, 

67:70,82,121:124 

— Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 
tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/679) 30,82:92, 

113:116,131,160,178:181 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 6,8,20:23 

— Hariçte çalışan işçilere konut kredisi 
açılmasına ve ikrazda bulunulması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/669) 387 

— Lübnan'a silâh satışından doğan ala
cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve 
Fransa'da Türk misyonları için arsa, bi
na satınalınonasını veya yaptırı'lımasına, 
ayrılması hakkında (kanun tasarısına dair 
(1/609) 32 .-33,52,63 -M 

— Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
Sayıştay kanunu teklifi ıhalldkmda (2/532) 339 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanu
na ek kanun tasarısına dair (1/518) 29 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/650) 387 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/633) 105:108,131, 

160,190:193 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 99:105,117:120,131,160,186: 

189 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

— Kurucu Meclis, ıCunılnuıbaşIkanlığı ve 
Saıyıştay Başkanlığı 1961 yılı Kesin'helsa-
!bı hakkında (5/85) 265 
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Millî Eğitim Komisyonu raporlan 

— Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 
ve 37 arkadaşının, Bozcaada ve imroz na
hiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 
1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
sayılı Kanunun joirürlükten kaldırılması 
ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/677) 365 

— Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/638) 29 

— özel öğretim (kuramları Kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifleri hakkında (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) 448:490,503:513 

— Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş 
kanunu tasarısına dair (1/596) 387 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı hakkında (1/518) 29 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

—Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasarısına dair. (1/596) 387 

Sanayi Komisyonu raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması 
hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109:112, 

131,182:185 

Sayfa 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair (1/664) 30, 

33:34,131:159,194:197 
— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 

değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli ve 
206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/623) 34:52,52,67:70,82,121: 

124 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 6,8,20:23 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kamun tasarısı hakkında (1/633) 105:108,131, 

160,190:193 
— 27 . 6 . 1961 tarihli ve 1833 sayılı 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 99:105,117:120,131,160,186: 

189 

Sayıştay Komisyonu raporu 

— Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifine dair (2/532) 339 

Tarım Komisyonu Raporlan 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapılma
sı hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109:112, 

131,182:185 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair (1/664) 30, 

33:34,131:159,194:197 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında (1/623) 34:52,52,67:70,82,121:124 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında 6,8,20:23 
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— Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Genel müdür
lüklerine bağlı kurum, okul ve kuruluşlara 
döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve üç arkadaşının, 6968 sayı
lı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununa ek kanun teklifine dair (1/598, 
2/260) 387 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/633) 105:108,131,160, 

190:193 
— 27 . 6 . 1961 tarihli ve 1833 sayılı 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 99:105,117:120,131,160, 

186:189 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 
nci maddesinde değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/621) 92:99,109: 

112,131,182:185 

Çekilmeler 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in Cumhuriyet Senatosu İsparta üyeli
ğine seçildiği için milletvekilliğinden çekil
diğine dair yazısı. 562 

İzinler 

—• Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bloka'a bir ay izin verilmesi (3/877) 130 

— Çorum Milletvekili Necmi ökten'e 
izin verilmesi (3/897) 561 

— Saym Milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesi (3/876) 75 

(3/878) 309:310 
(3/884) . 448 

ölümler 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Ku
rucu Meclis Başkanı Emekli Orgeneral 
Kâzım Orbay ile İzmir Milletvekili ve Ada-

Sayfa 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/664) 30,33:34,131:159,194:197 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarih
li ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/623) 34:52,52,67:70,82, 

121:124 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında. 6,8,20:23 

— 21 . 6 . 196.1 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (1/633) 105:108,131 

160,190:193 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 99:105,117:120,131,160,186: 

189 

let Partisi Genel Başkanı Emekli Orgene
ral Bagıp Gümüşpala'nm vefat etmiş ol
duklarına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/895) 525:526 

Seçimler ve Komisyonlarla ilgili işler 

— İstanbul Milletvekili Selim Sarper 
ve 6 arkadaşının; Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Cevat Açıkalın ile 21 arkadaşının; 
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi 
ve koordinasyonu hakkındaki 9 Nisan 1964 
tarihli ve 2/704 esas numaralı kanun tek
lifinin havale edildiği Komisyonlardan se
çilecek üyelerden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/704) 494 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 
19 ncu maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 10 . 4 . 1964 ta
rihli 88 nci Birleşiminde kurulması kabul 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ İŞLER 
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edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/721, 3/880) 388 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/591) 3 

(3/668) 29 
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 

yasama dokunulmazlığı (3/719) 29 
— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 

Yıldırım'm yasama dokunulmazlığı (3/705) 28 
— Ankara Milletvekili Zühtü Pehlivan-

lı'nın yasama dokunulmazlığı (3/679) 29 
— Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in 

yasama dokunulmazlığı (3/609) 28 
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-

yaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/527) 3 
(3/559) 3 
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 

yasama dokunulmazlığı (3/680) 29 
— Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'

ın yasama dokunulmazlığı (3/637) 28 
— Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'-

un, yasama dokunulmazlığı (3/573) 2 
— Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'-

nun yasama dokunulmazlığı {3/668) x 29 
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-

ça'nın, yasama dokunulmazlığı (3/783) 3 
— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-

gin'in, yasama dokunulmazlığı (3/890) 524 
— Giresun Milletvekili ibrahim Eteni 

Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/735) 29 

(3/891) 524 
— Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/755) 29 
— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-

gil'in yasama dokunulmazlığı (3/784) 3 

Sayfa 
— İsparta Milletvekili Saddettin Bil-

giç'in, yasama dokunulmazlığı (3/826) 3 
— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke

rim Gökay'ın yasama dokunulmazlığı 
(3/610) 28 

(3/757) 29 
— izmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-

taş'm yasama dokunulmazlığı (3/645) 29 
—• izmir Milletvekili Şinasi Osman'ın 

yasama dokunulmazlığı (3/839) 3 
— Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-

çay'm yasama dokunulmazlığı (3/667) 29 
—• Kayseri Milletvekili Abdülhalim 

Aras'ın yasama dokunulmazlığı (3/596) 28 
— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/741) 2 
— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 

yasama dokunulmazlığı (3/785) 3 
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'm 

yasama dokunulmazlığı (3/579) 2 
— Kütahya Milletvekili Mehmet Ke

sen'nin yasama dokunulmazlığı (3/771) 28 
— Malatya Milletvekili Halit Özkan'

ın yasama dokunulmazlığı (3/742) 2 
— Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/570) 3 
— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-

lar'm, yasama dokunulmazlığı (3/837) 3 
— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm yasama dokunulmazlığı (3/883) 446 
— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 

yasama dokunulmazlığı (3/638) 2 
(3/644) 29 
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 

yasama dokunulmazlığı (3/739) 2 
(3/756) 29 
(3/822) 3 
—• Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı (3/639) 29 
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A — SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bu
lunduğuna ve kurucularının ve halen baş
kanlarının kimler olduğuna dair Adalet ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusu (6/856) 523 

Başbakandan 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'm n 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdür
lükleriyle yönetim kurullarına yapılan tâ
yinlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(Ç/864) 554 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da 5 Yıllık Plân devresi 
içerisinde, kurulması düşünülen bir sanayi 
tesisi bulunup bulunmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/843) 492 

Bayındırlık Bakanından 

— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Dulhan -
Bitlis arasının yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/849) 523 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Niğde ilini, en kısa masefe ile Adana as
faltına bağlıyacak yolun inşasına önem ve
rilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü 
sorusu (Ç/862) 523 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması ica-
beden 3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmama
sı sebebine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (Ç/859) 523 

Devlet Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan 
konuşmaların, önceden, ağır bir sansüre ta
bi tutulması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (Ç/854) 523 

Sayfa 
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 

il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami 
bulunup bulunmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/855) 523 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakam
ların sık temasta bulunmaları hakkındaki 
gizli tamime dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/853) 523 

— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bit
lis Kapalı Spor Salonunun programdan çı
karılması sebebine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/839) 264 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— TCdirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
hı'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tü
tünlerin üstün kaliteli olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/866) 554 

İçişleri Bakanından 

—• Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti ol
mak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giy
miş kaç, din adamı bulunduğuna dair Millî 
Eğitim, ve İçişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/857) 523 

— istanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'uıı, valiler ve emniyet teşkilâtı mensup
ları arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin ya
pıldığı hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/865) 554 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın 
köyden çıkardığı vatandaşların evlerinin 
yağma edilmiş olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/847) 493 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aıı-
kan'm, Mardin'in av sahası avcılar kulübü 
bulunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve 
barutun serbestçe satılıp satılmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/843) 493 
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— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) na
hiyesinin ilçe haline getirilmesi için çalışma 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/834) 27 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in. Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Ro
malılardan kalma, yüzme havuzu ve köşk 
mesiresi turistik tesisinin, bir senedir, kapa
lı tutulması sebebine dair içişleri ve Turizm 
ve Tanıtma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/86.1) 523 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Kara
man köyleri muhtarlarını, seçimlerinin ke
sinleşmesine rağmen, görevlerine başlatmı-
yan vali hakkında ne düşünüldüğüne dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/863) 524 

— Yozgat Milletvekili ismet Kap ısız'm, 
Ankara, istanbul ve izmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yı
lı başından bugüne kadar, ne miktar para 
cezası alındığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/838) 73 

îmar ve îskân Bakanından 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı 
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Da-
talanı köyünde, tarım arazisi ağaçlandırılan 
köylülere, başka yerden toprak verilmesi ve 
el sanatı öğretilmesi konularında, bir çalış
ma yapılıp yapılmadığına dair Tarım, imar 
ve îskân ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/845) 492 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
İller Bankasınca, 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamamlandı
ğına dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/851) 523 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri 
de ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu kar
şılığı kredi alamamalarının önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (fi/842) 492 

Sayfa 
Maliye Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bu
lunduğuna ve kurucularının ve halen baş
kanlarının kimler olduğuna dair Adalet ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6J/856) 523 

—• Kocaeli Milletvekili Ilaldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta oldu
ğu için teşekkül emrine alınmış bulunan 
Devlet Demiryolları eski Maliye ve Muha
sebe Dairesi Reisinin bir göreve atanması se
bebine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (6/852) 523 

Millî Eğitim Bakanından 

—• Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti ol
mak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giy
miş kaç din adamı bulunduğuna dair Millî 
Eğitim ve içişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/857) 523 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
imam - hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/858) 523 

—• Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, 
Konya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, 
bir kararı bulunup bulunmadığına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/850) 523 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Üniversitelerimizin Arkeoloji kısmından, 
şimdiye kadar kaç talebe mezun olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/846) 493 

Millî Savunma Bakanından 

—• Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(fi/837) 27 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali An
ka n'in, Midyat Askerlik Şubesinin eski bi
nasından ne zaman ne sebeple tahliye edil
diğine ve ikamet ettiği binanın kime aidol-
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duğuna dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/835) 27 

Sanayi Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'da bir Duralit Fabrikası kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair Sa
nayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/840) 387 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı 
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Da-
talanı köyünde, tarım arazisi ağaçlandırı
lan köylülere, başka yerden toprak veril
mesi ve el sanatı öğretilmesi konularında, 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair Ta
rım, îmar ve tskân ve Sanayi bakanların
dan sözlü sorusu (6/845) 492 

Tarım Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'da bir Duralit Fabrikası kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/840) 387 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in incir tarımının bekası ve müstahsilinin 
himayesi konularında ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu. (6/841) 387-

