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Fihrist 

BAKANLA» KURULU 

Sayfa 
— Rahatsız bulunan Devlet Bakanı Ve-

fİk Pirmçcioğlu iyileşinceye kadar kendisi
ne, Devlet Bakanı ibrahim Saffet Omay'm 
vekillik etmesinin uygun j^riiHtiğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/794) 

Sayfiv 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakamı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'ın vekillik edeceğine dair Uıım-

126 burbaskanlığı tezkeresi (3/789) 

— Bütçe görülmelerine başlanıncaya ka
dar, Cumartesi ve Pazar günleri dışında her 
ffiin saat 14 ten 19 a kadar birleşim yapıl
ması ve gündemde yer alan Anayasanın iki 
yıl içerisinde görüşülüp çıkarılmasını ön
gördüğü kanunlarla, T964 malî yılı bütçesi 

ÇEŞİTLİ İŞLEK 

ile ilgili ve ivedi mahiyetindeki kanunların 

biran önce görüşülmesi hakkındaki parti 
grupları temsilcilerinin ve Maliye Bakanı
nın Başkanlık Divanı iie birlikte hazırla
mış oldukları Pı-ottfko! 127:12!) 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Milletvekili Mehmet G-eçioğ-
lu'ıımı, Nazilli Lisesinde hıristiyanlık pro
pagandası yapıldığını bildiren Yaıi İstan
bul Gazetesindeki yayın dblayısiyle konul
ması 557:558 

— Çankırı Milletvekili Kâzım Ararın, 
kendisinin Millet Partili olmadığına daii' 
açıklaması 151:152 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Siyasi partiler kanun tasarısına dair 
olup radyoya, yanlış aksettirilen sözlerinim 

aynı kanaldan ve a «İma uygun olarak aı;ık-
lanma^mı istİyen koıuiijimısı Ö44 

~ İstanbul Milletvekili Selim Sarper'-
in, Avrupa Konseyindik! Kıbrıs'la İlgili ı.;:ı-
iışıııalav hakkında, 

istanbul Milletvekili Oğuz Onııı'm 
Avrupa Konseyi Siyasi Komisyon undaki 
duruma dair ve, 

Başbakan Yardııııcısı ve Dışişleri Bakanı 
Vekili Kemal Satır'm, Hükümetin aynı ko
nudaki tutumu ve Londra Konferansı üze
rimle açıklamaları 539:544 

No. 
378 — Yasama 

betlerinin 
Kanun 

Meclisleri dış 
düzenlenmesi 

Cilt 
münase-

hakkında 
5 
fi 
& 
.1 
14 
15 

Sayfa 

fi26 
576 

83 
84 

307 
34: 
39 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
19 371 
21 85, 
348:355 
22 205 
23 97: 

98 
25 141: 

143 



— 4 
No. Cilt Sayfa 
37!) — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
leri ile Mınniyct Sandığı memur ve 
hizmetlilerine 100 ııcü yıldönümü 
ikramiyesi verilmesi hakkında Ka
nun 15 3 

23 496 
24 9: 

13 
380 — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü 1963 yılı Biit.ee Ka
nununu bağlı (A/1) işaretli Cetvel
de değişiklik yapılması hakkında 
Kamı» 23 61 

25 3, 
214 =215,235 .-238,311,358:36i 

381 —- 1963 yılı Bütre Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 22 247 

25 3, 
21.5 =219,239 342,311,362 =365 

382 — Tekel Uenel Müdürlüğü 1963 yı
lı Bütee Kanununa bağlı (A/ l ) İşa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 25 3, 

219,243:246,311,366:369 

383 — îstanlml Teknik . Üniversitesi 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
eetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 23 G1 

25 3, 
219:221,247 -250,831,370:373 

384 — 1963 yılı Bütee Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 25 3, 

221,251:254,311,374:377 
385 — Kgt, Üniversitesi 1963 yılı Büt

ee Kanununa bağlı (İt) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 22 239 

25 3: 
4,221:222,255:258,311,378:38i 

386 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
yılı Bütee Kanununa bağiı (B) 
İşaretli eetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 22 92 

5 4, 
:385 I 

9r> 
223,259:262,311,382 

No. Cilt Sayfa 
387 _ ı»63 yılı Büt<;e Kanununa bağ

lı eetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 22 92 

25 4, 
223:224,331,386:38!) 

388 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı eetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 23 193 

25 120, 
224,225,267:270,311,390:393 

389 — Mehmetoğlu Süleyman Kulak
sıza vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair Kanun 9 564 

17 103 
18 585 
20 531 
21 301, 
357:358 
22 242 
23 97 
24 32 
25 314 

390 — 1963 yılı Bütçe Kanununa'bağlı 
eetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 23 355 

25 307: 
308,431:435,480:483 

391 — Petrol Oairesi Başkanlığı 19<# 
yılı Bütee Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli eetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 23 355 

25 308, 
435:436,484:487 

392 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) igaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 21 473 

25 4, 
222,263 £66,570 £73,591:594 

25 5, 
47:50 

393 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
eetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 25 3,5,, 

51:54 
538,573:574,595:598 

http://Biit.ee


5 — 

Nft, Cilt 
394 — Karayolları Ucnel Müdürlüğü

nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvelle
rinde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 25 

395 — 3656 sayılı Kamına bağlı (J) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında ve 2996 savılı Maliye Bakan-

Sayfa No. Cilt Sayfa 
lığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılma
sına ve bn kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun L9 

22 

23 

370 
239: 
240 

443, 
487:496 

ÖNERGELER 

Erzurum (Turhan Bügitı), îzmir (Şük
rü Akkan), Balıkesir (A.P. Grup Başh<tmve-
kili Cihat Büfjekan) 

— Siyasi partiler kanun tasarısının, Salı 
yünleri dışında, her gün görüşülmesi kara
rımın değiştirilmesi ile ilgili (1/560) 55i 

istanbul (Naci öktetn) 

— Markalar kanunu tasarısının da ça
lışma protokolüne alınması hakkında 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) 
— Vergi Usul Kanununda değişiklik ya-

152 

pılması hakkındaki kamın tasarısı ile Emlâk 
Vergisi kanun tasarısının evvelce kurul
muş olan Oeçîci Vergi Reform Komisyo
nunda fförüşütmesine dair 180,308:310 

Ördü (Ferâa Oüley) 

— Halen Millî Savunma Komisyonun
da Subaylar Heyetine maflmıs 4273 sayılı 
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifini <reri aldığına 
dair (2/393) 558 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 
— Akçaabat'ın, Ağaçlı köylü 12 hane 

mimar ası nd'a nüfusa kayıtlı Ismailoğlu 
Fatime (Fatma) dan doğma 26.8.1936 do
ğumlu Hasan Şcntürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezko-
ıresinc dair (3/641) 

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

— Antalya eski Milletvekili Burhanet-
tin Onat'ın, hükümlü bulunduğu cezanın 
kalan kısmının kaldırılması hakkında Dilek
çe Karma Komisyonunca Tıazırlanan kanun 
tasarısı hakkında (J/540) 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı hakkında (1/546) 

— Evlilik dışı çocukların tanınmaların t 
kabuk yetkili makamların yetkilerinin ge-

316 

179 

307 

169 

ntşlctll'mesi hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı hakkında (1/233) 225:226,275:278 

311,398:401 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Enis Kansıı'nun, bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kında kanun teklifine dair 179 

— Çay ilçesinin fleneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında 
nüfusa kayıtlı AbdurrafhınanoğUı Eliften 
doğma 21.4.1928 dağumlıı Kadir Oeylân'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 'Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/745) 318 

— İstanbul, Samatya, FTacıpiri mahal
lesi, Sarmasıklı sokak hane 20, cilt 14 ve 
sayfa 19 sayısında, nüfusa kayıtlı Hasan 
Tattısinoğlu, Melek'ton doğma 23.10.1936 
doğumlu Recep Oün#ör Tanış'ın ölüm ceza
sına çadptırılnıası 'hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/671) 311:316 



Sayfa 
— Karacabey İlçesi Saribey tslam köyü 

hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıt-
lı Ahmedoğlu, Sabriye'den doğma 
19.10.1931 doğumlu Kerim Özkan ile Kara-
ra-bey ilçesi Yenisar»bey köyü nüfusunun 
hane 5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayısında ka
yıtlı Şevketoğlıı Nazmiye'den doğma 1926 
doğumlu Hasan Güney'in ölüm cezalarına 
çarptırılması hakkında. Başbakanlık tezke
resine dair (3/568) 315:316 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 nei maddenin 2 nei fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkları çözül
mesi lıumsıında. Diva-nın yar^ı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda 
katılmamız hakkındaki .1047 sayılı Kanu
nun yen iki ıın uzatılmasına dair kanun tasa
rım hflMcında (I/293V 22^,271:274,311, 

394-397 

— Kize'ııin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mvrst&faoğlu, Elmas'-
tan doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Al-
hayrak'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında. Başba'knlık teskeresine dair (3/438) 318: 

319 
— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 

Oürcan ve JÜrol Dincer'in, ölüm cezalarına 
cjarptırı İmalarına dair Başbakanlık tezke
resi hakkında (3/740) 179 

— Vezirköprü ilçesinin Danabaş. köyü 
hane 21, eılt 23 ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Aliojjlu, Fatma'dan doğma 
3.4,1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün 
ölüm eczasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkerecim dair (3/660) 317 

Anayasa Kotmisyotıu r&porfm 

— Cumhurbaşkanlığı tarafımdan gferi 
gönderilen X ve XI neî Dönem T.B.M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
T.C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan bonelarının on yıl faizsiz taksit* bağ-
lartmasma ve tahakkuk etmiş faizlerinin 
kaldırılmasına ait Kanun hakkında (2/97, 
2/251, 2/426) 444 446,496 499 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı hakkında (1/546) 169 

Sayfa 
— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sitvas 
Milletvekili Oevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık PerLnçekHn, Yasama 
meclîslerinin aralarındaki münasebetlerin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifine dair 
0. Senatosu Bakanlığının ret tezkeresi 
hakkında (2/271) 144,312 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 
— Başbakanlık Basımevi döner serma

ye işletmesi kuruluğu hakkında kanun ta-
«ammı dair (1/316) 230:231,287:290,312, 

410413 
— 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 

Fransa, hükümetlerinden temin edilen Tes-
IHıat kredilerinin mahsup ffeklİ hakkında 
kanun tasarısına dair (1/2J4) 229,283:286, 

312,40fi:409 
— Cumhurbaşkanlığı tarafımdan, go.vi 

gönderilen X ve XI nei Dönem T.BJM. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
T.O. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına. 
olan borçlarının on yıl faizsiz taksite bağ
lanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerinin 
kaldırılmasına ait Kanun hakkında (2/97, 
2/251, 2/426) 444446,496:499 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri -
kanunu tasarısı hakkında (1/546) 169 

— Eğitim. ödeneği kanunu tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
Eğitim ödeneği kamın teklifi hakkında 
(1/601, 2/619) 431 

— Gümrük Gİriş Tarife Cetvelinin 
28.02 pozisyonunun sonundaki iflhtar hük
münün değiştirilmesine dair olaftı Bakanlar 
Kurulu karranamelerinin onaylansmatsı hak
kında kanun tasarısına dair (1/325) 228:229, 

279:282,311:312.402405 

— İstanbul'da Beşiktaş'ta, Visnezade 
maıhall<esinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia
desi hakkındaki kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Demîr'in 
teklifine dair Cuırthuriyet Senatosu Baş
kanlığının reddine dair tezkeresi h&kfein-
da (1/126, 2/196) 312:314 



Sayfo 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Oöker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunini 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin (C) ve (O) fıtaralartnın 
değiştirilmesi no dair kamın teklifi hakkın
da (2/338) ' 130:131 "' 

— Mîllî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık .ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkında kanun tasarısı ve Konya Milletve
kili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı. ile C Sena
tosu Tunceli Üyesî Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının, flfe ve orta tedrisalt muallim-
1 erinin teriî ye tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve O. 
Senatosu Tıvneeli Üyesi MedVmet Ali Demir "" 
ve 3 arkadaşının, 3007 sayıh Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve fi ncı ve 
8 ne i maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifine dair 
0/525, 2/25, 2/1.55, 2/186) 446:457 ; 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat -. 
okulları hakkında kanım tasarısına dair 
ft/263) 229:230 