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip 
bulunan, kimselerin kredi ihtiyaçlarının 
nereden sağlanacağına dair Tanım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/844) 492 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı 
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı 
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden toprak 
verilmesi ve el sanatı öğretilmesi konula
rında, bir çalışma yapılıp yapılmadığına 
dair Tarım îmar ve îskân ve Sanayi Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/845) 492 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllar 
dan beri, Tarım Teşkilâtının gereken şe-

Sayfa 
kilde ikmal edilmemesi sebebine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/867) 554 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin 
etme'k için açılan 14 aded yeraltı su kuyu
sunun ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/860) 523 

Ticaret Bakanından 

—• Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydm'da bir duralit fabrikası kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu (6/840) 387 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın eçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin 
himayesi konularında ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/841) 387 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip 
bulunan, kimselerin kredi ihtiyaçlarının 
nereden sağlanacağına dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu (6/844) 492 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, 
yüksek dereceli, üç memurun vazifeleri
nin değiştirilmesi sebebine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/836) 27 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana as
faltına bağlıyacak yolun inşsma önem ve
rilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve Tu
rizm ve Tanıtma" Bakanlarından sözlü so
rusu (6/862) 523 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Ro
malılardan kalma yüzme havuzu ve köşk 
mesiresi turistik tesisinin, bir senedir, ka
palı tutulması sebebine dair içişleri ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/861) 523 
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B — YAZILI SORULA 

Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Ergani Savcısının vatandaşlara 
hakaret etmek suretiyle suç işlediği hak
kındaki şikâyet üzerine bir işlem yapılıp 
yapılmadığına dair Adalet Bakanından 
yazılı sorusu (7/509) 555 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, istanbul, Ankara ve îzmir şehirlerinde, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan Mahallî 
idareler Seçiminde, seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesinde, kaç kişinin görevlendi
rildiğine dair yazılı soru önergeleri ve 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı 
cevabı (7/401) 52:54 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan Ma
hallî idareler Seçiminde, Türkiye'de, seç
men kütüklerinin düzenlenmesi için ne ka
dar para sarf edildiğine dair yazılı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumra
lı'nın yazılı cevabı (7/400) 52:54 

—• izmir Mille vekili Şinasi Osma'nm, 
Ankara, istanbul ve izmir'de kaç noterlik 
bulunduğuna ve halen hazırlanmış bir no
terlik kanunu tasarısı olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat 
Çumralı'nın yazılı cevabı (7/502) 387,551:552 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm Midyat'ta yapılması kararlaştı
rılan ceza evinin inşaatına ne zaman başla
nacağına dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı (7/486) 27, 

357 

Başbakandan 

—• Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
(Kiler'in, Köy işleri Bakanına, yurt içi ve 
yurt dışı seyahatleri için, ne kadar yolluk 
ödendiğine dair Başbakandan yazılı soru
su. (7/507) 524 

— Aydm Milletvekili Hilmi aydm-
f-cr'in, Kıbrıs meselesini kökünden hallet
mek için, Güney - Doğu'da ve Trakya'da, 
kısmi seferberlik ilânı konusunda ne düşü-

\.R VE CEVAPLARI 

Sayfa 
nüldüğüne dair Başbakandan yazılı soru
su. (7/510) 555 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, turistik önemi olan, Tefenni - Kor
kuteli yolunun ne zaman bitirileceğine da
ir soru önergesi, ve Başbakan ve kendi adı
na Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'ın, yazılı cevabı (7/437) 164:165 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
törkmen'in, Giresun ili hudutları dâhilinde, 
Kalkınma Plânının 1963 yılı programına 
göre, yapılması derpiş edilen yatırımların 
hangilerinin realize edilmiş olduğuna dair 
Başbakandan soru önergesi ve "Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa-
tır'ın yazılı cevabı (7/462) 54:58 

—• Gümüşane Milletvekili Necmeddin 
Küçüker'in, Gümüşane ilinde 1964 bütçe 
yılı içinde yapılacak Devlet yatırımlarına 
dair önergesi, ve Başbakan adına Başba
kan Yardımcısı Kemal Satır'm yazılı ce
vabı (7/480) 518:519 

Bayındırlık Bakanından 
—• Afyon Karahisar Milletvekili Şev

ki Güler'in, Afyon Karahisar'm köylerin
den hangilerine, 1962 ve 1963 malî yılla
rında, içme suyu getirildiğine ve 1964 malî 
yılında Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce yapılacak işlere dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
yazılı cevabı (7/473) 375 

—. Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Afyon Karahisar ilinde 1962 
ve 1963 malî yıllarında yapılmış il ve köy 
yolu bulunup bulunmadığına ve 1964 malî 
yılında yapılacak il ve ıköy yollarına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın, yazılı cevabı (7/472) 545:550 

— Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, turistik önemi olan, Tefenni - Kor
kuteli yolunun ne zaman bitirileceğine da
ir soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın 
yazılı cevabı (7/437) 164:165 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Havsa ilçesi Tahal köyünü anayola 
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bağlıyacak yolun ne zaman tamamlanacağı
na dair Bayındırlık Bakanından yazılı so
rusu. '(7/492) 264 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Uzunköprü ilçesi yakınındaki 
Ergene köprüsünün yerine bir yenisinin 
yapılması veya eskisinin tevsii konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu. (7/493) 264 

— Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Suşehri - Şebinkarahisar ve 
Alucra arasındaki yolda vukubulan çö
küntünün giderilmesi için faaliyete geçi
lip geçilmediğine dair, Bayındırlık Baka
nından yazılı sorusu. (7/491) 73 

Çalışma Bakanından 

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, yabancı memleketlerde, sosyal gü
venlik konularında yapılan toplantılara 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve 
İşçi Sigortaları Kurumunun iştirak edip et
mediklerine dair Maliye ve Çalışma Ba
kanlarından yazılı sorusu. (7/504) 524 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Mardin ili merkezinde îş ve İşçi 
Bulma Kurumunun bir sulbe veya bürosu 
açılması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit'in yazılı cevabı (7/481) 27,356:357 

Devlet Bakanından 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Giresun ili hudutları dâhilin
de, Kalkınma Plânının 1963 yılı pragramı-
na göre, yapılması derpiş edilen yatırım
ların hangilerinin realize edilmiş olduğuna 
dair Başbakandan soru önergesi ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'm yazılı cevabı (7/462) 54:58 

Dışişleri Bakanından 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Kızıl Çin'den göç etmek zorunda 
kalan Doğu Türkistanlı soydaşlarımızdan 
memleketimizde iskân edilenlerin sayısına 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri ve imar | 

Sayfa 
ve İskân Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/505) " 524 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Romanya'da yaşıyan Türklerin, 
bir baraj inşaatı sebebiyle, yerlerini terk 
edecekleri hakkında basında yayınlanan 
haberlerin doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından yazılı sorusu (7/506) 524 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Afyon Karahisar'm köylerin
den hangilerine, 1962 ve 1963 malî yılların
da, içme suyu getirildiğine ve 1964 malî 
yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce yapılacak işlere dair soru önergesi, 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Hü-
dai Ora!'m yazılı cevabı (7/479) 513:517 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat ilçesi civarında bir Gölet 
inşası konusunda bir çalışma olup olmadı
ğına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı sorusu (7/494) 264 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Gercüş, Midyat ve Nusaybin böl
gelerinde tütün ekiminin serlbest bıra
kılmaması sebebine dair, Gümrük ve Tekel 
Bakanından yazılı sorusu (7/495) 264 

İçişleri Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağı ilçesi Davulga Bu
cağı Belediye eski Zabıta Memuru İsmail 
Uyumaz'in, tekrar vazifeye alınmasına 
karar verildiği halde, bugüne kadar tâyin 
edilmemesi sebebine dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak' ın yazılı 
cevabı (7/463) 542:643 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev-
Güler'in, Emirdağı ilçesi Davulga bucağı 
Belediye Zahuta Memuru Memiş Bal'a sah
te diploma verenler hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Orhan 'öztrak'ın, yazılı ce
vabı (7/464) 543:544 
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— İstanbul Milletvekili Sabri Vardar-
lı'nm, Bakırköy ilçesi Mahmutbey nahiye 
merkezinde yapılması kararlaştırılan yan
gın havuzunun, yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı soru önergesi, ve içişleri Bakanı Or
han öztrak 'm yazılı cevabı (7/467) 544 

— Konya Milletvekili Kemal Ata
man'in, Beyşehir ilçe merkezinde, kültür 
demeği adı altında, bir dernek kurulup ku
rulmadığına dair soru önegesi ve İçişleri 
Bakanı Orhan, öztrak 'm yazılı cevabı 
(7/433) 1.63:104 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ııı, Mardin'in Kasırkalenderan Akıncı 
bucağından Hüseyin Keleş hakkında ve
rilen meni müdahale kararında partizanca 
bir tutum rolü olup olmadığına dair İçiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/508) 554 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Kartmin köyündeki jan
darma karakolu binasının kime aidoldu-
ğuna ve ne miktar kira ödendiğini dair 
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/484) 27 

îmar ve tskân Bakanından 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Kzıl Çin'den göç etmek zorunda 
kalan Doğu Türkistanlı soydaşlarımızdan 
memleketimizde iskân edilenlerin sayısına 
dair Dışişleri ve İmar ve İskân bakanla
rından yazılı sorusu (7/505) 524 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt 'un, Erzurum ili Çat ilçe merkezi top
rak envanterinin ne zaman yapılacağına 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Celâlettin Uzer'dn, yazılı cevabı 
(7/496) 264,550:551 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçın'un, 
1962 »yılımda yer depremi âfetime mâruz 
kalan İğdır ilçesine, uzun vadeli ve faizsiz 
kredi verilip verilmıiyeeeğine dair İmar 
ve İskân ve Tanım Balkanlarından yazıilı 
sorusu ' (7/498) 264 

— Konya Millet/vekili ıKadircan Kaf-
lı'nm, Düzce'de yerleştirilen 80 - 100 
kadar Bulgaristan göçmenine arazü Itah-
s&si hususunda ne düşünüldüğüne ' dair 

Sayfa 
soru önergesi ve Ltnar ve İskân Bakanı 
Celâlettin Uzer'in, yazılı cevabı (7/488) 27, 

357:358 
— Tunceli Milletvekilli Fetıhi Ülkü'-

nün, Pülüımlür ilçesinin, iheyelân seibeibliy-
le, kısmen veya t anmamı en, başka yere nak
li hakkımda bir karar olup olmadığına 
dair soru önergesi, ve İmar ve İskân Ba
lkanı Celâlettin üzer 1in, yazılı cevabı, 
(7/476) 176:177 

Maliye Bakanından 

— Çanakkale Milletvekili A. Nrilha.t 
Akay'ım, yalbancı memleketlerde, sosyal 
güvenlik konularında yapılan toplantıla
ra Türkiye Cumhuriyeitli Eımekli Sandığı 
ve İşçi Shğortaları Kuruımunıiın iştirak 
odip etmediklerime dair Maliye ve Çalış 
ma Bafcanl anımdan yazılı sorusu (7/504) 542 

— Murdün Milletvekili Mehmet Ali 
Arılkan'ın, Silopi, Cizre, Savur, Ömerli, 
Kızıılıtepe ve Mazıdağı ilçelerinde (birer 
(hükümet konağı yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Maliye Bakanım
dan yapılı sorusu (7/485) 27 

(Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler Un, Afyon Karahisar ilinde, 1(962' 
ve 1963 malî yıllarında, lıangi köy, ıbucak 
ve ilçelerde ilkokul yapıldığına ve 1964 
malî yılında nerelere ilkokul yapılaca^ 
ğıııa dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Balkanı İbrahim Ö'kte/m'iln, yazılı iovafoı 
(7/471) 172:175 

— Konya Milletvekili Kadiircan Kat
lı'nm, Çorum Lisesinde, 20 Mart 1964 
Cumartesi günü, vukuıbulan olay 'hak
kında ıbir storuştunnıa yapılıp yapılma
dığına daiir, Millî Eğitim Bakanından 
yazılı sorusu (7/490) 27 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın, Güzel Sanatlar Akadeımi'sinim ça
lışmalarının ıslahı lüzumuna inanıp ina
nılmadı gına dair Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı sorusu (7/489) 27 

— Mardin Milletvekilli Mehmet Ali 
Arılkan'ın Kızıltepe ilçesinde bir orta-
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okul 'b iması inşaası konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim 'Balka
nından yazılı sorusu (7/487) 27 

—- Mardin Milletvekilli Mehmet Ali 
Ar likan'ıın, Midyat'ta ıbir erkek sanat 
enMlitıüsü veya yapı uslta okulu açılması 
Ikon usunda ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanımdan yazalı «sorusu (7/482) 27 

— Mardin Milletvekili Mehmet AK 
Arılkan'ım, Midya't'ta inşası ımükarrer 
30 okul binasının, ıherlkesten halbersıiz, 
pazarlık suretiyle İlik eğitim Müdürlü
nün amcazadesi olan ıbir "zata, 'bir ka
ra rla ihale edildiğinin doğru olup olma
dığıma dair, Millî Eğitim Bafeanı|ndan 
yazılı sorusu (7/503) 493 

Millî Savunma Bakanından 

— Afyon Karalhisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Emirdağ 'ilçesinin, Kurttu -
tuş .Savaşında, düşman (istilâsına uğra
mış olup olmadığına dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakalnı llıhaımi San-
car'in yazılı cevabı (7/477) 355:356 

— Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Astsubaylarım, ilerfi götürü
len nasrplarınm, 5802 sayılı Astsulbay 
Kanununun 17 nci madldösmdclki yetkiye 
dayanılarak, düzeltilmesi /hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Savunma Ba
lkanından yazılı sorusu (7/501) 387 

— Erzurum Millet velkiti Gtıyaseittin 
Karaca'nm, 5619 sayılı Kanununa gö
re ileri götürülen nasıp'lar, neşlet ftariıh-
1 eriline göre, geriye alınımıalk suretiyle 
düzeltilmemiş olanların durumlarımın 
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu 
(7/500) 338 

— Ediiroe Milletvekili Fahir Girit-
llioğluinun, Trakya pancarları için özel 
ıbir fiyat rejimi düşünülüp düşümülme-
ıdiğine dair ısoru önergesi, ve Sanayii 
(Bakanı Muammer Erten'in yazılı eeva-
0>ı (7/465) 59:60 

Sayfa 
— Mardin Mûtlotıbdkili Mehmet Ali 

Ankan'm, Midyat ilçe merkezinde 'bir 
Sümerlbamk alım saltıım mağazası kurul-
maısının düşünülüp düşünülmediğin dair 
Sanayi Balkanından yazılı sorusu (7/483) 27 

Tarım Bakanından 

— Afyon. Karahisar Milletvekilli Şevki 
Gülcır'in Zirai Donatım Kurumu Emirdağ 
ilçesi t eni sil elliği için talih olanlardan 
haııgileıiııin 'araman vasıf ve.'şartları ha
iz olduklarına dair soru önergesi, ve Ta
rım Bakanı 'Turan Şahin'in yazılı ce
vabı (7/478) 60:62 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçım'ın, 
1962 yılında yer depremi âfetine mâruz 
kalan İğdır ilçesine, uzun vadeli faizsiz 
kredi verilip veıilmıiyeceğine dair Imıar 
vo İskân ve Tarım Bakamlarından yazdı 
sorusu (7/489) 264 

Ticaret Bakanından 

—• Afyon Kaırahisar Millet vekili Asım 
Yılmaz'in, memleketimizin yıllık et tüke
timinin miktarına ve yılda tüketilen etin 
hangi teslislerde 'kesildiğine dair soru öner
gesi, ve Ticaret, Bakanı Fennî îsliimyeli-
nin yazılı cevabı (7/452) 165:171 

— Burdur Milletvekili Fethi Çe'lik-
baş'mı Burdur ili Ağlasun ilçesinde ku-
ruiTaoalk Gülyağı fabrikasının inşasınla 
hangi yıl başlanacağına dair Ticaret Ba
kanından yazılı sorusu (7/499) 338 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın, Manisa Bağcılar Bankası tstan'bul 
Şubesinin, tasaruf hesabından, tevdiat sa-
hiplesine ödeme yapmadığı hakkındaki şi
kâyetlerin doğru olup olmadığınla dair Ti
caret Bakanından yazılı sorusu (7/497) 264 

—• Afyon Karahisıar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar uçak seferleri
nin tekrar başlatılmıasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair ısoru önergesi ve Ulaş
tırma Balkanı Ferit Alpisikendeır'in, Yazı
lı cevabı (7/469) 544:545 

Sanayi Bakanından Ulaştırma Bakanından 

http://le.ri.ilne
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SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Sayfa 
— NATO Altıncı M ü t « k Taktik Ha

va Kuvvetleri Kumandanı Tümgeneral Ar-
no H. Luehman'ın Ulusal Egemenlik Bay
ramı münasebetiyle şahsan Millet Meclisi 
Başkamı Fuat Sirmen'e ve Altıncı Mütte
fik Taktik Hava Kuvvetleri Karargâhı 
personeli 'adına da Millet Meclisi Üyele
rine tebriklerini bildiren telgrafı 31 

Sayfa 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Ge

nelkurmay Başkanvekili - Orgeneral AH 
Keskiner'iın Sayın Millet MeclUM üyeleri
nin ve Millet Meclisi üyeleri adına Baş
kan Fuad Sirmen^in Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çoculk Bayramı dle Kurban bayramını 
tebrik eden karşılıklı telgrafları 30:81 

TASARILAR 

— Ankara Tıp ve Fen fakülteleri. ya
pımı için gelecek yıülara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4879 sayılı 
Kamuna ek kanun tasarısı (1/594) 29 

— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları halkkındalki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (1/694) 524 

—• Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku-
nülmıazlııkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/686) 28 

— B'aş'b akandık Basımevi Döner 'Ser
maye İşletmesi kurulması hakkında kanun 
tasarısı (1/316) 205 

—• Bâzı vergi ve 'resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 
ncü maddesinde 'değişiklik yapılmasına 
dair (1/621) 92:99,109:112,131,182:185, 

— 5442 sayılı î l idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/292) 372:373 

— 5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 
sayılı Kanunlarla değiştirilen 39 ncu 
maddesinin (b) fıfkrasıınm ibirinci (bendi
nin değiştirilmesi hakkında (1/504) 525 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emeklü Sandığı Kanunuîna elk kanun ta
sarısı (1/505,) 594 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Enekli Sandığı Kanununun 22 noi mad-

dosiıııe ıbir fılkra eklenmesi hakkında 
(1/636) 30 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 

kanuna ıbağk (1) sayılı cetvelde deği-
şiilklik yapılmasıma daiir (1/640) 446 

— 5383 sayılı Güanrülk Kanununa bağ
lı Gümrük Giriş Tarife 'Cetvelinin de
ğiştirilmesi (hakkında (1/664) 30,33:34, 

131:159,194 .-197,205,254:257 
— Bina kiraları hakkındalkli kanun 

tasarısı (1/513) 419,436,528:542, 
— 1964 Yılı ibütçe kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/692) 205 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapulımasına ve 3 . 1 . 1961 
Itariıhli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçiicd 2 nci maddelerinlin kaldırılmasına 
dair (1/623) 34:52,52,67:70,82,12i :124, 

— 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim 
Yorulmaz'a vatani (hizmet tertijbiınden 
aylık bağlanmasına dair (1/682) 28 

— Birleşmiş Mlilletler Andlaşmasının 
23, 27 ve 61 nci maddelerinin Biıieşmliş 
Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 
tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Eara-
riyle değiştirilmiş, olan şeküerinün onay
lanmasının uygun (bulunduğuna dair 
1(1/695) 524 

— Damga vergisi kanunu tasarısı. 
(1/394) 339 

— Danıştay kanunu tasarısı. (1/474,) 339 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1962 ıbütçe yılı Kesin- . 
hesap kanunu Itıasarısı (1/684) 28 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı (1/685) 28 



28 — 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kaınunu tasarısı (1/683) 

— Disiplini mahkemeleri 
yargılama usulü ve disiplin 
cefaları lıalkkında (d/548) 

Sayfa 

28 

4 . 1 

kurul uş, 
suçları ve 

3410:32^,025, 
086:591 

213 sayılı 1061 tarihli ve 
Vergi Usul Kanununun :bâzı madde ve 
flkrail arının değiştirilımesii ve (kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
(1/625) 525 

— lılge Üniversitesi adiyle Izımir'de 
ibir üniversite kurulması hakkıındakli 
659t5 sayıılı 'Kanunun 'geçici 4 ncü 
maddesinin değiştiirilmesline dair (1/638) 29 

— Ege Üııliversitcsi 1962 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarıısıı (1/688) 127 

— Usnaf ve küçük sanatkârlar kanu
nu tasarısı (1/4) 6:49 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerimin değiştirilmesine ve ibu ka
nuna ibâzı hükümler ilâve edilmesine 
dair (1/628) 6,8,20 £3 

— Harçlar kanunu tasarısı. (1/395) 339 
— Hariçte çalışan 'işçilere konut kre

disi açulmasına ve ikrazda bulunulması 
hakkımda (1/669) 

— İktisadi Buhraın Vergisinde deği 
şikliilk yapılmasına dair (3/881) 

— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu
nun hâzı maddelerinde değişiklik yapıl
amasına ve bu kanuna ibâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair (1/280) . 394:419 

— İller Bankası [Kanununun 2 nci 
maddeslinin değiştiriltmesli ve 3 neü mad
desine ibir fılkra dM emmesi hakkında 
(1/646) 29 

— İş kanunıı .tasarısı. (1/693) 205 
— Kanun dışı yakalanan veya tutuk

lanan kimselere tazminat verilmesi hak
kında (1/544) 322:334 

— Lübnan'a silâh satılışından doğanı 
alacağımızla Fransiız Hükümetlinin «mri-
mk'e verdiği ibâzı meblâğların Lüibnaın'-
da ve Fransa'da Türk misyonları için 
arsa, ıbina ısaitıınahramasıma veya yaptmma-
sma, ayrılması hakkında (1/609) 32:33, 

52,63:66 

387 

369 

Sayfa 
— Malî derikleştıinnıe kanunu tasarısı 

(1/696) 524 
— Onman Genel Müdürlüğü 1962 

ıbütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarlısı 
(1/689) 127 

— 31. . 12 . 1960 tarihli ve 193 «ayılı 
Gelir Vergisi Kanununa İbâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanu
na ibâaı hülkıürnJİer* ' eklenmesi hakkında 
(.1/632) 525 