-^ Özel (iğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
üyesi IAerit AlpiskenderHn, hususi eğitini 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi v<i 
Kırşelhir Milletvekili Memduh Erdemîr'in, 
Amtoe menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tavafından açılan özel okul ' 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke-
nııal Sarı ibrani moğlu ve 55 arka'dasunm, 
Mitntoo menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından acılan özel okul Öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifine dair (1/539, 2/581. 2/617, 
2/618) .125 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaş-
ma ve eklerinin onaylanmalının uyanın bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/959) : 80:91,92,115:118,130,145:148,152, 

170:173 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1667 sayılı Kanunuin yürürlük 
süresinin uzatılmasına, dair kanun tasarısı 
•hakkında (1/614) 151,211:214 

— 324Ö ve 5244 sayılı kanunlarla veri- . 
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasa- ; 
rısı ile C, Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in, muhtaç çiftlilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı 
Kanuna göre verilen tohumluk ve yemek
lik bedellerinin tecili hakkındaki 210 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi hakkında (1/491, 
2/491) 314 #15 

Dışişleri Kötnisyonu raporlun 
— '1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 

KarıiNH hükümetlerinden temin edilen Tes-
lîflıat kredilerinin mahsup şekli hakkında 
kanun tasarısına dair (17214) 229,283:286, 

312,406 >40<1 
— Tdvliliık dısi çocukların tanınmaları

nı kabule yetkili makamların yetkilerinin 
genişletilmesi hakkındaki Sözleşmeni'n onay- ı 
lan-nıasımn uygun bulunduğuna dair ka
nun tasansı hakkında (1/233) 225:226,275: 

278,311,398:401 
— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 

reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşmasi- ve ek Protokolün^ onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/34D) 232,295:298j312, 

418:421 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nei fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözül
mesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren İhtiyari kayda 
katılmamla hakkındaki 5047 sayılı Kanu- , 
nun yeniden uzatılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/293) 225,271:274f,311, 

394:397 

— Milletlerarası Atom Enei'jisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı fıkrasının 3 ncü ben
dinde yapılacak değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısına dair (1/261) . 232,291:294,312. 

414417 



_ g _ 
Sayfa 

— özel tıbbi tedavi ve terao - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaş
maya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına dair (1/351) 232£34,299:302, 

312,422:425 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdohman zirai maddeler Andlasma-
sında yeniden yapılan değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
mın tasarısına dair (1/421) 143 

— Türkiye ite Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaş-
ma ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(-1/559) 80:91,92,115:118,130,145:148, 

152,170:173 

Geçici Komisyon rapora 

— Danışa Vergisi kanunu tasarısı hak
kında U/394) 349:358,443,492:495,504,529, 

532 
— .Danıştay kanunu tasarısı ile İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya aykm hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (1/474, 2/440) 9,26,93:114,152: 

169,180:211 
— Devlet personeli meslek teşekkülleri 

kanunu tasarısı hakkında (1/546) 169 
— Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve 

Aydın Milletvekili Mustafa Şükıâi Koç'
un, Eğitim ödeneği kanun teklifi hakkında 
(1/601, 2/619) 431 

— Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki ar
kadaşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nei maddesini değiştiren 6765 sayılı 
Kanuna bir fıkra eklenmesine dair ve Art
vin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nei mad
desini değiştiren 6765 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
(1/395, 2/305, 2/321) 319:349,436443,488,491, 

504,525:528 
.-— özel öğretim Kurumlan kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 

Sayfa 
üyesi Ferit Alpîskender'in, hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kıi'şelıir Milletvekili Memduh Erdemİr'in, 
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul Öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında ka
nun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşınızı, âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan der
nekler tarafından açılan özel okul öğretmen
lerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifine dair (1/539, 2/581,2/617,2/618) 125 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş vo vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolar
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/432) 143:144 

— Serbest mali müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Maeit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı'nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavir
lik kanunu teklifi hakkında (1/476, 2/529) 169 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri hakkında (1/560, 2/378, 2/591) 129: 

130,504*24,544:552,575:588 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaş-
ma ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/559) 80:91,92,115:118,152,170:173 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporları 

— Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 po
zisyonunun sonundaki ihtar hükmünün de
ğiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu 
kararnamelerinin onaylanması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/225) 228:229,279:282, 

311:312,402405 

—> Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaş-
ma ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
(1/559) 80:91,92,115:118,130,145:148,152,170: 

173 
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içişleri Komisyonu raporları 
— 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/292) 131:132 

—> Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı hakkında (1/546) 169 

— Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında (1/233) 225:226,275:278,311, 

398.401 
—: Kayseri Milletvekili Mehmet Oöker 

ve 5 arkadaşının, . 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/328) 130:131 

— Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhusİyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih 
ve 442 sayılı Köy Kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/551) 132:141 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli eetlelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/561) 4,222, 

263:266,570:573,591:594 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Millet Meclisi İdareci Üye
lerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifine dair (1/565, 
(2/610) 3,215 =219,239 242,311,362:365 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/556) 4,223: 

224,311,386389 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/605) 307,431:435, 

480:483 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/618) 538,573:574, 

595:598 

Sayfa 
— 1963 malî yılı Bütçe Kanununda de- i 

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı- ! 
na'dair (1/575) 3,221,251:254,311,374,374:377 

— Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (ît) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/564) 3,221:222,255:258,311,378:381 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/571) 3,214: 

215,235:238,311,358:361 
— tstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/572) 3,219:221,247i250,3İl,370:373 

- - Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/619) 538,574:575,599:602 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/608) 308,435436,484487 

.— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde j 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/557) 4,223,259:262,311,382:385 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
sansına dair (1/576) 3,219,243:246,311,386: 

869 
— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde desi-
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına , 
dair (J/559) 120,224:225^267:270,311,390 &93 

Karma komisyonlar raporları 

[O, Senatosu ve M. Meclisi kornişonlarından 
karnin] 

— tstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, : 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas i 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Mil
letvekili Güner Sansözen'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin T 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifinin ' 

i 
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O. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında (2/270) 141: 

143 
— Mehımedoğlu Süleyman Kulaksız'a 

vatani hikmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanun tasarısının C. Senatosun
ca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında (1/340) 31.4 

Maliye Komisyonu raporları 

— Başbakanlık Basımevi döner serma
ye işletmesi kuruluşu hakkında kanun ta
sarısına dair ü/316) 230:231,287:290,312, 

410413 
— Cumhurbaakahhğı tarafından geri 

gönderilen X ve XI nei Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevel
lit T. C, Ziraat Bankası ve Malîye Bakan
lığına olan borçlarının on yıl faizsiz taksite 
bağlanmasına ve tahakıtk etmiş* faizlerin 
kaldırılmasına ait kanım haklımda {2/07, 
2/2.11, 2/426) 444446,406:499 

— Gümrük Oiriş, Tarife Cetvelinin 28;02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kuru
lu kararnamelerinin onaylanması hakkında 
kamın tasarısına dair (1/205) 22Sr229, 

279:282,311:312,402:405 

— 3248 ve 5244 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı mad-
determin d'eğigtİrttlnasmû dair kanun tasa
rısı ile C. Senatosu TTrfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in, muhtaç çiftgilere tohumluk ve ye
meklik dağı tıltoası hakkındaki 5254 sayılı 
Kanuna göre verilen tohumluk ve yemek
lik bedellerinin tecili hakkındaki 210 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi hakkında (1/491, 
2/491) 314:315 

MiHî Eğitim Komisyonu tapotrjtaırı 

— BğMm ödeneği kanunu tasarısı ve 
Aydın Milletvekili Musttafa Şükrü Koç'un, 
Eğrtim ödeneği kanun teklifine dair 
(l/tf01, 2/619) 431 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 

Bayfa 
haftalık ders saatleri ile ek. ders ücretleri 
hakkında kanun tasarısı ve Konya Milletve
kili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı İle C. Sena
tosu Tunceli Üyosî Mehmet Ali Demir ve 
3 arkadaşının,, tik ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 nciı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kamın teklifi ve C. 
'Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nei maddesinin değiştirilmesi ve 6 nei ve 
8 nei maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifine dair 
(t/525, 2/25, 2/155, 2/186) 446457 

— özel öğretim kurumları kanunu tn-
«arısı İle Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpİskcnder'in, hususi eğitim 
ve öğretini müesseseleri kamunu teklifi ve 
Kırşehir Milletvekili Menıdııh Erdemir'lıı, 
âmine menfaatine hizmet gayesiyle kum
lan deımekleı* tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güıvcnlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
ftnVme menfaatine hikmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılanı özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkındft 
kanun teklifine dair (1/533, 2/581, 2/617, 
2/618) 125 

Millî Savunma Komdayonu raporları 

— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden teinin edilen Tes-
lihat kreJd ilerinin mahsup şekli hakkında 
ıkanun tasarısına dair (1/214) 229,283:286 

312,406:409 

— Kayseri Milletvekili Meluuet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
fbirinci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının 
dleğistiril'mesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/328) 130*131 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısına dair 
(1/263) 229:230 
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Sağlık ve .Soayal Yanlım Komisyonu 
raporları 

— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının "uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarım haktanda (1/349) 232,295:298,312, 

418:421 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klimat.ik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaş
maya dair Avrupa Andlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısına ciftir (1/351) 232334,299:302, 

312,422425 

Sayıştay Komisyonu raporları 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü , 
1959 bütçe yılı Kesinflıesalbma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge
me! Müdürlüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı hakkında (S/338, 1/118) 8,45: 

48 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinlıesahına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün 1959 yılı Kesinibesap 
kanunu tasamı hakkında (3/186, 1/42) 8,41:44 

— Genel Bütçeye dâıhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhe&aplarına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi île 1959 bütçje yılı Ke-
Mİrîheaap kanun tasarısı hakkında {3/318, 
1/33) 8,53:56 

— istanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
ke&İnfcesafbına ait ve ek uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleriyle fstanlbul Üniversitesi 1956 
bütçe yılı Kesiııhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/112, 3/113, 1/57) 8:9,57:60 

— Istan/bul üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Üniversitesi 1957 bütçe 

yılı Kesinitesap kanunu tasarısı hakikin- I 
da (3/133, 1/69) 9,61:64 

— tstanlbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı j 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tes
keresi ile istanbul Üniversitesi 1958 yılı Ke-
siıthesap kanunu tasarısı hakkında (3/111, -. 
1/339) 9,65:68 

— îstanlbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı ; 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin j 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez- i 
keresi ile istanbul Üniversitesi 1958 yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı hakkında (3/78, 
1/153) 9,09:72 

— istanbul Üniversitesi 1960 yılı Kesin-
hesabına ait ıılytgutılulk iMidMmfinSn manâ- ; 
duğnna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi : 
ile tstamlbııl Üni!v«ngîft*Swîm 11960 ibjüt- ; 
c« yılı Kesinhosap kanunu tasarısı hakkın- ! 
da (3/592, 1/1.63) 9,73:76 

— Peltı»! Dairesi BeitMİiiğ̂ nliıı 1(960 bü*çe ; 
yılı Kê inılhte&albına ant \ıly|fruWulk bMIdİi-
•rim'îmiiıı «i'nuılıdusğuna dü r iSayaıştafy Bıals-. 
ikanlığı foeefecr^gti ile Petfaıol Dairesi Reifo-: 
ligi 1960 bütçe yılı Kesînihesap kanunu • 
tasarısı halMkıtıdıa (3/516, 1/127) 8,49:52 

Tarım Komisyonu Rapora 

— 3242 ve 5244 «ayılı fkamumlarilia ve 
rilen emekli ve tohumluk bedellerinita: teet-1 
li hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı! 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
ıtasanısı "ile C. Sematiosu Urta ü|ye®i Yasfî 
(ht\gertitı, muhtaç ci-ffoçilere fjdhuımluik 
ve yemeklik dağıtılması hakkımdaki 5254 

. »aydı Kamuna güre verilen 'bcâmmdıük vej 
yemeklik bedellerinin tecili hakkındaki 210 
sayılı Kanuna eik Immn tdklfiiri IbafkJkBnM 
da (1/491, 2/491) 3H: 316 