— (kel ^öğretim kuruımları kanunu 
tasarısı (1/539) 448:490,503:513, 

— .Petrol Daliresü Başkanlığının 1962 
ibüitçe yılı Kesinhesia]) kanunu ıtasarıısı 
(1/690) 127 

— Sağlık Eğitimi entitüleri kuruluş 
kanunu tasarısı (1/596) 387 

— Sanayi Başkanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkımdaki 6973 sayılı Kanunun 
ibâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
(1/432) 373:374 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
(1/462) 525,562:586 

— Tapulama kanunu tasarısı (1/653) 306 
— Tarım Bakanlığı Ziraat işleri, Zirai 

Mücadele* ve Zirai Karantina 'Genel Mü
dürlüklerine bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara 'döner serımaye verilmesi hakkın
da .(1/598) ' 387 

i— Taşııit Kanunufnda değişiikliJk ya
pılması hakkında (1/566) 29 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanu
na ek kanım tasarısı (1/518) 29 

— Türkiye Cum)huriyetli Emekli San
dığı Kanununun 32. nci maddesine 6842 
sayılı Kanunla eklenen :(.g) fıkrasının de-
ğiştirilmeslme dair (1/650) 387 

— 3656 sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri hakkımdaki [Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair (1/697) 524 

— Üniversite unvanlarının akademik 
sahada tanınması hakkında Avrupa Söz
leşmesinin onaıylanmaısıının uygun (bulun
duğuna dair (1/687) 28 
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Sayfa 

— 27 . G . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu onadde-
siinin değiştirliljme&inc dair (1/634) 99:105, 

117:120,131,160,1186:189, 

— Yurt dışında vatan için üstlün hiz
metleri geçimiş »bulunan Haısanoğlu Sa
lim Kundak'a vatani hkmet teıılıifbinden 
aylık bağlanmasına dair (1/699) 524 

JÎFLER 

Sayfa 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(J/691) 127 

— Vakıflar Kanununun 1 .nci madde
sinin değiştirilmesi ve (bu kanuna hir 
madde eklenmesi hakkımda (1/698) 524 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişik'llifcleır yapılması
nla dair (1/633) 105:108,131,160,190:193, 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
55 arkadaşı) 

— Âmme mefaatlne bizime t gayesiyle 
kurulan dernekler »tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven-
litklerii hakkında (2/618) 448:490,503:5 13 

Afyon (Şevki Güler), 
— Çeşitli tedaül ve (teşkilât kanunla-

riyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci ımadsesinin değiştirilmesi
ne dair 02/712) 28 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 12 
arkadaşı) 

— 53 sıayılı Devlet İstatistik Ensti
tüsünün görev, yetki ve kuruluşu 'hak
kındaki Kanunun 3 neü maddesine ibir 
fıkra ekilenim esine dair (2/586) 525 

Bolu (Rahmi Ar ikan «C. S. Üyesi») ve 
Bolu (Ahmet Çakmak) 

— 5614 sayıilı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/725) 555 

Çanakkale (Burhan Arat i'e 37 ar
kadaşı) 

— Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin 
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kainunun 14 neü maddesinin 'yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması be 1151 
sayılı Kanunun 14 neü maddesinin ye
niden yürürlüğe kottifmasma dair (2/677) 365 

Diyarbakır (Adnan Aral) 
•— T. Ceza Kanununun 141 nci mad

desinin birinci fıkrası ile 142 nci madde-
ısinin (birinci fıkrasının değişttiridonıesiine 
datir (2/716) 73 

•Erızurum (Tahsin Telli) 
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 

15 nci 'maddesin/in '58 nci ıbendiıne tev
fikan Belediyelerce kurulan toptaneiı 
'hallerinin suretli idaresi hakkımdaki 
12 . 9 . 1900 gün ve 80 sayılı Kanunun 
4 ıncü mıaddesinin 6 nci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında (2/361) 128 

;Eskişehir (Seyfi Öztürk) 
— T. Ceza Kanununun, ikinci kıitap, 

birindi bap, ikinci fasılda yer alan mad
delerindeki ölüm cezasının muvakkat 
ağır hapiıs cezası olarak değiştiriılımesıine 
dair (2/714) 73 

lO-skişehir (Şevket Asbuzoğlu ve iki 
ark anası) 

— 28 . 1 . 1959 tarih ve 7L96 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (birinci fıfcra-
sınıttı değiştirilmesi hakkında (2/679) 30, 

82:92,113:116,131,160,178:181 

İçel (Mazhar Ankan) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Saaıdı-

ğıı Kanununun geçici 65 ve 68 nci madde
leriyle 5951 sayılı Kanunun .geçici 2 noi 
ve 6980 sayılı Kanunun geçici maddesin
de yazılı ımüracaatler için yeniden 6 ay
lık müddet verilmesi hakkında (2/718) 205 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve M. 
Meclisi İdare Amirleri) 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağılı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ıma^ hakkında (2/720) 306 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/709) 594 
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idareci Üyeler (C. Senatosu İdare 
Amirleri) 

— 1964 yuh Bütçe Kanuna ıbağlı 
;A/3) işaretli cetvelde değişilklilk yapıl-
ıınstsı halklkında (2/717) 127 

'idarem Üyeler (M. Meclisi İdare 
A mirleri) 

— Sayıştay kanunu teklifi (2/532) 339 

— İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın 
(Orhan Apaydın), Sivas (Cevad Odyak
maz) ve Erzincan (Sadık Perinçek), 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında (2/269) 334: 

335,342,355,359:362,369,376:379,389,437:440 

— istanbul (Coşkun Kırca), Aydın 
(Orhan Apaydın), Sivas (Cevad Ody ak
maz) ve Erzincan (Sadık Perinçek),' 

— Yasama meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
2/271) 3 3 4 

— istanbul {Coşkun Kırca), Sivas (Ce
vad Ody akmaz), Aydın (Orhan Apaydın) 
ve Erzincan (Sadık Perinçek) 

— Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
nin düzenlenmesi hakkında (2/273) 127,369: 

372 

— istanbul (Coşkun Kırca), izmir (Şe
ref Bak şık), Zonguldak (Yusuf Ziya Yü-
cebilgin) ve Adana (İbrahim Tekin) 

—- Sendikalar Kanununum 20 nci mad
desinin 4/a bendinin 22 nci maddesinin 
1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci ben
dinin, 27 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü 
fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 ncu ben
dinin ve 2 nci geçici maddesinin düzeltil
mesi hakkında (2/629) 159:163,198:201,205, 

258:261,393:394 

— Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Ivaınummıun yedinci maddesinin ikindi 
bendinin 1 nci fıkrasının ikinci cümlfeısi-
nin çıkanAması 11 nci m'addesinön 1 nci 
fıkrasının, 19 ncu maddesinin ikinci ben
dimin, 5 nci fıkrasının, 20 nci maddesi-

Sayfa 
miin 12 nci bendinin 2 nci miaddesinin 
(C) bendinin birinci fıkrasının 62 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına ve ikinci ge
çici miaddbsinin 'düzeltilmesi (hiakkında 
(2/628) 393:394 

—• istanbul (Hüsamettin Tiyanşan) 
— 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında (2/350) 374,380:383, 

389,441:444 

— istanbul (Reşit Ülker), 
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 

58 nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair (2/671) 73 

— 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 'nci maddesinin 58 nci bendime tevfi
kan, BeMiycıTerce kurulan toptancı hal
lerimin sureti idaresi hakkındaki 12.9.1960 
gün ve 80 smyıh-Kanunun 4 ncü maddesi
nin 6 nci fıkrasının yürürll'üfctıen kaldı
rılması hakkında (2/414) 128 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da ek ve değişilklaMer yapılmasına dair 
(2/672) 73 

— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nızaımnam'esine bâzı maddelelr »eiblen-
mevsine diailr (2/519,4/321) 130:101 

— istanbul (Selim Sarper ve 6 arka
daşı) , 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ile 21 arkadaşının; Milletlerarası 
münasebetlerin yürütülmesi ve koordinas
yonu hakkında (2/704) 494 

•— izmir (Mustafa Uyar), 
— 3656 sayılı Kanuna geçici bir madde 

eklenmesi hakkında (2/713) 23 

— Kırşehir (Memduh Er demir), 
— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 

kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında (2/617) 448:490,503:513 

Manisa (Ferit Alpiskender «C. S. 
Üyesi») 

<— Hususi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi -(21/581) 448:490, 

603613 

http://siayi.li
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Maraş (Nedim Evliya «C 8. Üyesi») 
— Milletvekili Seçimi Kanununun 

1 nci maddesinin değiştiriilmesiine ve 
'bâzı maddeleriiıniin kaldırılmasına dair 
(2/716) 127 

M&rdmf Mehmet Ali Arıkan ve 9 
arkadaşı) 

— Kaçakçılığın men ve takibine dalir 
1918 sayılı Kanunun ıbâzn .maddelerimin 
(tadiline ve .bu kanuna bâzı .maddeler ek
lenmesine dair 6829 sayılı Kanunun 2 
inci maddesiyle eklenen 'birinci mıadde-
sline (bâzı fıkralar ilâvesi hakkında (2/55) 73 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu ve 
12 arkadaşı) 

— iktisadi Devlet Teşekkülleri ile mües
seseleri iştirakler hakkındaki 12 . 3 .1964 
Darih ve 440 sayılı Kanuna bıir geçici 
maddie eklemımesin'e dair (2/722) 493 

Ordu (Ferda Güley ve 1 arka
daşı) 

— 657 sayılı Harita Müdüriyeti Umu-
mdyesii Kanunun 8 nci 'maddesinin de
ğiştirilmesi ve Jbu kanuna .geçjici ıbir 
madde 'eklenmesi (hakkında (2/515) 494:503 

Samısun (îlyas Kılıç) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Tezkereleri 

— Hukuk üslerinden doğan ihtilâf
ların halli için bir Uyuşmaızlık Mahfce-
ımesi kurulması hakkındaki 4788 sayılı 
Kanunun 40 nci maddesıinleki «Onun da 
özrü olursa (mahkemeye üyelerin en 
yüksek derecel'isi ve aynı dereceden 
ibinden fazla üye varsa kıdemlisi ve kı
demde eşitlik halinde yaşlısı başkanlık 
eder» hükmünün Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline dair (3/886) 526 

— 8i25 sayılı Ceza Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci fıkra-sandaki «Bu ka
rarın tasıviıbi Adliye Vekâletine» ibare
sinin Anayasaya aykırı olduğundan ip
taline daür (3/885) 526 

Sayfa 
Emekli Sandığı Kanununum 67 mei mad
desine ıbir (e) fıkrası 'eklenmesine dair 
(2/711) 28 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair (2/723) 524 

Sinop (Mustafa Kaptan) 
— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu

nunun 19 ncu maddesinin tadili hakkın
da (2/721) 338,388 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S. 
Üyesi ve 3 arkadaşı) 

— 6968 sayıb Zirai Mücadele ve 
Zirai Karaitina Kanununa ek kanutn 
teklifi (2/260) 387 

Başkanlık tezkereleri 
[çeşitli] 

— Kubrıs konusunda Hükümetin izle
diği politikanın son safhasının ve bu 
safhasının ve bu (safihada rtakiıbolunaeak 
istikametin Meclisçe uygun görülüp 
görülmediğinii ıbelli etmek için Ana
yasanın 104 ncu maddesi 'gereğince 
güven oyuna ıbaşvurulmasma dair 
(3/896) 596:635 

[Geriverme isteği] 

— İktisadi Buhran Vergisinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın geri verilmesine dair (3/881) 369 

TEZKERELER 

Tunceli' (Mehmet Ali Demir «C. S. 
Üyesi») 

— Oüımrük ve Tekel Bakanlığı teşki
lât ve ödevleri hakkındaki 2825 »ayılı 
Kanuna ilki madde elklemmesi hakkın
daki 4607 sayılı Kanunun 1 nci ımadde-
•sıinii değiştiren 122, sayılı Kanunun de
ğişti rilımes i hakkında (2/724) 524 

— 2804 sayılı Maden Tetkik ve Ara
ma 'Enstitüsü Kanununun bâzı madde
lerimin değiştirilmesi ve bâzı maddele-
rliınıin kaldırılması hakkında (2/719) 265 



— 82 — 
Sayfa 

Ölümleri 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve 
Kurucu Meclis Başkanı Emekli Orge
neral Kâzını Ünbay ile IzmıJir MırMetve
kili ve Adalet Partisi Genel Başkanı 
Emekli Orgeneral Ra.gıp Gümiiişpala'nm 
vefat çıtımiş oliduıklurma dair (3/895) 525:526 

[Ölüm Cezaları] 

— Manisa ilinin Selendi ilçesi. Hacılar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayı
sında nüfusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den 
doğana 5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş 
Karakoç'ım ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/866) 29 

— Sivas'ın Gemerek ilçesi. Köseli kö
yü nüfusunun ihane 13, kütük 19 ve sahife 
61 sayısında, kayıtlı Miktat oğlu, Fatma'
dan doğma 1933 doğumlu Aşir öztürk 'ün 
ölüm cezasına, çarptırılması hakkında 
(3/879) 339 

— Talât Aydemir, Osman Deniz,Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezala
rına çarptırılmaları hakkında, (3/740) 389 :393 

[Yasama dokunulmazlıkları] 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğan-
lu'nun yasam dokunulmazlığının kal diril-
ması hakkında (3/591) 3,29 

— Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu ile Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'-
nun yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında (3/668) 29 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in yasama, dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/719) 29 

— Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/705) 28 

— Ankara Milletvekili Zühtü Pehli
vanlı 'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/679) 29 

— Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/609) 28 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun, yasama dokunulun azlığının 
kaldırılması hakkında (3/527) 3 

Sayfa 
(3/559) 3 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/680) 29 

— Bingöl Milletvekili Haliitt Rıza Ün
al'in yasaıma dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/637) 28 

— Bursa Milletvekili Ekrem Palksoy'-
un, yasama dokunulmazlığınım kaldırıl
ması halkkmda (3/573) 2 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul AJk-
ea'nın, yasaıma dokunulmazlığımın kaldı
rılması hakkımda (3/783) 3 

— Erzurum Milletvekili Tunhan Bel
gin'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/890) 524 

— Giresun Milletvekili Ilbrahim Eteni 
Kılıeoğiu'nım yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında (3/735) 29 
(3/891) 524 

— Giimüsjlıane Milletvekili Halis IBay-
ramıoğlumun yaşatma dokunülımıaızlıığmın 
kaldırılması hakkında (3/765) 29 

— tspanta Milletvekili Mustafa Oül-
«ügil'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması halkkmda (3/784) 3 

— İsparta Milletvekili Sadettin Bü-
ıgiçlim, yasama dökunulmıazlığınıın kaldı
rılın asıı hakkımda (3/826) 3 

— istanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rimi Gökay'm yasama dokmudımazlığılnın 
kaldırılan asa hakkında (3/61.0) 28 
(3/757) 29 

— tzıımr Milletvekili Mehımet Ali Ay-
ibaş'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında. (3/645) 29 

— tamir Milletvekilli ıŞinasi Osma'-
nın, yasama dolkunulmaalığıının kaldırıl
ması hakkında (3/839) 3 

— Kastamonu Milletvekili Fethi Do-
ğançay'm yasama dokunulmaziığınm kal
dırılması hakkında (3/667) 29 

— Kayseri Milleltıvekili Aıftdlülıhalilm 
Aras'ın yasama dokunulmazlığının kail-
dımılması hakkımda (3/596) 28 

•— Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğ'lu'nun yasama dokunulmazlığımın 
kaldırılması (hakkında (3/741) 2 



— 33 — 
Sayfa 

— Kocaeli Milletvekilli Nihat Erim'in 
yasama dokunulmazlığınım kalidırılanası 
hakkında (3/785) 3 

— Konya Milletvekili Faruk Sü-
fcan'ıın, yasaıma dokunulmazlığmın kaldı
rılması (hakkında (3/579) 2 

— .Kütahya Milletvekili Mehmet Ke-
sen'nin yasama dokunulmazlığının (kaldı
rılması hakkında (3/771) 28 

—̂ Malatya, Milletvekili Halit Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığımın kaldı
rılması hakkında (3/742) 2 

— Manisa Milletvekili Neriman Âğa-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının fcal-
dırılması hakkında (3/570) 3 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'in, yasama dokunulmazlığımın kaldırıl -
ması hakkımda (3/837) 3 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/883) 446 

— Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/638) 2 
(3/644) 29 

— Urfa Milletvekili Kadrii Eroğan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/739) 2 
(3/756) 29 
(3/822) 3 

— Van Milleitvekili Şükrü Kösereis-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/639) 29 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

—İsrail'e gidecek olain İmar ve is
kân Balkanı Delâlettin Üzer'in dönüşü
ne kadar kendisine, Bayındırlık Bakanı 
Araf Hikmet Onat'm vekillik edeceğine 
dair (3/887) 527 

— Vazife İle yurft dışına gidecek 
olan Adalet Bakamı Sedat Çumralı'nın 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı' Nüvit Yetkin'in vekillik edeceiğine 
dair (3/889) 527 

— Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Balkanı Feridun Cemal 
Erkin 'in dönüşüne kadar kendisine Dev-

Sayfa 
let Balkanı ve Başibakan Yardımcısı 
Kemal Satır'm vekillik etmelerlimn. uy
gun .görüldüğüne dair (3/874) 31 

-— Vazife ile yutft dışına giden Dış-
işlerii Bakanı Feriduln 'Ceıma! Erkin'dn 
dcınıüşüne kadar kendisine Devldt Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tır'in vekilliik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair (3/882) 338 

— Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Köy taleri Bakanı Lebiıt Yurdoğ-
lu'nun dönüşüne kadar kendisine Dev
let Bakamı Nüviıt Yetktin'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/875) 31 

— Vazif e ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Balkanı Ferit Alpisken-
der'in, dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Malik Yolaç'm vekillik ede
ceğine dair (3/888) 527 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkereleri 

— 5434 sıayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 'dk kanrun ta
sarısına dair (1/505) 594 

— Cumhuriyet Senatosu v»a Millet 
Meclisi İdare Âmirfleriinkı 1964 yılı Bütçe 
KamHiuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmaisı hakkın
da kanun teklifi ve Karmıa Bütçe Komis
yonu raporuna dair (2/709) 594 

—• Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve cezala
ra hakkında kamun tasarısına dair (1/648) 

310:322 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Oevad Odyakımıaz ve Erzin-
oaaı Milletvekili Sadılk Pörinçak'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 
komisyonunun seçilmesi çalışma usulleri
nin 'düzenlenmesi hakkında kanun teklifine 
diair (2/269) 334:335,342:355,359:362,369,376, 

379,389,437:440 
— İstanbul Mil'letvekülj Coşkun Kır

ca, Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekilli Oevad Odyakmıaz ve 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, 
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Sayfa 

Yasama meclM'erimlim arıallıarındakli müna
sebetlerim düzemtenımesi halkkımid'a kanun 
teklifime dair (2/271) 334 

— İstanbul Milletvekili Hüsamettin 
T!iyanşam.'ım, 232 sayılı Kamumla değiştiri-
llem 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde ekHemmeısıi hakkında 'ka
mun teklifimle dair (2/350) 374,380:383,389, 

441:444 

— Sosyal Sigortalair kamum t'asanm-
nm, Anayasanın 92 mci /m'addesine göre 
Cumhuriyet Senatosunca yapulam linoe-
leme süresi hakkında (1/462) 525,562:586 

îçişleri Komisyonu Başkanlığı Tezkeresi 

— Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
un, 3530 sayılı B'eden Terbiyesi Kanunu-
mun 19 ncu »maddesinin •tiaclfilli hakkımda 
kamum teklifimin, Gtemel Kurulun 10.4.1964 
tarihli 88 nci Birleşimimde kurulması kabul 
edilen. Geçici Kömıiısyona havalesine dair 
(2/721, 3/880) 388 

Karma Bütçe Komisyon Başkanlığı Tezkeresi 

—• Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
llisi İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe 
Kanunuma bafrlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
e et veli emde depişikiliik yapılması hakkında 
kamım teklifi Ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (2/709) 594 

Millet Meclisi Başkanlığı Tezkereleri 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet Ay
dın Rolıak'a bir <ay izin verilmesinle dair 
(3/877) * 130 

— Çorum Milletvekili Necma ökteım'e 
izim verilmeısin'3 dair (3/897) 561 

—• Sayın Milletvekillerinden bâzılarına 
izin veriHimesime dair (3/876) 75 
(3/878) 309:310 
(3/884) 448 

Sayfa 
----- Sosyal sigoritlal'ar kamum taşansınız. 

Anayasamın 92 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosunca yapılan inceleme sü
nesi hakk-n'da MilM Meclisi Ceçicî Komlils-
yonu ile Anayasa Komisyonu raporları 
hakkında (1/462) 525,562:586 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı 
Tezkeresi 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir arkadaşınım 657 sayılı Harita Müdüri
yeti"]. Uımnmıi yesi Kanunum 8 mci ımıaddesi-
nim değişt'irillmeısi ve 'bu kamuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkımdaki kamun tek
ili Pimim komisyonlarına evvelce havale edi-
'len 7303 ve 3458 öayılı kaınunlann tadili 
teklifleriyle yakın ilgisi dolayısiyle komis
yon la'nmıca gerekçeli karara bağlanması uy
gun mnitalâa edildiği ve bu görüşe Millî 
Savunma Komisyonunum kattılmadığıma da
ir (2/515, 208) 494:503 

Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 

—• Am.ka.ra üniversit/elsimlm 1962 bütçe 
yılı Kesim hesabına ait uygunluk blldirimi-
mıîn, 'sumuMuîruma dair (3/871) 28 

— Hudut y^ Sahiller Sa^bk Oemel Mü
dürlüğü 1962 ibüteie- yıli Kesimh asabına 
ait uv-frımluk bildirimimin sunulduğuma 
rhi'r (3/872) 28 

— istanbul TVknilk üniversitesinin 
1962 bütee yılı Kesinhesabma ait uysrun-
luk bildiriminim sunulduğumla dair (3/894) 

555 
—• Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 

bütee yılı Keıs'inhesabına ait uygunluk bil
di rimliınlün 'sunuldu eumıa dair (3/873) 28 

•— Yalova kar>îı e alları işletume idaresi
nin 1957 bütçe yılı hesabına ait ranor ve 
Biil ân c osunun sunuldu & uma dair (3/892) 524 

— Yalova kanlıcalan işletme idaresi
nin 1958 bütçe yılı hesabına ait rapor ve 
bilançosunun ©umulduğum'a dair (Ö/893) 524 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

Cilt Sayfa 
17 . 4 . 1964 tarihli Doksanüçüncü 

Birleşime ait 30 26: 
28 

28 . 4 . 1964 tarihli Doksandördüncü 
Birleşime ait 30 72: 