Ticaret Komisyonu raporları 

— Cumhurbaşkanlığı tarafından geri; 
gönderilen X ve XI noi Dönem T. B, M.| 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevel-ı 
lit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakan
lığına olan borçlarının on yıl, faizsiz taksim 
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te bağlanmasına ve tahakkuk etmig faizle
rinin kaldırılmasına ait kanun toakkında 
(2/97, 2/251, 2/426) 444 446,496 499 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Arid-
'la§ma ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/559) 80:91î92;il5;n8,130,145:148)152, 

170A73 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzaltılmasma dair kanun tasarısı 

Seçimler re komisyonlarla ilgili işler 

— Bâzı komisybnlarda açık ibulunan 
üyelikler için se$m yapılması 79:80,911:92 

— İzmir "Milletvekili Arif Ertun^a 
ve bes, arkadaşının, '6851 sayılı Orman 
Kanununa ek kantin teklifinin, Orman 
'Kanununa geçici bir madde eklemnVesİne 
daîr olan kanun tasarısı ve (bu kanunun 
Ibâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
tekliflerini püriişmek üzere kurulan Ge-

Adalet Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazmı Bas/ın emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/6151 457 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ııı, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse 
mahkûm edilen Kemal Scrdaroğlu'nun 
cezaevindeki durumuna dair sorusu, öner
gesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nm 
sözlü cevabı (6/695) 471474 

Sayfa 
hakkında (1/614) 151,211:214 

— 3242 ve 5244 saydı kanunlarla ve
rilen ydmcMik ve tohumluk bedellerinin 
tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun. 
tasarısı ile O. Senatosu Urfa Üyesi Vasfı 
Gerger'in, muhtaç çiftçilere 'tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı 
'Kanuna göre verilen tohumluk ve ye
meklik bedellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (hakkında 
(1/491, 2/491) 314:315 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması (3/783) 78 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gül-
cügil'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmışı (3/784) 78 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
(3V785) 78 

Başbakandan 

Ağn Milletvekili Neıvzat Güıngür'ün, 
Ağrı <ve Van illerine, 19)64 'yılında, ayrı 
ayrı ne miktar yatırım yapılacağına ve 
İstanbul - Ağrı uçak seferlerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/787) 307 

- - Aydın MÜletvegili Orhan Apaydın'-
m, ATAS Rafinerisi işçilerinin kanuna 
uygun grevlerinin durdurulmasının da
yandırıldığı mucip sebebin hakikatlere ne 
dereceye kadar uygun olduğuna dair, 
Başbakan vo Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/784) . 78 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

İzinler 

— Sayın milletvekillerinden 
rina kira verilmesi (3/795) 

bâzıla-
126 

cici Komisyona havalesine dair tçisjertt 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/793) 126:127 

Yasama dokunulmazlıkları 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A • SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLABl 
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— Bolu Milletvekili Turgut Oulha'-
mn, Karayolları Trafik Tüzüğünün 06 ncı 
maddesindeki evsafa «ymıyan ağır tonaj
lı vasıtalara dair, Başbakandan sözlü so
rara (6/647) 465:466 

— Niğde Milletvekili Asım firenin, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
inin bir program yapılıp yapılmadığına 
ve tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan 
halka biran evvel yardım yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6!)8) 474 

Bayındırlık Bakanından 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinde, sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve köprülerin inşası ile meyva ve bağ
ları âfetten zarar görenlere yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/606) 474 

Çalışma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Orhan Apay-
dın'ın, ATAfJ Rafinerisi işçilerinin ka
nuna uygun grevlerinin durdurulmasının 
dayandırıldığı mucip sebebin hakikatlere 
ne dereceye kadar uygun olduğuna dair 
Başbakan ve Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/784) 78 

Devlet Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza He
yeti kararlarının, muhatabına, ne yollarla 
tebliğ edileceği hakkındaki (bir 'hüküm 
olup olmadığına dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/786) 151 

— Hatay Milletvekili Sâkİ Zorlu'mm, 
Türk sporunun her 'branşında uğranan 
yenilginin sebeplerine 've sporcuların du
rumuna dair Devlet Bakanından ew>2İii 
sonısu 06/660) 466 

Dışişleri Bakanından 

— tzmir Milletvekili Şiııasi Osma'nm, 
Türîtiye Büyük Millet Meclisince hakkında 

Sayfa 
son tahkikatın açılmasına karar verilerek j 

Anayasa Mahkemesine sevk edilen Bonn . 
Büyükelçisi Mehmet Baydur'a dair Dışişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/785) i 120 

! 
Gümrük ve Tekel Bakanından j 

— Bolu Milletvekili Turgut Çuldıa'nıu, ! 
mavi küf hastalığının başl-amasund&n itiba
ren tütün ekicilerine ne yardımda bulu
nulduğuna dair flümrük ve Tekel Bakanın- \ 
dan sözlü sorusu (6/645) ; 465 

— îzmîr Milletvekili Arif Ertumga'nın, 
Hitâm ımistahsılma verilen zirai krediler ile 
tekel avansları konusunda çiftçinin müşjkü-
l&tını önliyecek ne gibi tedbirler alındığı
na dair Ticaret ve Gümrük ve Tekel balkan
larından sözlü sorusu (6/690) 469 

Icl&leri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mu, ; 
'komünistlerle bâzı asın solcu unsurların 
bozucu ve bölücü faaliyetleri karşısında her •• 
'hangi bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim ve iç
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/682) 466 

— Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ili dahilindeki 'köy mıntaka- '• 
lannm teftiş ve murakabelerinin yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/676) 466 

— Edirne Milletvekili Fahir Oİritlioğ-
lu'nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan 
Nazmi Bag'ın emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına daîr Ada
let ve içişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/615) ; 457 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-; 
oğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halk-̂  
evleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 466 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Seçim kanunlarının kabulü mü-: 
nasebetiyle 18.7.1963 günü^verilen köktey-j 
lin masraflarının nereden ödendiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/665) 466 

— Giresun Milletvekili Nizametttİn Erk-
men'in, Uörolc Kaymakamı Babür Unsal'-



Sayfa 
in Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyin se
bebine dair içişleri Bakanından «Özlü soru
su (6/640) 465 

— Kırşehir Milletvekili Halil özsnıen'İn, 
Oamlıdere Kaymakamının başka bir İlçeye 
tâyini işinde bir şikâyet bulunup bulunma
dığına dair İeiçleri Bakanından sözlü soııı-
•3U (6/878) • 466 

tmar ve takan Bakanından 

— Niğde Milk'tvekilİ Asım Bren'İn, 
Niğde ilinde büyük zarara. sebebiyet wn'n 
ttotıı ve sel âfeti dolayiMylo meydana gelen 
hayvan hastalıklarını önlemek ve meskenleri 
yrkılan halka yardım. yapmak hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tmar ve iskân ve Ta
nıtı baltanlarından sözlü sorusu (6/697) 474 

Mîllet Meclisti Başkanımdan 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıc'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkil altın
da çalışıp da, vazife malmllinden ayrılınuı-
dıldarı halde, yolluk ve yevmiye alanlar 
olup olmadıkına dair Millet Meclisi Ba«ka-
ıııridan sözlü sorusu (6/790) 538 

Millî Eğitim Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nııı, 
komünistlerle bâzı aşırt solcu unsurların 
bozucu ve bölücü faaliyetleri karşısında her 
h'angi bir tedbir a'Inımssunuı düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim ve tç-
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/68*2) 466 

— Ordu Milletvekili Rcfet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen t icari 
lisesinin il merkezinde anılması se^binc 
dair Millî Eğitim Baltanındım sözlü so
rusu (6/685) 466 

MÜU Savunma Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lutoım, NATO •borularının geçtiği arazi be
dellerinin verilöneyigi sebeplerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorulu (6/692) 471 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Niğde Milletvekili Asım Emı'in, 

Sayfa 
Niğd-e ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl 
Sağlık Müdüründen vâki şikâyetler halikın
da ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De
mirin sözlü cevabı (6/699) 47447i) 

Sanayi Bakanından 

— Amasya Milletvekili Nevzat' Şener'
in, Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının 
kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
tfanayi Bakanından sözlü sorusu (6/651) 466 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritliûğ-
hrnıtn, mulhtelif bakanlıklar tarafımdan 
mükerrer olarak kurulan tesislere dair soru 
Önergesi ve Hanayi Bakanı Muammer Er-
ten'in sözlü cevabı (6/616) 457460 

— Eskişehir Milletvekili Azk Zeyrtin-
oğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılması 
'hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 33r-
ten'in sözlü cevabı (6/635) 46H 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan Ballar
ın, pilot böVe olan İsparta çevresinde, 196;) 
ve I'964 ve 1965 yıllarında tarnn ve sanayi 
alanlarında ne gibi tesisler yapıbaeağına. 
dair sora önergesi ve Tarım Bakanı Turan 
Şahin ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in 
sözlü eevaplan (6/627) 460:463 

—- Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Sanayi Balkanı Muam
mer EHen'iıı sözlü cevabı (6/688) 463465 

— Tekirdağ Milletvekili Turnanı Kut'un, 
orak ipi kota dışı bırakıldığına göre, 1964 
başat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal 
ve stoku iciıı tedlbir alınıp alınmadığına. 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü 
sorusu (6/788) 508 

Tarım Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Tuı-gut'-
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 
açılan kampların sayısına ve açılış gayesine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/686) 466 
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Sayfa 

— Isoınür Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen rirai krediler ile 
tekel avansları konusunca çiftçinin müğlkü-
lâtıııı önliyecek ne gibi tedbirler alındığı
na dair Ticaret ve Gümrük ve Tekel bakan
larından sözlü savana. (6/690) 409 

— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Korumu 
Umum Müdürünün ne gifci bir görevle ve 
han-gi lüzuma binaen Amerika'ya- gittiğine 
ve Kurumun sair işlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/783) 3 

— Kırşehir Millet vekili Halil ÖKiueıı'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin 
acele olarak verilmesi w mallarının daha 
seri alınması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne daiv Ticaret. Bakanından sözlü so
rusu (6/673) 466 

Sayfa 
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını'-

m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1564 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi 
alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan 
Sabin ve Sanayi Bakamı Muammer Erten'dn 
sözlü cevaplan (6/627) 460:463 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un, Orman Ocncl Müdürlüğünün tat
bik etmekte olduğu ster usulünün tatbika
tına dair Tarım Balkanından sözlü sorusu 
(6/689) +66:469 

— Niğde Milletvekili Asım Kren'in, 
Nİğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvanı hastalıklarını önlemek ve meskenleri 
yıkılan halktı yardım yapmak hususunda ne 
düşünüldüğüne dair imar ve tskân ve Ta
rım bakanlarından sözlü sorusu (6/697) 474 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'utı, 
Atatürk'ün Kurtuluş, Savaşında karargâh 
olarak yararlandığı binada bulunan banyo 
dairesinin tahribedildiği hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/789) 503 

— Tekirdağ Milletvekili Turnan Kuft'ıın, 
orak İpi kota dışı bırakıldığına göre, 1964 
hasat mevsiminde, bu İpin yeter ölçüde imal 
ve stoku için tedbir alınıp alınmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü 
sorusu (6/788) ' 503 

Ticaret Bakaramdan 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çaııga'-
nın, Oemlik ilçesinin Umurbey köyünde 
Ziraart Bankasınca yaptırılan evlerin köy
lülerin istifadesine terk edilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli'nîn sözlü ce
vabı (6/691) 469471 

— Çorıun Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı 
yapılması ve ihracı hususunda ne düşünül
düğüne dtair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/694) 471 

— Kırşehir Milletvekili Meıııdulı Erdv-
mir'in, pamuk ihracatının imlenmiş olarak 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticarot Bakanından sözlü .sorusu 
(6/687) 466 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve •köprülerin incisi ile meyva ve. bağ
ları âfetten Karar gör-enlure yardım yapıl
ması hulusunda ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Bayındırlık bakanlarından sözlü 
sorusu (6/696) 474 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Oaııga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aley
himize yaptığı propagandayı önlemek hu
susunda ne gibi tedbirler alınacağına dair, 
Turizm ve Tanıtma, Bakanından sözlü soru
su (6/593) 471 

Ulaştırma Bakanından 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'. 
ııı, Devlet Demiryollarında ihale ile satıııa-
lınan lokomotiflerin alış bedellerine ve İha
leye kaç firmanın katıldığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/684) 466 
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Sayfa 
Adalet Bakanından 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçın'ın, 
İğdır ilçesinde, mahallî seçimler için, ya
pılan seçim propagandası sırasında, kanuni 
takibatı gerektiren bir olay cereyan edip 
etmediğine dair Adalet ve içişleri bakanla
rından yazılı sorusu (7/411) 125 

Başbakandan 

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beşiktaşlı bir futbolcuya verilen bir 
cezanın, taraflı ve kasıtlı bir şekilde, tebliğ 
edilmesi sebebine dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/410) 120 

— İzmir Milletvekili Şinast Osma'nm, 
Kıbrıs'a 30 milyon lira talısis edildiği ve yüz 
günlük yiyecek maddesi gönderilerek stok 
yapıldığı hakkındaki mütalâanın açıklan
masına dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/413) 178 

Bayındırlık Bakanından 

— Samsun Milletvekili Mehmet Başa
ran'm, Yapı ve imar işleri Reisjiğince, 
1963 yılı içinde, yapılan emanet işlerle mü-
taahlıitlere ihale olunan işlere dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı, sorusu (7/412) 151 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
cuoğlu'nun, İstanbul - Londra asfalt yolu
nun İpsala - Tekirdağ kesiminin, 1964 yılı 
içinde, asfaltlanmak suretiyle tamamlanıp 
tamamlanmıyacağına dair, Bayındırlık Ba
kanından yazılı sorusu (7/418) 503 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-' 
oğlu'nun, Tekirdağ ili içinde, Devlet Su İş
leri tarafından, 27 . 5 . 1960 tarihinden son
ra, hangi işlerin yapıldığına dair, Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/417) 503 

İçişleri Bakanından 

— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet müddetle
rini tamamlamıyan ne kadar memur bulun
duğuna dair yazılı soru Önergesi vo İçişleri 

Sayfa 
Bakam Orhan öztrak'm yazılı cevabı 
(7/402) 589:590 

— Denizli Milletvekili Remzi Şenol'in, 
Denizli ili dâhilinde, yeniden ilçe teşkilâtı 
kurulmasına karar verilen kasaba olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/419) 556 

— Kars Milletvekili Rıza Yalçın'ın, İğ
dır ilçesinde, mahallî seçimler için, yapı
lan seçim propagandası sırasında, kanuni 
takibatı gerektiren bir olay cereyan edip 
etmediğine dair, Adalet ve içişleri bakanla
rından yazılı sorusu (7/411) 125 

Millî Eğitim Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Dicle Yatılı öğretmen Okulunun bütün 
alım - satım işlerinin Diyarbakır Defterdar-
lığuıca yürütülmesi sebebine dair, Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (7/415) 503 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 

Kırımlı'nın, 1959 ilâ 1963 yıllarında hasta
nelerin yatak ve personel adedleri ile hasta
lık ve ölüm vakalarına dair soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/394) 26:39 

Sanayi Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, İlga edilen Ergani Kesker servisinin te
sisatlarının akıbetinin ne olacağına dair, Sa
nayi Bakanından yazılı sorusu (7/414) 503 

— İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'-
nuı, Elektrik Etüt idaresinde yüksek dere
celi bir memurun önce emekliye sevk edilip 
bilâhara aynı yere yevmiyeli olarak atanmış 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı, ce
vabı (7/389) 588:589 

Tarım Bakanından 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür

l ü ğ ü 1963 yılı bütçesinin yurt dışı geçici gö-
I rev yolluğu maddesine konulan ödenekten 
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Sayfa 

ne miktarının harcandığına dair, Tarım Ba
kanından yazılı sorusu (7/416) 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-

503 

Sayfa 
nın, Ankara, İstanbul ve izmir radyoları 
söz ve müzik programlarının hangi Ölçülerle 
hazırlan maltta olduğuna dair yazılı sonu 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali 
ihsan Oîöğüş'ün yazılı cevabı (7/403) 39:40 

TASARILAR 

— 6330 sayılı Başbakanlık teşkilâtı hak
kındaki Kanuna ek kanun tasarısı (1/620) 178 

— Antalya eski Milletvekili Burhanettiıı 
Onat'ın, hükümlü bulunduğu eezanın kalan 
kısmının kaldırılması hakkında (1/540) 307 

—• Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında (1/316) 230:231, 

287:290,312,410:413 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapılma
sı hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/621) 178 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(3/338, 1/118) 8,45:48 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/636) 307 

— 54-12 sayılı İl İdavesi Kanunumun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/292) 131:132 

— 1963 malî yılı Bütçe Kanununda 
değişildik yapılması hakkında (1/575) 3,2121, 

351354,311,374,374:377 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl-
•tmuu 'hakkında (1/591) 4,222,263:266,570:573, 

591:594 
— 1î>63 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması haklım
da (î/605) 307,4311:435,460:483 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması .halikın
da (1/618) 

— 1963 yılı ÎRütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (1/622) 

538 

178 

— 1Ö63 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) İşaretli cetvelde değişiklik; yapıl
ması lhakkında (.1/637) 307 

— 1-963 yıh Bütçe 
cetvellerde değişiklik 
da (1/556) 

— 1963 yılı Bütçe 
cetvellerde değişiklik 
da (1/565) 

— T903 yılı Bütçe 
cetvellerde değişiklik 
da (1/618) 

— 1959 bütçe yılı 
tasarısı (3/318, 1/33) 

Kanununa bağlı 
yapılması hakkın-

4,223:224,'3Ü 1,386:389 
Kanununa bağlı 
yapılması halckın-

3,215:219,239:242, 
Kanununa bağlı 
yapılması hakkm-

3,573:574,595:598 
Kesintıesap kanun 

8,53:56 

— 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa 'hüküm e ti erinden temin edilen 
Testihat kredi!erinin mahsup şekli hak
kında (1/214) 229,283:286,312,406:409, 

— 1837 sayılı Bina Yergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 , T&6-1 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırıl'masına 
dair (1/623* 178 

— 1076 sayılı Yedek Subay ve askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü 'maddesinin 
değiştirilmesine ve .hu ltanuna -geçici 
maddeler eklenmesine dair 97 saıyılı Ka
nunda değişiklik yapılması lıakkmda 
(1^624) 178 

— Damga Arergisi kanunu tasarısı 
M/394) 349 r3&8,443,402:495,504,529 «532, 

— Danıştay kanunu tasarısı (1/474) fr:26, 
93:114, !Üî2:l<69,'16ö:2IH 

— Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı (1/546) 169 

— Devlet Su îsleri Genel Müdürlüğü
nün 1&59 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (3/186, 1/42) 6,4'1 :44 

.(M. Meclisi P. : 25) 
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— Harçlar kanunu tasarısı (1/395) 436: 
443,488491,504,525:528 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/571) 3,214315,235:238, 

311,358:361 
— 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair (1/635) 179 
— İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 

ek Kanıtında değişiklik yapılmasına dair 
fl/629) 178 

— istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade 
mahtallesİnde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa-

Rayfa 
— I>Mplin .mahkemeleri kurulup yar- , 

gılama usulü ve disiplin suçlan ve eeıza-
ları hakkında (1/548) 17S 

— 4 , 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun hâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi 've hu kanuna (bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında (1/625) ;I7W 

__ 4 . 1 . 190] tarihli 've 2fl8 »ayılı 
Vergâ Usul Kanununda değişiklik 'yapıl
aması ihakkında (1/626) 178 

— Ege Üniversitesi 1963 yılı Büftjt» 
Kanununa bağ] ı (R) işaretli öetivelde 
değişiklik yapılması 'hakkında fl/564) 3,0211: 

332,366 358,311,978 İ38.1 

— Eğitim öd«neği kanunu tasarısı 
nymı, 2/619) 4tn 

— Emlâk vergisi kanun tasarısı 
fl/627) 178,30» $.10 

— Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını ka'bule yetkili makamların yetkilen-
nin genişletilmesi 'hakkındaki sözleşme
nin onaylanmasının uygım bulunduğuna 
dair (1/2ÎÖ) 225:206,275:278)3^11r3S« :40J 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kamu
na bâzı hükümler İlâve edilmesine dair 
(1/628) 178 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kuru
lu kararnamelerinin onaylanması hakkında 
(1/225) 228:229,279:282,31i :312,402 405 

Sayfa 
rasıa olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye ia
dem hakkında (1/126) 312314 

— îstaıtfbıtl Teknik Üniversitesi 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/572) 3,219:221, 

247i250,311,37O:373 
— istanbul Üniversitesi 3956 bütçe yılı 

'Kesinhesap kanunu tasarısı (3/112, 3/113, 
1/57) 8:9,57:60 

— istanbul Üniversitesi 1957 büstçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (3/133, 1/69) 9, 

61:64 
— istanbul Üniversitesi 1958 yılı Ke

sinhesap kanunu tasarısı (1/339) 9,65:68 
— istanbul Üniversitesi 1959 bütçe yı

lı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/153) 9,69:72 
— istanbul Üniversitesinin 1960 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/163) 9,73:76 
— istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/630) 178 

— Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiîlerin mübad'elesi hakkında Avrupa 
Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uygım bulunduğuna dair (1/319) 232, 

295598,312,418:42.1 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında (1/619) 3,538,574:575, 

599:602 
— Mehmedoğlu Süleyman Ku'lalksız'a 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair (1/340) 314 

— Milletlerarası Aldalet Divanı Statüsü
nün 36 neı maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını 
'önceden tanımayı gerektiren ihtiyarî kayda 
katılmamız hakkındtaki 5047 sayılı Kanu
nun yeniden uzatılmasına dair (1/293) 225, 

271374,311,394:397 

— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VT ncı fıkrasının 3 ncü ben
dinde yapılacak değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/261) 232, 

291594,312,414:417 
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— Mîllî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders ücret
leri hakkında (1/525) 446:457 

— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında (1/363) 229:230 

— Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/631) 179 

— 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında (1/632) 179 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı (1/539) 125 

— özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardsmlaşma-
ya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında (1/351) 232: 

234,299:302,312,422 425 

— Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/127) 8,49: 

52 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanunun.ı bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişîklik yapılması hakkında (1/608) 308, 

435436,484487 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/557) 4,223, 

259:362,311,382:385 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
larda değişiklik yapılmasına daîr (1/432) ' 143: 

144 

— Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı (1/476) ' 169 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı 
(1/560) 129:130,504:524,544552, 

558:569,575:588 

Sayfa 
— Tarım Müşavirliği kurulması hak

kında (1/537) 4:5 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/576) 3) 

219,243:246,311,366:369 

— Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan zirai maddeler Andlaşma-
sında yeniden yapılan değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/421) 143 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaş-
ma ve eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair (1/559) 80:91,92,115:118,130, 

145:148,152,170:173 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair (1/614) 151,211: 

214 

— 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunum bâzı mad
delerinin değiştirilmesine daîr (1/491) 314: 

315 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/559) 120,224: 

225,267:270,311,390:393 

— Vergi Usul Kanununda 
yapılması hakkında 

değişiklik 
180,308:310 

— 21.6.1961 tarihli ve 309 sayılı Kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
(1/633) 179 

— 27.6.1931 tarihlî ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de-
ğistirîlm«sine dair (1/634) 179 

TEKLİFLER 

Adana (Kasım Gülek) 
— Siyasi partiler kanunu teklifi 

(2/378) 129:130,5O4:524,544:552,575:588 

Adana (Kemal Sarıİbrahİntöğlu) 
— Siyasi partiler kanunu teklifi 

(2/591) 129:130,504:524,544:552,575:5İ88 
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Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 
arltadası) 

— Amme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında (2/618) 125 

Adana (Mehmet Ünaldı «O. S. Üyesi») 
— 159 sayılı Kanunun 8 nei maddesi

ne ek kanun teklifi (2/97) 444:446,496:499,504, 
533:536 

Ağrı (Yeysİ Yardımcı «C 8. Üyesi» 
ve 23 arkadaşa) 

— 10 ncu Dönem T. B. M, M. âzaları
nın 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk et
miş faizlerin bonifiye edilmesi île bu borç
ların 10 yıl takside bağlanmasına dair 
(2/251, 2/426) 444:446,496:499,504,533:536 