73 
29 . 4 . 1964 tarihli Doksanbeşinci 

Birleşime ait 30 127 
30 . 4 . 1964 tarihli Doksanaltmcı 

Birleşime ait 30 204 
5 . 5 . 1964 tarihli Doksanyedinci 

Birleşime ait 30 264 
6 . 5 . 1964 tarihli Doksansekizinci 

Birleşime ait 30 306 
7.. 5 . 1964 tarihli Doksandokuzuncu 

Birleşime ait 30 338 
8 . 5 . 1964 tarihli Yüzüncü Birleşi

me ait 30 365 

Cüt Sayfa 
12 . 5 . 1964 tarihli Yüz birinci Bir

leşime ait 30 386: 
387 

13 . 5 . 1964 tarihli Yüz ikinci Bir
leşime ait 30 446 

14 . 5 . 1964 tarihli Yüz üçüncü Bir
leşime ait 30 492: 

493 
15 . 5 . 1964 tarihli Yüz dördüncü 

Birleşime ait 30 522: 
524 

15 . 6 . 1964 tarihli Yüz beşinci Bir
leşime ait 30 554: 

555 
16 . 6 . 1964 tarihli Yüz altıncı Bir

leşime ait 30 594 
17 . 6 . 1964 tarihli Yüz yedinci Bir

leşime ait 31 2 

YOKLAMALAR 
Sayfa 

4,30,74,128,205,265,307,335,339,340, 
366,388,447,493,525,555,595 

DÜZELTÎŞLER 

Aşağıdaki başlık, Tutanak Dergisine konulması unutulduğundan, 30 . 4 . 1964 tarihli 96 nci 
Birleşimin 131 nci sayfasının 1 nci sütunundaki «Başkan» kelimesinden önce ve 3 ncü paragraftan 
sonraya konulacaktır. 

«4. —- 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/633) 
(S. Sayısı : 636)» 



Söz alanlar 

Sayfa 
Ekrem Alican (Sakarya) - Kıbrıs ko

nusunda Hükümetin izlediği politikanın son 
safhasının ve bu safhada takibolunacak 
istikametin Meclisçe uygun görülüp görül
mediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince güven oyuna 
başvurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşme münasebetiyle 605 

—• istanbul Milletvekili Tahsin Demi-
ray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, had bir şekil alan Türk - Yu
nan münasebetlerinin umumi bir muhase
besinin yapılması ve Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim'in, Yunanistan Hükümetinin 
bâzı beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında, yürürlüğe kon
muş bütün anlaşmaların gözden geçiril
mesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle açılan genel görüş
me münasebetiyle 265 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - Kanun 
dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere 
tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısı
nın C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri münasebetiyle 325 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) -
istanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, hâd bir .şekil alan Türk - Yanun 
münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin 
yapılması ' ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında, yürürlü
ğe konmuş bütün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle açılan genel gö
rüşme münasebetiyle 286 

Sayfa 
— özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
iıı, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğluı ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 476,504,511 

Burhan Akdağ (Sakarya) - özel öğ
retim. kurumları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Amme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle ^ 450 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) -
Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politi
kanın son safhasının ve bu safhada takibolu
nacak istikametin Meclisçe uygun görülüp 
görülmediğini belli etmek için Anayasanın 



- ât -
Sayfa • 

104 ncü maddesi gereğince güven oyuna ı 
başvurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşme münasebetiyle 598,612 j 

Hasan Aksay (Adana) - özel öğ
retim kurumları kanunun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sanibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarında seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 462 

Refet Aksoy (Ordu) - 27 . 6 . 1931 ta
rihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 102 

Yusuf Aktimur (Adana) - Bâzı vergi 
ve resimlere zam yapılması hakkında 
4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 95, 97 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, içişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 106 

Mehmet Altınsoy (Niğde) - Ordu Mil
letvekili Ferda Güley ve bir arkadaşının 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon-

Sayfa 
larma evvelce havale edilen 7303 ve 
3458 sayılı kanunların tadili teklifleriyle 
yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun müta
lâa edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma 
Komisyonunun katılmadığını bildiren tezke
reler münasebetiyle 500 

Adnan Aral (Diyarbakır) - Beş ay geç
miş olmasına rağmen Köy İşleri Bakanlığı 
teşkilâtının henüz kurulmamış olması, özel
likle köylerle ilgili yol, su ve okul işlerine 
henüz bakılmamış bulunması ve Bakanın 
binlerce lira israfına sdbebolan iç ve dış ge
zilerden vazgeçmesi gerektiği hakkında 
gündem dışı demeci. 447 

Kâzım Arar (Çankırı) - 5383 sayılı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, . 
Tarım, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulan Vergi Reform Geçici Ko
misyon raporu ve Anayasa Komisyonunun 
mütalâası münasebetiyle 135,148,150 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî • Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 482 

Abdülhalim Araş (Kayseri) - Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki arka
daşının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 89 



Sayfa 
— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 412 

Talât Asal (Edime) - Ordu Mil
letvekili Ferda Gül ey ve bir arkadaşının 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon
larına evvelce havale edilen 7303 ve 
4358 sayılı kanunların tadili teklifleriyle 
yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun müta
lâa edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma 
Komisyonunun katılmadığını bildiren tezke
reler münasebetiyle 495,498 

Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) -
28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin birinci fıkrasının değişti-

Oihad Baban (İstanbul) - İstanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Millevekili Ahmet Nıühat Akay'm, had 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe-
betiyle 234 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Sosyal 
Sigortalar kanunu tasarısının, Anayasanın 
92 nci maddesine göre Cumhuriyet Senato
sunca yapılan inceleme süresi hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu ile Anayasa 
Komisyonu raporları ve Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlıkları tezke
releri münasebetiyle 562,574 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
özel öğretim kurumları kanunu ta-

Sayfa 
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 84 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında 
kanun tasarısının C. Senatosunca değişti
rilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri münasebetiy
le 330 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - Yeni İstan
bul ve Zafer gazetelerinde, İşçi Partisi Baş
kanı Mehmet Ali Aybar'm «İşçi Partisi 
için Kıbrıs diye bir dâva olmadığı» şeklin
de yayınlanan sözlerini yeren konuşması 366 

Mehmet Ali Aytaş (îzmir) - Talât Ay
demir, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve 
Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komis
yonu rapora münasebetiyle 391 

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 453 

Şeref Bakşık (îzmir) - Sosyal Sigorta
lar kanunu tasarısının, Anayasanın 92 nci 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan inceleme süresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyonu ile Anayasa Ko
misyonu raporları ve Cumhuriyet Senatosu 



— 39 — 
Sayfa 

ve Millet Meclisi Başkanlıkları tezkereleri 
münasebetiyle 580 

Ali îhsan Balım (İsparta) - Bâzı vergi 
ve resimlere zam yapılması hakkındaki 
4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 99 

İrfan Baran (Konya) - istanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, had 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
bâzı davranışları ile bu devletle. Türkij'e 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 241 

Hilmi Baydur (Muğla) - özel öğ
retim kurumları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarında seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 483 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - Kıbrıs 
konusunda Hükümetin izlediği politikanın 
son safhasının ve bu safhada takibolunacak 
istikametin Meclisçe uygun görülüp görül -

Sayfa 
mediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince güven oyuna baş
vurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşme münasebetiyle 603,626 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki arkada
şının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 91 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cumhu
riyet Senatosunca yapılan inceleme süresi 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
ile Anayasa Komisyonu raporları ve Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıkları tezkereleri münasebetiyle 574 

Turhan Bilgin (Erzurum) - istanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
MillıeityeMılıi Ahmet Nihat Afeay'ın, hâd 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 80 

Sadi Binay (Bilecik) - Millet Meclisi 
tutanaklarının geç yayınlandığı ve bu konu
da Başkanlıkça tedbir alınması hususlarında 
demeci 561 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) -
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 
206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 48 

— Kifayet önergesi aleyhinde 585 
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İbrahim Cemalcılar (Eskişehir) - Eski
şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki 
arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sa
yılı Karnınım 1 nei maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanım 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra-

Sayfa Sayfa 
porları münasebetiyle 89 

Bahri Cömert (Samsun) - Orman mese
lesinin Anayasa'nm maksadı dışında karışık 
bir hale getirildiğine ve bıı kanunun yeni
den ele alınması gerektiğine dair konuşma
sı ' 129 

Turgut Çulha (Bolu) - özel öğ
retim kurumları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 

kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 509 

Adalet Bakanı Sedat Çumralı (Cumhu
riyet Senatosu Konya Üyesi) - Kanun dı
şı yakalanan veya tutuklanan kimselere taz
minat verilmesi hakkında kanun tasarısı 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisin
ce benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri münasebetiyle 329 

D 
TahsdnDemiray (İstanbul) - Had bir şe

kil alan Türk - Yuan münasebetlerinin 
umumi bir muhasebesinin yapılması için 
bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si münasebetiyle 76 

— Hâd bir şekil alan Türk - Yunan mü
nasebetlerinin umumi bir muhasebesinin ya
pılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu dev
letle Türkiye arasında, yürürlüğe konmuş 
bütün anlaşmaların gözden geçirilmesi hu
susunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleriyle açılan genel görüşme münase
betiyle 210 

—• Kıbrıs konusunda Hükümetin izledi
ği politikasının son safhasının ve bu safha
da takibalunacak istikametin Meclisçe uy

gun görülüp görülmediğini belli etmek 
için Anayasanın 104 ncü maddesi gereğince 
güven oyuna başvurulmasına dair Başba
kanlık tezkeresi üzerinde görüşme münase
betiyle 634 

Yahya Dermancı (İçel) - Mersin'de iki 
ay önceki ve dünkü dolu âfetinden zarar gö
ren Turunçgiller ve turfanda sebze yetiş
tiren tarımcılara kredi yardımı yapılması 
gerektiğine dair konuşması 368 

Nihat Diler (Erzurum) - Bâzı vergi ve 
resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sa
yılı Kanunun 31 nei maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 96 
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— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münase-
tiyle 540 

— Hasankale'nin sel felâketiyle karşılaş
maması için gerekli kanalın biran önce açıl
masına dair demeci 4 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 104 

Ali Dizman (Tokat) - 5383 sayılı Güm
rük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, Sanayi, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
seçilen dörder üyeden kurulan vergi re
form Geçici Komisyon raporu ve Anayasa 
Komisyonunun mütalâası münasebetiyle 34, 

137,151,156,157 
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis-
yanunun seçilmesi ve çalışma usullerinin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ret 
tezkeresi hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 342 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cumhu
riyet Senatosunca yapılan inceleme süresi 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
ile Anayasa Komisyonu raporları ve Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıkları tezkereleri münasebetiyle 583 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) -
istanbul Milletvekili Tahsin Demiray 

Bülent Ecevit Çalışma Bakanı (Anka
ra) - istanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Alkay'm, had bir şekil alan Türk - Yunan 

Sayfa 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, hâd bir şekil alan Türk - Yunan 
münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin 
yapılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Brim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında, yürürlü
ğe konmuş bütün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleri münasebetiyle 80 