Amasya (Marit Zeren <C. S. Üyesi») 
ve Adana (Mehmet Ünaldı «C. S. Üyesi») 

— Malî müşavirlik ve yeminli müşa
virlik Kanunu (2/529) 169 

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

man Deniz ve Erol Dİnçer hakkında ve
rilen ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
tahviline dair (2/606) 179 

Artvin (Saffet Emİnağaoglu) 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 

1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair (2/321) 319:349.436: 

443,488,491,504,525:528 

Aydın (İskender Cenap Ege «C. S. 
Üyesi» ve 2 arkadaşı) 

— PTT nin 120 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkında (2/649) 538 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) 
— Eğitim Ödeneği kanun teklifi 

(2/619) " 431 
Balıkesir (Ahmet Aydın Bolalt ve İki 

arkadaşı) 

— 5887 Sayılı Harçlar Kanununun 
125 nei maddesini değiştiren 6765 sayılı 
Kanuna bir fıkra eklenmesine dair 
(2/305) 319:349,436:443,488:491,504,525 ;528 

Sayfa 
Bursa (Ziya Uğur) 
— Köy eğitimi, yolları ve içme suları

na yardım pulu ihdası hakkında (2/644) 120 
Erzurum (Tahsin Telli) 
— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 

ve görevleri, hakkında (2/643) 78 
Kayseri (Mehmet GÖker) 
— 4367 sayılı Kanunun 4681, 6706 ve 

70 sayılı kanunlarla değişik birinci mad
desinin (C) ve (D) fıkrasının değiştiril
mesine dair (2/328) 130:131 

Kırklareli (Abdurrahman Altuğ) ile 
Kırklareli (A. Naci Arı %C. S. Üyesi») 

— 7 Nisan 1.340 tarih ve 442 sayılı 
Koy Kanununun 16 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (2/551) 132:141 

Kırşehir (Memduh Erdemİr) 
— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 

kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında (2/617) 125 

Konya (Fakih özfakıh ve iki arkadaşı) 
— Milletvekili Secimi Kanununun de

ğiştirilmesine dair (2/648) 431 
Konva (Vefa Tamr ve 7 arkadaşı) 
— tik ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (2/25) 446:457 

Manisa (Ferit Alpiskender «C S. 
Üyesi») 

— Hususi eğitim ve Öğretim müessese
leri kanunu hakkında (2/581) 125 

Maraş (Enver Kaplan) 

— Mchmetoğlu 1308 doğumlu Murat 
eşi Arife Kozak'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında (2/647) 307 

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

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/010) 3,215:219,238:242,311, 

362:365 

İçel (Mashar Arıkan) 
— Bâzı sue ve cezaların affı hakkında

ki 218 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
1 nei bendinin tadİH hakkında (2/650) 557 
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İstanbul (Gosjtun Kırca), Aydın (Or
han Apaydın), Sivas (Cevad Odyakmm), 
vo Sivas (Guner Samözen) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
(2/270) 141:143 

İstanbul (Coşkun Kırca), Aydın (Or
han Apaydm), Sivas (Cevad Ödyakmaz) 
vo Erzincan (Sadık Perinçek) 

— Tasama meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
(2/271) 144,312 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel) 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 

23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 
8 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/645) 179 

istanbul (Reşit Ülker) 
-r~ 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair (2/440) 9:26,93:114,152:169,180: 

211 
İzmir (Arif Ertunga ve be§ arkada§t) 
— 6831 sayılı Orman Kanununa ek ka

nun teklifi (3/793) 126 İ27 

İzmir (Enis Kansu «C. 8. Üyesi») 
— Bir kısım suçluların cezalarının de

ğiştirilmesi ve azaltılması hakkında (2/607) 179 
İzmir (Şükrü Akkan ve 5 arkadaşı) 
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah

sus terfi Kanununun 10 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (2/646) 179 

Ordu (Ferda GüUy) 

— Halen Millî Savunma Komisyonunda 
Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı 
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesinde değişiklik yapıl
masına dair (2/393) 558 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

— Anayasa Mahkemesince iptal karar-
lariyle ilgili listenin sunulduğuna dair 
(3/790,3/791) 5:8 

Başbakanlık teskereleri 
[Geliverme isteği] 

— Tanım Müşavirliği kurulması hak-

8ayfa\ 
Tokat-(Ali Duman) • 
— 306 sayılı Milletvekili Seçici lüuıa- j 

nunun bâzı maddelerinin değistirilıueai 
hakkında (2/642) 3 t 

Tokat (Zeyyat Kocamemi) \ 
— 306 «ayılı Milletvekili Seçimi Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/651) 557; 

Trabzon (Ekrem Dikmen) 
— 7334 sayılı îktisadi ve Ticari İlimler 

Akademileri Kanunuma bir madde ilâvesi
ne dair (2/641) 3 ' 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. 8. Üye-
tin) 

—' İstanbul'da Beşiktaş'ta, VişneEad« 
mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait İken pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devredil
miş bulunan ansa ve binanın Hazineye iade
si hakkında (2/196) 312:814! 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «O. 8. Üye
si» ve 3 arkadaşı) 

— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 neü maddesinin değiş- ; 
tirilmesi hakkında (2/155) 4464571 

— 3007 sayılı Kanunun 7 ncı maddesi
nin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 nci maddele
riyle 6836 sayılı Kanunun kaldırılması hak
kında (2/186) 446J457İ 

Urfa (Vasfi Gerger «C. 8. Üyesi*) 
— Muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemek

lik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı Ka
mına göre verilen tohumluk ve yemeklik 
bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Ka
nım* ek kanun teklifi (2/491) 314:3IS 

kındaki kanun taöarramm geriverilmesine 
dair (1/537, 3/788) 4A 

[Ölüm ceaalan] 

— Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane 
numarasında nüfusa kayıtlı Ismaîloğlu 
Fatime (Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 
doğumlu Hasan Şentürk*ün Ölüm cezasına 

TEZKERELER 

i 
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çarptırılması hakkında (3/641) 316 
— Çay ilçesinin .Geneli (Aydoğmus,) 

köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında 
nüfusa kayıtlı Abdurrahmanog'lu Eliften 
doğma 21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Oey-
lân'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/745) 318 

— Fethiye ilçesi Girdey köyü nüfusu
nun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında 
kayıtlı Naimoğlu DöndüMen doğma Mart 
1933 doğumlu Süleyman Ağırbas'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/304) 227 

— Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa ka
yıtlı " Mehmetoğlu Mevlûde'den dogma, 
1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpakh'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/560) . 227 

— Hınıs kazası Karaçohan nahiyesi 
Hırt köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de 
kayıtlı Bekİroğlu Belkısa'darî doğma 1939 
doğumlu Bedih Kılıç'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/205) 226 

—tstanbul, Samatya, Hacıpiri mahal
lesi, Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve 
sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan 
Tahsinoğlu, Melek'ten doğma 23 .10,1936 
doğumlu Recep Güngör Tanıs'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/671) 311:316 

— Karacabey ilçesi Sarıbey islâm kö
yü hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı Ahmetoğlu, Sabriye*den doğma 
19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
Karacabey ilçesi Yenisarbey köyü nüfusu
nun hane 5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayısın
da kayıtlı Şevketoğlu Nazmiye'den doğma 
1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm ce
zalarına çarptırılması hakkında (3/568) 315)316 

— Karamürsel ilçesinin Mahmudiye 
köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında 
nüfusa kayıtlı Reeeboğln, HanifeMen doğ
ma 18 Mart 1341 doğumlu Hasan Şeker'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/542) 226:227 

— Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü 
hane No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, 
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Âli Kara-

Sayfa 
Han'ın Ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/582) 228 

— Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'-
tan dogma 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram 
Albayrak'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/438) 318:319 

— Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ahmetoğlu Hatice'den doğma 10, ,1.1933 
Alaşehir doğumlu Süleyman Bozkurfun 
ölüm . cezasına çarptırılmam hakkında 
(3/569) 228 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçerln, Ölüm cezaları
na çarptırılmalarına dair (3/740) 179 

— Uşak Merkez Aybey mahallesi, Hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa 
kayıtlı Haliloğlu, Sultan'dan doğma 
11 . 12 . 1929 doğumlu İsmail Kiraz'ın 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/792) 120 

— Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında 
nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 
3 . 4 . 1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) 
ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/660) 317 

[Yasama dûkunulmashkları] 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrnl Ak-
ça'mn yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/783) 78 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gıl'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/784) 78 

— Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/785) 78 

Cumhurbaşkanlığı teskereleri 

— Rahatsız bulunan Devlet Bakanı Ve-
îik Pirinçcioğlu iyileşinceye kadar kendisi
ne, Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'-
ın vekilük etmesinin uygun görüldüğüne 
dair (3/794) 126 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin'e 
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Devlet Bakam ve Barbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'm vekillik edeceğine dair (3/789) 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskereleri 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) igaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/551) 4,222, 

263:266,570:573,591:594 

,— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/556) 4,223524,311, 

386:389 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Millet Meclisi İdareci 
Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/565, 2/610) 215:219,239:242,311,362:365 

— 1963 malî yılı Bütçe Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (İ/575) 3,221,251:254,311,374,374:377 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/605) 307,431.435, 

480483 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Millet Meelisi İdareci 
Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına da
ir (1/565, 2/6İ0) 3 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/618) 538,573:574, 

695:598 
— Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (E) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/564) 3,221:222,255:258,311,378:381 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Î963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/571) 3, 

214:215,235:238,311,358 £61 
— İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vİşnezade 

mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı 

Sdpfa 
sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak İstanbul Belediyesine devredil-
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iade
si hakkındaki kanun tasarısı ile C. Senato
su Tunceli üyesi Mehmet Ali Demir'in tek
lifine dair (1/126, 2/196) 312:$14 

— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Ayd*n Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyalkmaz ve Erzincan i 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Yasama \ 
meclislerinin aralarındaki münasebetlerin I 
düzenlenmeği hakkında kanun teklifine dair j 
(2/271) 144,pl2 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yi- -
h Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği- ; 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/5T2) 3,219 £21,247:250,$11, 

370J373 
— Karayolları Genel Müdürlüğünün j 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve ". 
(A/2) igaretli cetvellerinde değişiklik ya- ! 
pıltnası hakkında kanun tasarısına dair j 
(1/619) 538,574575,5991602 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/608) 308,435 436,484487 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı ; 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel- j 
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta- j 
sarısına dair (1/557) 4,223,259 262J311, 

382,:385 

— Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro- j 
larda değişiklik yapılmasına dair kanun I 
tasarısı hakkında (1/432) 143:144 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı : 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında kanun . 
tasarısına dair (1/576) 3,219,243:246 

311,36 jî #69 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 I 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de- i 
ğîşüklîk yapılması hakkında kanun tasarı- • 
ama dair (1/559) - 120,224 £25,26'!( :270, 

311,390:393 
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığı teskeresi 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan zirai maddeler Andlaş-
masında yeniden yapılan değişikliklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasansına dair (1/421) 143 

İçişleri Komisyona Başkanlığı tezkeresi 

— İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 
boş arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna ek kanun teklifinin Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair olan ka
nun tasamı ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin tadiline dair kanun tekliflerini görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona hava
lesine dair (3/793) 126:127 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/551) 4,222, 

263:266,570:573,591:594 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısına dair (1/556) 4,223:224,311,386: 

389 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile Millet Meclisi İdareci 
Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(î/565, 2/610) 3,215:219,239:242,311,362:365 

— 1963 malî yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/575) 3,221,251:254,311,374,374: 

377 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde, değişiklik yapılması hakkında 
kamın tasarısına dair (1/605) 307,431435,480: 

483 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısına dair (1/618) 538,573:574,595: 

598 
— E$re Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (R) işaretli cetvelde deği-

Sayfa 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/564) 3,221:222,255:258,311,378:38i 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/572) 3,219:221,247:250,311, 

370:373 
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/571) 3,214:215,235:238,311,358:361 

— Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/619) 538,574:575,599:602 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/608) 308,435:436,484487 

— Petrol Daivesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
tarısma dair (1/557) 4,223,259:262,311,382: 

385 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/576) 3,219,243:246,311,366: 

369 
—Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/559) 120,224:225,267:270,311,390:393 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