— istanbul Milletvekili Tahsin Demi
ray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, had bir şekil alan Türk - Yu
nan münasebetlerinin umumi bir muhase
besinin yapılması ve Kocaeli Milletvekili 

| Nihat Erim'in, Yunanistan Hükümetinin 
! bâzı beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
| devletle Türkiye arasında, yürülüğe kon

muş bütün anlaşmaların gözden geçiril-
; mesi hususunda bir genel görüşme açıl-
! masına dair önergeleriyle açılan genel görüş

me münasebetiyle 274 

Cevat Dursunoğlu (Ezuram) - özel 
öğretim kurumları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul. öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 465 

E 
münasebetlerinin umumi bİL* muhasebesinin 
yapılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
'beyanları ve bâzı davratnışları ile bu dev-



Sayfa 
(letle Türkiye arasında, yürürlüğe 
konmuş büıtün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle açılan genel gö
rüşme münasebetiyle v 302 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Belçika'da bir trafik kazasında ölen altı 
işçimizin naışlarınm Türkiye'ye getirilmesi 
için Hükümetin ilgilenmesini istiyen deme
cine cevabı 129 

Saffet Eminağaoğlu (Artvin) - Disip
lin mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü 
ve disiplin suçları ve cezaları hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 312,318 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve ceza
ları hakkında kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkın
da Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri münasebetiyle 587,589,591 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Ordu Mil
letvekili Ferda Güley ve bir arkadaşının 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon
larına evvelce havale edilen 7303 ve 
3458 sayılı kanunların tadili teklifleriyle 
yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun müta
lâa edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma 
Komisyonunun katılmadığını bildiren tezke
reler münasebetiyle 496 

Asım Eren (Niğde) - 5383 sayılı Güm
rük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, Sanayi, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
seçilen dörder üyeden kurulan vergi reform 
Geçici Komisyon raporu ve Anayasa Komis
yonunun mütalâası münasebetiyle 162 

Sayfa 
—- Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-

oğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 
ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 86,88 

Nihat Erim (Kocaeli) - İstanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, had 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 221 

— Kıbrıs konusunda Hükümetin izledi
ği politikanın son safhasının ve bu safha
da takibolunaeak istikametin Meclisçe uy
gun görülüp görülmediğini belli etmek için 
Anayasanın 104 ncü maddesi gereğince 
güven oyuna başvurulmasına dair Başba
kanlık tezkeresi üzerinde görüşme müna
sebetiyle 608,624 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından acılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 475 

Kadri Eroğan (Urfa) - Kifayet öner
gesi aleyhinde 635 

tlhami Ertem (Edirne) - Bina 'kiraları 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 425,427,432 
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Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağ
lı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Tarım, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulan vergi reform Geçici Komis
yon raporu ve Anayasa Komisyonunun mü
talâası münasebetiyle 140 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 19 

Sayfa 
Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) -İstan

bul Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanak
kale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, 
hâd bir şekil alan Türk - Yunan münase
betlerinin umumi bir muhabesesinin yapıl
masına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu devlet
le Türkiye arasında, yürürlüğe konmuş bü
tün anlaşmaların gözden geçirilmesi hu
susunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleriyle açılan genel görüşme müna
sebetiyle 292,303 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - istanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, hâd 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 

bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 280 

Fahir GiritMoğlu (Edirne) - Bina ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 419,430,433 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 
ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları münasebetiyle 85 

— 2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 404,414 

—• özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku

rulan dernekler tarafından acılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 477,478 

Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) -
özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitini 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada-
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na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 484 

— Yabancı memleketlerdeki Türk işçi
lerinin durumu ile ilgili konuşması 367 

Mehmet G-öker (Kayseri) - Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon rapora münasebetiyle 6,7,8,10, 

12,13,14,15,16,1^,18 
—• Talât Aydemir, Osman Deniz, Fet

hi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm ceza
larına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 391 

Kasım Gülek (Adana) - Kıbrıs konu
sunda Hükümetin izlediği politikanın son 
safhasının ve bu safhada takibolunacak is
tikametin Meclisçe uygun görülüp görülme
diğini belli etmek için Anayasanın .104 ncü 
maddesi gereğince güven oyuna başvurul
masına dair Başbakanlık tezkeresi üzerin
de görüşme münasebetiyle 599 

-~ Kifayet önergesi aleyhinde 304 

Ferda Güley (Ordu) - 657 sayılı Hali
ta Müdüriyeti Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanım teklifinin, komisyonlarına evvelce 
havale edilen 7303 ve 3458 sayılı kanunla
rın tadili teklifleriyle yakın ilgisi dolayı-
siyle, komisyonlarınca gerekçeli karara 
)»ağlanması uygun mütalâa edildiğini ve 
bu görüşe Millî Savunma Komisyonunun 
katılmadığını bildiren tezkereler münasebe
tiyle 497 

Arif Hikmet Güner (Rize) - 21.6.1961 
tarihli ve 309 sayılı Kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 105 

Sayfa 
Muslihittin Gürer (Sakarya) - özel öğ

retim kurumları kanunu: tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erclemir'in, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul Öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 454 

thsan Gürsan (îzmir) - Bâzı vergi ve 
resimlere zam yapılması hakkındaki 4040 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 93 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 100,103 

Muhiddin Güven (İstanbul) - 1837 sa
yılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci madde
lerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 35,43,47 

— Dünkü birleşimde Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığı, halk konutları stan-
dartlariyle ilgili sözlerinin Meclis saatinde 
eksik ve yanlış aksettirilmeğinden üzüntüle
rini bildiren ve tedbir alınmasını istiyen 
konuşması 74 
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Kâmil înal (Bolu) - Bina kiraları hak

kındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 540 

Şefik înan (Çanakkale) - 5383 sayılı 
Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, 
Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larından seçilen dörder üyeden kurulan Ver
gi Reform Geçici Komisyon raporu ve Ana
yasa Komisyonunun mütalâası münasebe
tiyle 142,151,154 

— Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
lısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 435,530,531,535 

Başbakan İsmet înönü (Malatya) -
İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Albay'ın, ıhâıd bir şelkil 'alan Tıürlk - Yunan 
münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin 
yapılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 

îhsan Kabadayı (Konya) - Konya'nın 
Doğanbey nahiyesinde meydana gelen âfet
ten zarar gören vatandaşların durumlarına 
dair demeci 561 ' 

— özel öğretim kurumları kanunu ta- i 
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa | 
üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim | 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi j 
ve Kırşehir Milletveküi Memduh Erdemir'- ! 
in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından acılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 484 

Sayfa 
Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında, yürürlü
ğe konmuş bütün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle acılan genel gö
rüşme münasebetiyle 206,298 

— Kıbrıs konusunda Hükümetin izledi
ği politikanın son safhasının ve bu safha
da takibolunacak istikametin Meclisçe uy
gun görülüp görülmediğini belli etmek için 
Anayasanın 104 ncü maddesi gereğince 
güven oyuna (başvııruılimıasma dair Başba
kanlık tezkeresi üzerinde görüşme müna
sebetiyle 630 

Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli (Balı
kesir) - Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, traktör ihtiyacının giderilmesi için 
Hükümetçe yardım yapılması konulu de
mecine cevabı 5 

Kadircan Kafh (Konya) - İstanbul 
; Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
\ Milletvelkilü Ahmet Nıiıhat Akay'm, :hâd 
; bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri-
i nin umumi bir muhasebesinin yapılmasına 
j ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu-
i nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
I bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
S arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş

maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 227 

Mustafa Kaptan (Sinop) - 2004 sayılı 
İcra ve iflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişişlik yapılmasına ve bu kanuna bâ
zı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü-
nesebetiyle 411,413 

Mekki Keskin (Konya) - Amerika Bir
leşik Devletleri Büyükelçiliğinden Dışişleri 

K 
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Bakanlığı eliyle alman bir mektupla Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden 8 kişilik bir 
kurulun davet edildiğine ve bu davetin uy
gun mütalâa edildiğine dair açıklaması 493 

Ilyas Kılıç (Samsun) - Avrupa ve 
Amerika'dan ihtiyaç fazlası yapı gereçleriy
le, buldozer ve kamyon gibi yapı araçları
nın inşaat mevsimine yetiştirilmek üzere 
Gümrük Eesminden istisnasına ait tasarı
nın, komisyonlarda süratle görüşülerek, 
Genel Kurula verilmesine dair demeci 5 

Coşkun Kırca (istanbul) - 5383 sayı
lı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
kanım tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, 
Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larından seçilen dörder üyeden kurulan 
Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve 
Anayasa Komisyonunun mütalâası münase
betiyle 146,149,152,153 

— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve ceza
lan hakkında kanun tasarısına dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında M. 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 312,318,319,320 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 8 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimeselere tazminat verilmesi hakkın
da kanun tasarısının C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
pora ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tomu ve Karma Komisyon metinleri müna
sebetiyle 323,324,327,331,332,333 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir arkadaşının 657 sayılı Harita Müdüri
yeti Umumiyesi Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
komisyonlarına evvelce havale edilen 7303 
ve 3458 sayılı kanunların tadili teklifleriy
le yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun mütalâa 
edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma Ko-

Sayfa 
misyonunun katılmadığını bildiren tezkere
ler münasebetiyle 496 

—• özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alp iskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memdulı Erdemir'-
in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 490,510,512 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosunca yapılan inceleme sü
resi hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyonu ile Anayasa Komisyonu rapor
ları ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıkları tezkereleri münase
betiyle 566,572,575 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı ret tezkeresi hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le 334,342,346,351 

— Yasama meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı
nın ret tezkeresi hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu münasebetiy
le 334 

I 

Zeyyad Kocamemi (Tokat) - İstanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, hâd bir 
şekil alan Türk - Yunan münasebetlerinin 
umumi bir muhabesinin yapılmasına ve 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yuna
nistan Hükümetinin bâzı beyanları ve bâzı 
davranışları ile bu devletle Türkiye ara-
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sında, yürürlüğe konmuş bütün anlaşmaların 
gözden geçirilmesi hususunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergeleri münasebe
tiyle 81 

Mustafa Şükrü Koç (Aydın) -
özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 

Sayfa 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 503 

Turhan Kut (Tekirdağ) - Hasat mevsi
minin yaklaşması dolayısiyle çiftçilerin ih
tiyacı bulunan ve piyasada bulamadıkları 
orak iplerinin, temin edilmesine dair Hükü
metçe tedbir alınması hakkında demeci 557 

Faruk Küreli (Çorum) - Bina kiraları 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 541 

Nihad Kürşad (tzmir) - Eskişehir Mil
letvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki arkadaşı
nın, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 86,90 

M 
Ferid Melen (Maliye Bakanı) - 5383 sa

yılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, 
Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarından seçilen dörder üyeden kurulan 
Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve 
Anayasa Komisyonunun mütalâası münase
betiyle 132 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 .1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nei maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 45 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz
oğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 

ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 90 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 102,103,104 

Necip Mirkelânıoğlu (izmir) - Eski
şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki 
arkadaşının 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sa
yılı Kanunum 1 nei maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 91 

o 
Oevad Odyakmaz (Sivas) - Kıbrıs ko

nusunda Hükümetin izlediği politikanın 
son safhasının ve bu sarhada takiboluna-
cak istikametin Meclisçe uygun görülüp 

görülmediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince güven oyuna 
başvurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşme münasebetiyle 596 



Sayfa 
— özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alp iskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir'-
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından acılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarribrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 455 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fet
hi Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezaları
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 389 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem 
(Bursa) - özel öğretim, kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan demekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 471,488,490 