— Sayın milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesi hakkında (3/795) 126 

Sayıştay-Başkanlığı tezkereleri 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kcsinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair (3/338, 
t/118) 8,4548 

— Devlet Hu> İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinlıesabına ait uygunluk 
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bildiriminin sunulduğuna dair (3/186, 
1/42) 8,41.44 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1961 bütçe yılı Kesİnhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/786) 78 

— Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı Kesinhesaplarma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/318, 
1/33) 8,53:56 

— İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesİnhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/112, 3/113, 1/57) 8: 

9,57:60 
— îstambul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 

Kesinlhesafoına ait uygunluk 'bildiriminin 

Sayfa 
sunulduğuna dair (3/133, 1/69) 9,61:64 

— istanbul üniversitesi 1958 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/171, 1/339) 9,65:68 

— İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/78, 1/153) 9,69:72 

— İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesin/hesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/592, 1/163) 9,73:76 

— îstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/787) 78 

— Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesalbına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair (3/516, 1/127) 8,49:52 

10 . 1 . 1964 tarihli 30 ncu Birle
şime alt 25 2:3 

13 . 1 . 1964 tarihli 31 neı Birleşime 
ait 78 

14 . 1 . 1964 tarihli 32 nei Birleşime 
ait 120 

15 . 1 . 1964 tarihli 33 nen Birleşime 
ait 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

20 . 1 . 1964 tarihli 36 neı Birleşime 

16 . 1 . 1964 tarihli 34 ncü Birleşime 
ait 

17 . 1 . 1964 tarihli 35 nei Birleşime 
ait 

124; 
125 

150: 
151 

178 

ait 

ait 
21 . 1. . 1964 tarihli 37 neî Birleşime 

22 . 1'. 1964 tarihli 38 nci Birleşime 
ait 

ait 
23 . 1 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşİmo 

24 . I , 1964 tarihli 40 neı Birleşime 
ait 

27 .. I . 1964 tarihli 41 nci Birleşime 
Ait 26 

306: 
307 

430 

502: 
503 

538 

556 

YOKLAMALAR 

Sayfa 

4,26,79,125,126,151,180,308,431,504,523, 
539,552,553,557 ' 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Atalay Akam (Urfa) • Danıştay (kanunu 
tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 3546 sayıln Danıştay Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin fcaldırıl-
masıma dair 'kanım teklifi münasebetiyle 166, 

195 
Erol Yılmaz Afcçal (Size) - Danıştay 

k-arıunu tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka-
raunumun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
(kaldırılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle 14,15 

— Türkiye ile Avırupa EkomıomÜk Top
luluğu larasmda bir ortaklık yaratan And-
lasma ve eklerinin' onaylanmıasıntn uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı münase
betiyle 86 

tamail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Si
yasi partiler (kanunu 'tasarısı İle Adana 
Milletvekili Kasım CKÜbek ve Kemal Saro-
ilbralıim'oğlu'n'un, Siyasi partiler kanun 
teklifleri münasebetiyle 504,650 

Refet Akaoy (Ordu) - Kırklareli Mil
letvekili A'bdurrahman Altuğ ile Cumhu
riyet senatosu Kırklareli Üyesi A, Naci 
Ari'nin, 7 Nfeam. 1540 tarifli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 16 neı maddesinin değiş
tirilmesine dair ikamın teSdiri münasebe
tiyle 135,139 

Burhan Apaydın (Ankara) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ül'ker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aytorı [hükümlerinin 
kaldırrlmasına dair kamum teklifi münase
betiyle 003,205,206,207 

•— Usul hakkımda 685 

Orhan Apaydın (Aydm) - Bütçe görüş
melerin* başlamuıeaya kadar, Cumartesi 
•ve Pazar günleri dışında her güm saat 14 
ten 19 a kadar birleşim yapilmtası ve gün-

Sayfa 
demde yer alan Anayasanın iki yıl içeri
sinde ıgörügülüp çıkarılmasına, öngördüğü 
•kanunlarla, 1964 malî yılı Bütçesi ile 
•ilgili ve ivedi malhiyetindeki İcanuınlaiMin 
biran önce görüşülmesi ıhafkûnmdaiki parti 
grupları temsilcilerinin ve Maliye Baka
nının, Başkanlık Divanı İle birlikte fbaarav 
laımış oldukları protokol mümasel>etiyle 128 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
ıSarıibrahİmıoğlu'nun, Siyasi partiler (ca
nım telcM'fleri münaselbeti'yle 510 

Kazım Arar (Çankırı) • Kırklareli Mil
letvekili Abdurralhmara. Altuğ ile Cumhu
riyet Senatosu Kırklareli üyesi A. Naei 
Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 16 n-cı maddesinin değiş
tirilmesine dair kamum1 teklifi 'münasebe
tiyle 135 

— Şahsı hfliklkmda 152 

Burhan Arat (Çanaikkale) - Dnıştay 
kanunu 'tasarısı- ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka-
ınııranuin Anayasaya aykırı (hükümlerinin 
kaldıriılmıasına. dair kanun teklifi miiruase-
lıetiyle 18,95,165 

Şevket Asbuaoğlu (Eskişehir) - Kırkla-
teli Milletvekili Abdurraihman Altuğ ile 
Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi A. 
Nıaci Ari'nin, 7 Nisanı 1-340 tarifli ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 micı maddesinin 
değiştirilmesinle dair kanun teklifi münase
betiyle 188,139 

İhsan Ataöv (Antalya) - Millî Eğitim 
(BakamhğMia bagh yüıksdk ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinin hafftaluk ders sa-
artleri ilo clc ders ücretleri hakkında ka
nun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve 7 .arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkada
şının, tik ve orta tedrisat muallimlerinim 
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terfi ve tecziyeleri halkkmdaki 1702 sayılı 
Kanunun1 değişik 3 ııeü maddesinin değiş
tirilmesi 'hakkında Ikanum telklifi ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Meihmet AH Demir 
ve 3 arkadaşıma, 3007 sayılı Kamunun 
7 nci maddesinin değiştirikrtesi ve *6 n>eı 
ve 8 nci maddeleriyle 6836 «ayılı Kanunim 
kaldırılması 'hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle 449 

Sayfa 
— Siyasi partiler 'kamunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibralhimoğlu'mın, Siyasi partiler ka
inin teklifleri münasebetiyle 5*9 

— Siyasi partiler kanım tasarısının, 
Salı günleri dışımda, her güm görüşülmesi . 
kararımın değistiriîuıesi İle ilgili 'önergeler 
(münasebetiyle 561,563,564 

B 
Kemal Bağuıoğlu (Maraş) - Danıştay 

kanunu' tasarısı ile Istanlbul 'Milletvekilli 
Reşit Ülker'in, 364)6 sayılı Danıştay Ka>-
nunumuın Anayasaya aykırı hükümlerMm 
kaldırılmasına dair ikamın .tefklifi münase
betiyle 15 

— Usul Ihaikkında * 163 
Ali İhsan Bahan (İsparta) - Pilot bölge 

olan İsparta çevresinde, 1963, 1964 ve 1965 
yıllarında 'tarım ve sanayi alanlarında 
ne gibi tesisler yapılacağına dair Tarım 
ve Sanayi Bakanlarından sorusu münase
betiyle 461,4(62 

Halis Bayramoğlu (Oümüşaaıe) - Cum
hurbaşkanlığı tarafından geri gönderilen 
X - XI nıci Donem T. B. M. Meclisi üye
lerinin Ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçlarının ıon yıl faizsiz taksite bağ-
•lanımasMia ve -tahakkuk etmiş 'faizlerin 
kal dırolmasına ait kanun münasebetiyle 445 

— Kırklareli Milletvekili Abdurra'hman 
Altuğ ile Cnımhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih 
ve 442 sayılı Köy 'Kanununun 16mcı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun' teklifi 
münasebetiyle 140 

Turnam B%in (Erzurum) - Siyasi par
tiler kanun tasarısının, Salı günleri dışın
da, iher gün •görüşülmesi kararmın değişti
rilmesi İle ilgili önergeler münasebetiyle 569 

— 'Türk parasının kıymetini 'koruma 
makkındald 1567 sayılı Kamunum yürürlük 

'süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 21Ö 

— Usul halkkında 569 

Sadi Buıay (Bilecik) • Danıştay kanu
nu tasarısı ile 'istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 'Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi münasebetiyle , 18 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Gemlik ilçe
sinin Umuribey 'köyünde Ziraat Bankasın
ca yaptırılan evlerin köylülerin istifade
sine terk edilmesi (hususunda ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sorulu 
münasebetiyle 470 

Fethi ÇeÜkbaş (Burdur) - üuımihurbaş/-
kanlığı taraıfından geri gönderilen X -
XI nci Dönem T. B. M, Meclisi Üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına, 'olan 'btorg-
laruMEn on yıl faizsiz taksite bağlanması

na ve tanakkuk etmi§ faizlerin 'kaldırıl
masına ait Kamım -münasenetiyle 445 

— Maliye Bakanı Perid Melen'in, Ver
gi Usul Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ile Emlâk 
Vergisi kanun tasarısının evvelce kurul
muş olan Geçici Vergi Reform Komisyo
nunda gö-rüşülmesine dair önergesi müna-
sebetîyle 309 

— Siyasi partiler kaııumt tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım G-tilek ve Kemal 
Sanibrahhnoğlu'mm, Siyasi partiler ka
nun teklifleri münasebetiyle 518,54<6 



Sayfa 
— SİJyaai partiler kattun tasamsınııı, 

Salı günleri dışında, her gün ^ruşüJİmesi 
karamnu değiştirilmesi ile ilgili önergeler 
münasebetiyle 566 

Adalet Bakanı Sedat ÇumraJı (C. Se* 

SağUk ve Sosyal Tardımı Sakam Kemal 
Demir (Bolu) - Niğde Milletvekili Asım 
Bren'in, Niğde ili Merkes Devlet Has
tanesi ile İl Sağlık Müdüründen vâki şi
kâyetler haikkında ine düşünüldüğüne dair 
soru önergesi münasebetiyle 475 

Ekrem Dikmen (Trabzon) • Danıştay 
kanıma, tasarısı ile îstaırbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 35sÜ6 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı 'hükümlerinin 
kaldırıl masına dair kanun teklifi müna
sebetiyle 106,107 

AH Dûaman (Tokat) - Damiga Vergisi 
kamunu tasarısı münasebetiyle 349,440,441 

— Haralar kanunu tasarısı ile' Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydm Solak ve 
iki arkadaşının, &887 sayılı Harcar Ka
nununun 125 nei maddesini değiştiren 
6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili Saffet Emin-

AU Naili Erdemi (tamir) - Siyasi parti
ler kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili 
Kasım <Mlek ve Kemal Sanibrahimoğlu'-
nun, Siyasi partiler kanun teklifleri mü
nasebetiyle 515,546 

— Usul hakkında 646 

Asım Bren (Niğde) - 1963 yılı iBüttçe 
Kanununa'bağto.(A/l) işaretli-cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında/kanun: tasarısı 
münasebetiyle 572 

— Danıştay kanunu tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3646 sayılı 
Danıştay Kanununum Anayasaya aykıro 
hükümlerinin! kaldünlmasına ıdair ikamın 
teklifi münasebetiyle 154 

Sayfa 
natosu Konya Üyesi) - İmıir Milletvekili 
Mustafa üyar'ın, Yüksek Adalet Dİva-
nmea müebbet 'hapse mahkum edilen Ke
mal Serdarağlu'nun cezaevindeki duru
muna dair sözlü sorusu münasebetiyle 471,474 

ağaoğkı'nuın, 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1 nei maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri münasebetiyle 322,324,326,331, 

332,347,437 
— Millî Eğitim Bakanlığına, bağlı yük

sek ve -orta dereceli okullar öğretmenleri
nin haftalık ders saatleri ile ek ders üe-
reblerİ hakkında kaniim tasarısı ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
C, Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 ar-kadaşmın, ÎJk ve orta 'ted-
ıriaat muallimlerinin' terfi ve tecziyeleri 
haıkkındaki 1702 sayıh Kanunun değişik 
3 noü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun; teklifi ve C. Senatosu Tunceli üyesi 
Mehmet -Alıl Demir ve 3 arkadaşının, 3007 
sayılı Kanunun 7 nei maddesinin değişti
rilmesi ve 6 nei ve 8 nei maddeleriyle 6836 
sayılı Kamunun k aidinim ası hakkında 
ikanuıı teklifi miinaselbc'tiyle 451 