Rüştü Özal (Konya) - 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kal-

Sayfa 
Talât Oğuz (Mardin) - Kanun dışı ya

kalanan veya tutuklanan kimselere tazminat 
verilmesi hakkında kanun tasarısının C. 
Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri münasebetiyle 323,330 

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
(Ordu) - Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm; 5 - 6 Nisan gece yarısı Şiran -
Şebinkarahisar yolunun bozuk olması sebe
biyle otobüsle giden 40 dan fazla kişinin su
lara gömülerek boğulması olayı ile Hüküme
tin ilgilenımesini istiyen demecine cevabı 308 

Şinasi Osma (İzmir) - Kıbrıs konusun
da Hükümetin izlediği politikanın son saf
hasının ve bu safhada takibolunacak istika
metin Meclisçe uygun görülüp görülmedi
ğini belli etmek için Anayasanın 104 ncü 
maddesi gereğince güven oyuna (başvurul
masına dair Başbakanlık tezkeresi üzerinde 
görüşme münasebetiyle 628 

dırılmasma dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 42,51 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 
ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birimci fıkrasının değiştirlilmesi hakkında 
Ikaınun teklifi ve Maliliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 83,87 

Reşat özarda (Aydın) - Kıbrıs konu
sunda Hükümetin izlediği politikanın son 
safhasının ve bu safhada takibolunacak 
istikametin Meclisçe uygun görülüp görül
mediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince güven oyuna 
başvurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşme münasebetiyle 613 

Kadri özek (İzmir) - Sosyal Sigorta
lar kanunu tasansmın, Anayasanın 92 nci 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan inceleme süresi hakkında Millet 

ö 
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Meclisi Geçici Komisyonu ile Anayasa Ko
misyonu raporları ve Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlıkları tezkerele
ri münasebetiyle 578 

Halil özmen (Kırşehir) - Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 18 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkın
da kanun tasarısının C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri müna
sebetiyle 322 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - Eskişehir 
Milletveküi Şevket Asbuzoğlu ve iki arkada
şının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 83 

—• İstanbul Milletvekili Tahsin Demi-
ray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm, hâd ibîr şekil alan Türk - Yu
nan münasebetlerinin umumi bir muhase-

Millî Savunma Bakanı tlhami Sancar 
(İstanbul) - Disiplin mahkemeleri kuru-
İİSÜŞ, yargılama usulü ve disiplin suçları ve 
cezaları hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 318 

—• Disiplin mahkemeleri kuruluş, yar
gılama usulü ve disiplin suçları ve ceza
ları hakkında kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkın
da Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri münasebetiyle 587 

— Almanya ile yapılan 50 milyon Doyçe 
Marklık Askeri Yardım Anlaşmasını açıkla

ma?//» 
besinin yapılması ve Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erimin, Yunanistan Hükümetinin 
bâzı beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında, yürürlüğe kon
muş bütün anlaşmaların gözden geçiril
mesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleri münasebetiyle 81 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir arkadaşının 657 sayılı Harita Müdüriye
ti Umimiyesi Kanununun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
komisyonlarına evvelce havale edilen 7303 
ve 3458 sayılı kanunların tadili teklifleriy
le yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun mütalâa 
edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma Ko
misyonunun katılmadığını bildiren tezkere
ler münasebetiyle 496 

—• Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosunca yapılan inceleme sü
resi hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyonu ile Anayasa Komisyonu rapor
ları ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıkları tezkereleri münase
betiyle 571 

yıeı demeci 340 
ismail Sarıgöz (Amasya) - Disiplin 

mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve 
disiplin suçları ve cezaları hakkında kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değişti
rilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon rapo
ru ile M. Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri münasebetiyle 586 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekilli Sadık Perinçek'in, 'T'ürMye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu
nun seçilmesü ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi haJkteında kanun teklifine dair Cum
huriyet iSenatosu Başkanlığı ret tezkeresi 
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hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 348 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir arkadaşının 657 sayılı Harita Müdüri
yeti Umumiyesi Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
komisyonlarına evvelce havale edilen 7303 
ve 3458 sayılı kanunların tadili teklifleriy
le yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun mütalâa 
edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma Ko
misyonunun katılmadığını bildiren tezkere
leri münasebetiyle 501 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile kendisi ve 55 ar
kadaşının, Amme menfaatine hizmet (gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açı-
ılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkımlda kanun îteklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçiiLen 
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon 
raporu (münasebetiyle 453,458,512 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır (Elâzığ) - İstanbul Milletve
kili Tahsin Demiray ile Çanakkale Milletve
kili Ahmet Nihat Akay'm, had bir şekil alan 
Türk - Yunan münasebetlerinin umumi bir 
muhasebesinin yapılmasına ve Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in Yunanistan Hükü
metinin bâzı beyanları ve bâzı davranışları 
ile bu devletle Türkiye arasında, yürürlüğe 
konmuş. Bütün anlaşmaların gözden geçiril
mesi hususunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergeleri münasebetiyle 76 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - 5383 
sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Gi
riş Tarife Cetvilinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, 
Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarından seçilen dörder üyeden kurulan 

Sayfa 
Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve 
Anayasa Kamliısyonunun mütalâası müna
sebetiyle 138 

— ' 5 - 6 Nisan gece yarısı Şiran - Şebin
karahisar yolunun bozuk olması sebebiyle 
otobüsle giden 40 dan fazla kişinin sulara 
gömülerek boğulması olayı ile Hükümetin 
ilgilenmesini istiyen demeci 308 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 39,50 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 
ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 82,88 

îlyas Seçkin (Ankara) - Ordu Mil
letvekili Ferda Güley ve bir arkadaşının 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon
larına evvelce havale edilen 7303 ve 
3458 sayılı kanunların tadili teklifleriyle 
yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun müta
lâa edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma 
Komisyonunun katılmadığını bildiren tezke
reler münasebetiyle 501 

Ruhi Soyer (Niğde) - Aksaray ilçesin
de vukubulan sel baskını yüzünden zarar 
görenlere yapılan yardımın artırılması ve 
su mecrasının düzenlenmesine dair demeci 556 

— Bina kiralan hakkındaki kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 424 

Faruk Sükan (Konya) - İstanbul 
Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
(Milletvekilli Ahmet Nihat Akay'm, hâd 
bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umûmi bir muhasebesinin yapılmasına 
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ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve 
bâzı davranışları ile bu devletle Türkiye 
arasında, yürürlüğe konmuş bütün anlaş-

Remzi Şenel (Denizli) - özel öğ
retim kurumları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 

. Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarında seçilen beşer üyeden ku-

Ahın,et Tahtakılıç (Uşak) - Disiplin 
mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve 
disiplin suçları ve cezaları hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 321 

— istanbul Milletvekili Tahsin Demi-
ray ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'ın, hâd ıbitr şeMi alan Türk - Yu
nan münasebetlerinin umumi bir muhase
besinin yapılması ve Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim'in, Yunanistan Hükümetinin 
bâzı beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devlete Türkiye arasında, yürürlüğe kon
muş bütün anlaşmaların gözden geçiril
mesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle açılan genel görüş
me münasebetiyle 245 

— Kıbrıs konusunda Hükümetin izledi-

Sayfa 
maların gözden geçirilmesi hususunda bir 
genel görüşme açılmasına dair önerge
leriyle açılan genel görüşme münasebe
tiyle 229 

rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 486 

Ahmet Şener (Trabzon) - Belçika'da 
bir trafik kazasında ölen altı işçimizin naış-
larımn Türkiye'ye getirilmesi için Hükü
metin ilgilenmesini istiyen demeci 128 

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Disiplin 
mahkemeleri kuruluş, yargılama usulü ve 
disiplin suçları ve cezaları hakkında kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon rapo
ru ile M. Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri münasebe
tiyle 591 

ği politikanın son safhasının ve bu safha
da takibolunacak istikametin Meclisçe uy
gun görülüp görülmediğini belli etmek için 
Anayasanın 104 ncü maddesi gereğince 
güven oyuna başvurulmasına dair Başba
kanlık tezkeresi üzerinde görüşme müna-
nasebetiyle 618 

İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) -
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 419,422, 

425,529,535 
— 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 394,405,406,407, 

408,409,415,417 

Cihat Turgut (Balıkesir) - Zeytin yağı 
piyasasında hüküm süren buhrana temasla 
zeytin yağı müstahsilinin korunması bakı-
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mmdan Hükümetçe gerekli tedbirin alın
masına dair demeci 558 

Ahmet Türkel (Bursa) - 5383 sayılı 
Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, 
Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komis-

Mustafa Uyar (îzmir) - Bina kiraları 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle" 422,424,425,428,436, 

528,535,542 
—• özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak-

Reşit Ülker (îstabul) - Bina kiraları 
hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 421,430,537,538 

—• 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişliklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 ta
rihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, içişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 39 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçicbi Komisyon raporu müna-

. sebetiyle 7,10 
—• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 

Sayfa 
yonlarından seçilen dörder üyeden kurulan 
Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve 
Anayasa Komisyonunun mütalâası münase
betiyle 154 

— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 425 

kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 449 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Ordu Mil
letvekili Ferda Güley ve bir arkadaşının 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon
larına evvelce havale edilen 7303 ve 
3458 sayılı kanunların tadili teklifleriyle 
yakın ilgisi dolayısiyle komisyonlarınca 
gerekçeli karara bağlanması uygun müta
lâa edildiğini ve bu görüşe Millî Savunma 
Komisyonunun katılmadığını bildiren tezke
reler münasebetiyle 502 

Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ret tezke
resi hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 344,353 

— Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkın
da kanun tasarısının C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri müna
sebetiyle , 332 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
bir arkadaşının 657 sayılı Harita Müdüri-

u 

Ü 
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yeti Umumiyesi Kanununun 8 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin, komisyonlarına evvelce havale edilen 
7303 ve 3458 sayılı kanunların tâdili tek
lifleriyle yakın ilgisi dolayısiyle, komis
yonlarınca gerekçeli karara bağlanması uy
gun mütalâa edildiğini ve bu görüşe Millî 
Savunma Komisyonunun katılmadığını bil
diren tezkereler münasebetiyle 498 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve Öğretim müesseseleri kanunu teklifi 
ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arka
daşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 451,480,482 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının, 

Nadir Yavuzkan (Burdur) - Sanayi Ba
kanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde 
ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının C. Se
natosunca değiştirilen ve M. Meclisince be-
nimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum

huriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri münasebetiyle 374 

Nahit Yenişehirlioğlu (Manisa) - Bakla
ların soğuktan zarar görmemesi için tedbir 
alınması gerektiğini belirten demeci 309 

Sayfa 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosunca yapılan inceleme sü
resi hakkında Millet Meclisi Geçici Ko
misyonu ile Anayasa Komisyonu rapor
ları ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıkları tezkereleri münase
betiyle 575,578 

Fethi Ülkü (Tunceli) - özel öğ
retim kurumları kanunun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme 
menfaatine lüzmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarında seçilen beşer üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 469,485,511 

Ahmet Üstün (Ankara) - Traktör ihti
yacının giderilmesi için Hükümetçe yardım 
yapılması konulu demeci 5 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kostamonu) -
İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ım, hâd ıb&r şekil alan Türk - Yunan 
münasebetlerinin umumi bir muhasebesinin 
yapılmasına ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, Yunanistan Hükümetinin bâzı 
beyanları ve bâzı davranışları ile bu 
devletle Türkiye arasında yürürlüğe 
konmuş bütün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergeleriyle açılan genel gö
rüşme münasebetiyle 289 

Y 