— Kırkla-reli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Ari'nin, 7 Niısan 1340 tarih 
ve 442 sayılı Köy Kanununun 16 neı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 135 

— -Niğde ili Merkeız Devlet Hastanesi 
ile İl Sağlık Müdüründen vâki şikâyetler 
•hakkında ne düşünüldüğüne dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım- Bakanından s»ruau 
münasebetiyle 476,478,479 

— Usul hakkında 167 

Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Edime Milletvekili Fahir Gîritli-
'Oğlu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafın-

D 



- » -
Sayfa 

dan mükerrer olarak kurulan tesislere 
dair soru önergesine cevabı münasebetiyle 458 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytİn-
oğlu'nıuiı, pancaa- fiyatlarının artırılması 
hususumda ne düşünüldüğüne dair »artı 
önergesine ««vatıı münasebetiyle 463 

— Jsparta1 Milletveikili Mi İhsan Balım'-
wı, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
1963, 19Ö4 ve 1965 yıllarında tanın ve »a- -
nayi alanlarında ne gibi 'tesisler yapda-
eağına dair soru Önergesine cevabı müna
sebetiyle 461 

— Kırklareli Milletvekili Hasam Tahsili 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam 
yaıpulmaisınım düşünülüp düşünülnıcdiği-
ne dair sora önergesine eevalbı münasebe
tiyle 463 

Bayla 
îihami Ertem (Edirne) - Danıştay ka

nunu tasamı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, 3S46 sayılı Danıştay Kaırannimm 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaMırel-
nıa'Sina dair kamın teklifi münasebetiyle 23, 

109,110,111,113,159,183 
— KırklareliMilfetvekili Abdurrahmaıı 

Altuğ ile Cumhuriyet •Senatosu Kırklareli 
Üyesi A. Naci Aıı'nı-n, 7 Nisan 1340 tarilh 
v« 442 sayılı Köy Kanununun! 16 mcı mad
desinin değiştirilmesine dair ikamın teklifi 
münasebetiyle 133,136 

Kenan Eseoıgin (Zonguldak) - Siyasi 
partiler kanunu tasarısı ile Adama Mil
letvekili Kasımı Gülek ve Kemal' 'Sapiıibra-
hîmoğlutoun, Siyasi partiler :kanun tek
lifleri münasebetiyle 54S 

Mehmet Oeçtoğ'ht (Adana) - Nazilli Li
sesinde Hıristiyanlık propagandası yapıl
dığını 'bildiren Yeni İstanbul gazetesindeki 
yayın dolayısiyie konuşması 567 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletveikili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kamaım teklifi ınüna-
jsebetiyle 158 

— Muhtelif bakanlıklar tarafından: mü
kerrer olarak kurulan tesislere dair Sat 
nayi Bakanından sorasn münasebetiyle 

Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) -
Türkiye dle Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklıık yaratan Andlaşmaı 
ve eklerinin, .onaylanmasının uygum bnhuı-

4ö8 

duğuma dair kanun tasarısı münasebetiyle 86 
Meihmet GÖker (Kayseri) • Usul hak

kında 130 
Kasım Gülek (Adana) - Siyas-i partiler 

kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili 
Kasım Gülek ve Kemal Sanibrahim'oğlu'-
nun .Siyasi partiler kanun teklifleri müna
sebetiyle 575 

Muslihiıtıtin Gürer (Saütarya) - Siyasi 
partiler kanunu t a sam ile Adana Millet
vekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibra-
himıoğhı'nun, Siyasi partiler kamum: teklif- ' 
leri münasebetiyle 548 

— Siyasi partiler kanun tasarısının, 
Salı günleri dışımda, 'her gün .gör'üşülmesi 
karannun değiştirilmesi ile ilgili ün>eııgeler 
münasebetiyle &65 

Kâmil inal (Bolu) - Danıştay kamunu 
tasarısı île îstanlbul Milletveikili Reşit Ül
ker'in, 3646 sayılı Danıştay Kanununun 
Anayasaya a>ykı>n nükümlerinİn kaldırıl
masına dair kanun .teklifi münasebetiyle 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli «kullar öğretmenleri
nin (haftalık ders saatleri ile ek ders üç-

112 

retsleri hakkında kanun tasarısı ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır T « 7 arkadaşı ile 
C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir -ve 3 arkadaşının, tik ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 
3 noü maddesinin değiştirilmesi ümkkında 
kanun -teklifi ve 0, Senatosu Tum-celi Üyesi 



— 80 — 
Sayfa 

Mehmet -Ali Demir ve 3 artadaşıımn, 3007 
sayılı Kantınun 7 ııci ımiaddesinin değişti
rilmesi ve 6 ııci .ve 8 JI-Cİ maddeleriyle 6886 
sayılı Kamunun 'kaldırılması İbaıkkında 
kanım teklifi 'münasebetiyle 446,450 

Şefik inan (Çanalckale) - Türkiye ile 
Avrupa Ekıoıiromik Topluluğu arasında 'bir 
ortaMuk yara'taıı AmUaşnata vo eklerinin 
'onaykn'masıntîi uygun (bulunduğuma dair 
kanım tasarısı münasebetiyle 83 

Halimi ttıceler (Çankırı) - Danıştay 

îhsau Kabadayı (Konya) - Millî Eğitim 
©okaııılığraıa bağlı yüksdk ve orta dereceli 
okullar Öğretin•önlerini n naftah'k ders sa
atleri ile ek, ders ücretleri lhakkında ka
nun tasamı ve Kanıya Milletvekili Vefa 
Tanır ve 7 arkadaşı ile €. vSenatosu Tun
celi Üyesi 'Mehmet Ali Demir ve 3 ankada-
.311nın, tik 'v-e orta tedrisat muıalriım'leriniıı 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
'Kailimin]: değişik 3 mcıi maddesinin, değiş
tirilmesi 'hakkında Ikauum teklifi. ve C. Se
natosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 arkadaşımın, 3007 sayıilt Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve fi n>eı 
ve 8 ıifli maddeleriyle G83S sayılı Kamunun 
kaldı•nl'nı-ası 'hakkında kamın teklifö ımü-
masehetiyle 447 

Moıatafa Kaptan (Sinop) - Danıştay 
•kanunu tasamsı ile istanbul ıMilletveıkili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka-
nTuranfun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldinlimasHia dair kanun teklifi müna
sebetiyle 18-9 

Salbri Keskin (Kalgtatnonu) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayı/h Danıştay Ka-
nunımıun Anayasaya .aykırı- hükünderiııin, 
kaldHillmasına dair kanun teklifi müna-
Keibefciyle »4,98 

— Maliye Hakanı Ferid Melen'in, Ver-
ıgi Usul Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kamun tasarısı ile Emlâk 
Vergisi kamın tasarısının evvele© kuru]-

Sayfa 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununum Anayasaya -aykırı hükümlerinin 
kaldınlnıasma dair kamun teklifi müna-
se'betîyle 97 

Ticaret Bakanı Fennî îalimyeli (Balı
kesir) - ıBıırsa Milletvekili öadrettıin Çan-
ga'nın. Oenılifc ilçesinin Umurbey «köyün
de Ziraat 'BankasMioa yaptırılan evlerin. 
köylülerin İstifadesin'e terk edilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair somı öner
gesi müııaısehetıyle 470 

muş olan Geejiei Vergi Reform Komisyo
nunda, ıgöriişülmesine dair önergesi amna-
sebetiyle 309 

İbrahim Eteni Küıçoğlu (Giresun) • 
Malîye Bakanı Perid Melen'in, Vergi 
Usul Kanıununda değişiklik 'yapılması (hak
kındaki kanun tasarısı ile Emlâk Vergisi 
kanun tasarısıma-n evvelce kurulmuş olan 
•Geçici Vergi Reform Komisyonunda görü
şülmesine dair Önergesi müııasefoetiyle 319 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Danıştay 
•kanunu tasarısı ite îstanibul tlîilletveikili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka-
nunmnmn Anayasaya aykm hükürderlînin 
l^hlmllmasına dair kanun teklM müna
sebetiyle 1-66,182,187,196,200,907 

— istanbul'da Beşiktaş'ta, Vişneaade 
mahallesinde, Teşvikiye1 ve Maçka Meyda
nı sokaklarında kâin ve Hazineye ait 
iken parasız 'olarak istanbul {Belediyesine 
•devredilmiş bulunanı arsa ve 'binanın' Ha
zineye iadesi hakkındaki kanını tasarısı 
nüinasdbejtiyle 314 

— Sryasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasını Gülek ve Kemal 
Sarıîbraihinııoğl'u'nun, Siyasi partiler ka-
nun teklifleri münasebetiyle £20 

— Türkiye ile Avırupa EkecnSomflk Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan And-
İaşma ve eklerimin onaylanraasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı münase-
'betiyle 89 

— Usul- hakkında 144 



I 

— 31 — 

huriyet Sena'bo&u Kırklareli üyesi A. ıNaci 
Ari'nin, 7 Ntean 1940 tarih ve 442 sayılı 
Köy Kanunumun 16 ncı maddesinia değiş
tirilmesine dair kamun teklÜfi miinasebe- I 
tiylo '^7 

Forutk Küreli (Çorum) - Danıştay 
'kamumu tasarısı ile istanbul 'Milletvekili 
Resi* Ülker'in, 35*6 saydı Danıştay Ka-
ttutfunıısı Anayasaya ^aykırı hükümlerinin 
kaldırıknasıma dadı1 kanitm tekUfi müna- j 
seîbetiyle 114,137 

Sayfa 
Vahap Kişoğlu (Tunceli) • MÜH Eğitim 

'BakaıroİTğıma nağiı yüksek ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinim 'haftalık ders sa
atleri île ek dem üeretleri ıhakkında ka
nun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve 7 arkadaşı ile C, Senıatasu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arloada-
şnnın, tik ve arta tedrisat muallimlerinim 
terfi ve teeziyeleri (hakkımdaki 1702 sayılı 
Kammun değişitk 3 .neü maddesinin değiş
tirilmesi 'hakkında Ikanını telkliıfi ve C. Se-
n.artJO®u Tunceli Üyesi Mehmet Alî Demir 
ve 3 arkadaşmun, 3007 sayıilı Kanomun 
7 nei maddesinin değiştirilmesi ve 6 nei 
ve 8 nei maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılma»» 'hakkında kamım teklifi ınü-
nase'betiyle 452 

Turbam Kut (Tekirdağ) - Kırklareli 
MiMeflvakilH A'bdurralhman Altuğ İle Cıımı-

Maliye Bakanı Ferid Melen - 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılım-ası hakkımda ka
nım -tasarısı münaselbetiyle 570 

— Hanelar kaimim tasarısı ile Bah'kc-
sir Milletvekili Ahmet Aydm Bulak ve 
iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nei maddesini değiştiren 
6765 sayıh Kamuna bir fıkra efelenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili Saffet Emin* 
ağaoğlruf'nuıı, 5887 sayılı Harçlar Kanu
numun 1 n«i maddesini değiştiren 67*65 
sayifh Kraıu'muı değiştirilmesine dair ka
nun rekliüfîeri münasebetiyle 319 

— Türk parasının- 'kıymetimi 'kuruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunum yürürlük 
«üresinin uzatılmasına 'dair kanun tasarısı 
ni'ünıasebetiylc 212 

Necip Mbkelamoğln (tamir) -1%3 yılı 
Bütçe Eaniimmıaıa. bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması makıkımda ka
nun tasarısı' münase'befciyle 571 

— Millî Eğitim Bakanlığına bağfo yük
sek ve 'Orta dereeeîi okullar öğretmenleri-
ııiıı (haftalık ders saatleri ile ek ders üe-
retten hakkımda kanam tasarısı ve Konya 

— Radyodan yanlış olarak yayın'laman 
söylerinin doğru elarak yayıın,Iıa>n,nıası hak
kında .toonuşması 544 

— Siyasi partiler kamumu tasarısı üe 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal' 
•Sarıibraîhinıoğlu'nun, ıSiyasi partiler •ka
nun teklifleri 'münasebetiyle 51$ 

Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir 've 3 arkadaşınım, İlk ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
'hakkındaki 1703 sayılı Kanunun değişik : 
3 n,eü maddesinin değiştirilmesi 'Jua'kkrnda 
kanun .teklifi ve C. Seırcıtnsu Tumeeüi Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşanım, 3O07 
sayılı Kaıkunun 7 nei maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı ve 8 nei maddeleriyle 6886 
sayılı Kamumun kaldtrrlni'ası -hakkında-
kaniun tekliıfi münase'betiylc 45$ 

Hayri Mutncnoğlu (Tekirdağ) - Siyasi 
partiler 'kanunu tasarısının, Salı günleri 
dışında, •her gün görüşülmesi kararımın 
değiştirilmesi ile ilgili öııengeler münasebe
tiyle 561,562 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) • 
Danıştay kanuna tasarısı ile istanbul ! 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3646 saynlı 
Danıştay Kanununum Amayasaya ayıkm 
'hükümlerinin kaldırılmasına dair 'kanun 
teklitfii münasebetiyle 188 

— Kırklareli Milletvekili Abdurra'hman 
Altuğ ile Cuıtndıuriyet (Senatosun Kırklareli ! 
Üyesi A, 'Naci Ari'min, 7 Nisam 1340 tarüh 

M 
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Sayfa 
ve 442 sayılı Köy Kanununun 16 sıcı mad
desinin değiştirilmesine dair 'kamın teklifi 
münasebetiyle 134 

— Türtk parasının kıymetim koruma 

Sayfa 
hakkındaki 1667 sayılı Kamunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair -kanun tasa
rısı münasebetiyle 211,213 

N 

Turgut Niaaonoğlu (Yozgat) 
yetin olmadığı hakkında 

Sayfa 
Ekseri-

552 

Cevad Odyafcmaz (Sivas) - Danıştay 
•kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi müna
sebetiyle 108,110 

— Siyasi partiler kanun -tasamsıniin, 
Salı günleri dışımda, "her gün görüşülmesi 
kararının değiştirilmesi ile ilgili 'önergeler 
münasebetiyle 565 

Talât Oğuz (Mardin) - Danıştay 
kamunu tasamı île İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayıılı Danıştay Ka-
nuıramm Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldmltoasına dair kanun teklifi müna-
sebetiyle 14 

Hilmi Oteçu (Manisa) - Danıştay 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka,-
ııununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi müna
sebetiyle 12 

Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay 
(C. Senatosu Ankaraya üyesi) • Danıştay 
•kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununum Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi raüna-
sebeftiylu 18,22,97,9>8,187 

0#uz Oran (İstanbul) - Avrupa Kon* 
şeyi Siyasi Komisyonundaki damıma dair 
demeci 542 

Millî Eğitim Bakam İbrahim ok
tanı (Bursa) - Millî Eğitim Bakan
lığına 'bağlı yüksek -ve orta dereceli 
okullar Öğretmenlerinin "haftalık ders sa
atleri île ek ders -ücretleri' 'hakkında ka
nun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Sena'tosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkada
şının, lîk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri h-alkkındakı 1702 sayılı 
Kanunun değişik 3 -neü maddesinin değîş^ 
tirilmesi 'hakkında (kanum teklifi ve C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
•ve 3 arkadaşının, 3007 saydı Kanunum 
7 mci maddesinin değiştirilmesi re '6 ncı 
ve 8 reci maddeleriyle 6836 «ayılı Kanunun 

kaldırılması hakkında karnım tekİSfi mü
nasebetiyle 452,453,454 

Büstü özal (Konya) - Danıştay 
kanunu tasamsı ile istanbul 'Milletvetkıli 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi müna-
sebetiylo 16,24 

Nureddin özdemir (Ooimüşan*) • Da
nıştay .kamunu tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3,5416 sayı-h Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümt-
İerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
«i'ünasebetiyle 102,109,112,153,160,184 

Halil öamen (Kırşehir) - Danıştay 
•kanunu tasarısı île İstanbul Milletvekili 
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Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka-
1111111111X111 Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına da/r kanun teklifi müna
sebetiyle 12^2,96 

— Hanclar kanunu tasarımı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve 
iki arkadaşının, 5887 sayılı Harel&r Ka-
nu-nnnun 125 nei maddesini değiştiren 
<»T65 sayıh Kanıma bir fıkra eklenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili ıSa,£fet Enıin-
ağaoğiu'nun, 5867 sayılı Harçlar Kanu-. 
ümran, 1 ııti maddesini değiştiren. U765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 'ka
mun teklifleri münıasebestiyle 33)1,332 

—. Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumthurİyeıt (Sematosu Kırklareli 
üyesi A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih 
ve 442 «ayılı Köy Kamununum 16 tneı mad-
•deBİnin değiştirikmesin'e dair ikam» teklifi 
münasebetiyle 134 

— Milli Eğitim Başkanlığına bağlı yük
sek ve o r t a dereceli t>kttlîar öğretmenleri-
aıia (haftalık ders saatleri île ek ders üc
retleri hakkında kanun tasansı ve Konya 
Milletvekili Vefa Tamr ve 7 arkadaşı ile 
<3. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 

Demir ve 3 arkadaşının, î tk ve orta. ted-
:risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 «ayılı Kanunun değişik 
3 noü maddesinin değiştirilmesi Sfoakkrnda 
kanun .teklifi -ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşımın, 3007 
sayılı Kanunimi 7 nei maddesinin değişti
rilmesi ve 6 neı ve 8 nei maddeleriyle 6836 
sayılı Kanunum kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 4j>4 

Seyfi öabüıfk (Eskişehir) - Cumhur-
başjkanli'ğı tarafımdan geri gönderilen X j 
ve X I nei Dönemi T. B. M. Meclisi üyele- i 
rinin ödeneklerinden mütevellit T. C Zi
raat Barakası ve Maliye Bakanlığına olaın 
(borçlarının on yıl faizsiz taksite bağlan-
ıtıasıaıa ve tahakkuk etmiş faizlerin kal
dırılmasına ai t kanun münıasehetiyle 

— Danıştay kanunu tasarısı ile fetan-
!bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3646 sayılı 
Danıştay Kanununun Anayasaya, 'aylorı ; 
{hükümlerimin k^Mmltmasma dair ikamın' ' 
teklifi •münasebetiyle <95)151,İ&t 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana MiMetivelrili Kasım Gülefc ve Ke
mal Samİlbrathirnıoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklüfteri münasebetiyle 9^7 

Bmin PaibHüt (Ankara) - Siyasi parti
ler kanun •tasansının, Salı günleri dışın
da, her gün ^rüşüimesi kararanm değiş

tirilmesi ile ilgili önergeleri münasebetiyle 668, 
964 

Kemal Sanibraihimoğlu (Adana) • Da-
nrçtay ıkamtmu tasarısı ite îatanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3546 sayıh Danış
tay Kanununmn Anayasaya aykırı 'hüküm
lerinin; kaldırılmasına dair kanun tekilîfâ 
manaseTjetiyle 20,100,101,103,106 

Selim Sarper (îatanlbul) - Avrupa Kkm-
şeyindeki' KılbrısUa iligli çalışmalar hakkın
da gündem dışı demeci 539 

Bagbafcan Yardımcısı ve Dikleri Ba
ban VeMlİ Kemal Saıttr (Elâo£) • Avrupa 
Konseyi ve Kıbns dâvası üzerinde Hükü-
•metin tutuımunaı dair demeci 543 

— Türkiye ile Avrupa Ekentomilk Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan And-
laşma ve eklerimin onaylanmasının uygun I 
bulunduğuna dair kanun tasarısı münase
betiyle . i 80 

Dy&fl Seçkin (Ankara) - Daımıga Vergisi 
kanunu tasarısı .münasebetiyle 443 

İsmet Seagia (Aydın) - Damga Vergisi | 
kanunu tasarısı nıünase'betîyl'e 351,441 

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan- | 
hul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı : 
Danıştay Kanununun Anayasaya uykun 
'hü'küml ermin' kaldın'lmamna dair kanun 
teklifi münasebetiyle Ü.11 

(M. .Meclisi F. : 26) 
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Tarım Bakam Turan Şahin (Muğla) • 

tsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, 
piJoıt \m}ge olan İsparta, 'çevresinde, 19ı68, 
1994 vo 1965 yıllarında tarım ve sanayi 
alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına 
dair sora önergesine cevaıİH münıasebetiyle 460 

— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'iMr, Orman Grene! MüdürliiğîL-
ııiînı tatibik etmekte olduğu »iter usulünüm 
.taıöbi-fe&tHia dair soru ömengesi münasebe
tiyle 467,468 

Remsi Şenel (Denizli) - Millî Eğitim 
BaıkanJığına .bağlu yülkselk ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinin haftalık ders aa-
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fitleri ile ek ders ücretleri Ihakkında ka-
•nım tasarısı. ve Koniye Milletvekili Vefa 
Tanır ve 7 .arkadaşı ile C. Senatosu Tııai'-
celi Üydsi M-eh'inet Ali Demir ve 3 arkada
şımın, tik "v-e o>rta tedrisat muallim'lerinin 
terfi ve tecziyeleri (laîkkı-ndaıkî 1702 sayılı 
'Kanunun değişlik 3 ncü •maddesinin, değiş
tirilmesi hakkında Ikanum tdklifi ve C tSe-
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Domir 
ve 3 arfcadaşıtmn, 3007" sayılı Kamınım 
7 tîei maddesinin değiştirilmesi ve 6 nei 
ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kamunun 
[kaldırılması hakkında kanım teklifi (mü
nasebetiyle 451,453,454 

Ahmet Tahtatalıç (Uşafc) - Siyasi par
tiler kanunin tasamı- ite Adana Milletve
kili Kasnın GMilek: ve Kemal SaTiibra'hlm-

oğılur'nuıı, Siya&i partiler kanun teklifleri 
münase'b etiyle 645 

u 
Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Millî Eğitim 

Bakanlığına ha-ğlu yüksefk ve orta dereceli 
okullar öğretmenlerinim haftalik ders sa
atleri ile ek ders ücretleri 'hakkında 'ka
tran 'tasamsı ve Konya Milletvekili' Vefa 
Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyetsi Mehmet Ali Demir ve 3 arkada-
şıııın, Il'k 've arta tedrisat mu-allimlerinfaı 
terfi ve tecziyeleri thafekındaıki 1702 saydı 
'Kanunun değişik 3 ncü maddesinin: değiş
tirilmesi hakkında kanttın tdkliıfi ve O. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir 
ve 3 .arkadasımun, 3007 sayılı Kanunim 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci 
ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kamunun 
fcaldınl'ması haklunda kanun teklifi nnü-
ııasc betiyle * 450 

Mustafa Uyar (îzmir) - Damga Vergisi 
kamunu; tasarısı münase!betiyİ8 349,351,439, 

441,442 
— Danıştay 'kanunıu tasarısı ile İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 aa-
ywh Danıştay Kanununun Anayasaya, ay

kırı hükümlerinin -kaldırılmasına dair 
kanını teklifi münasebetiyle 96 

— Haralar 'kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Alımet Aydın Bolak ve 
iki .arkadaşının, 5687 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nei -maddesini değiştiren 
6765 sayılı Kanuna 'bir fıkra efelenmesine 
dair ve Artvin Milletvekili Saffet Emim-
ağaoğht'mım, 5887 sayılı Harçlar Kanu> 
nunıın 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayı'] t Kantunusı değiştirilnıesinıe dair ka
nun teklifleri münasebetiyle 325,327,328,329, 

330,331,3(*7,43T 
— Yüksek Adalet Divanınca müebbet 

'haıpse maMtûm edilen1 Kemal Serdanoğlu'-
num cezaevindeki durumuma dair Ad-alet 
(Bakanımdan sorusu .münase,betiyl'e 472" 

Veli Uyar (Yozgat) - Danıştay ;ka-
nunu tasarısı ile fetanlbul MilİetveMii 
Reşit Ülker'in, :3546 sayılı Danıştay Ka-
nunumın Anayaöayta -aykırı hükümleri
nim kaldırılmasına dair (kanun teklifi mü
nasebetiyle aoft 
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— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve .orta dereceli oku'Har öğretmenleri
nin (haftalık ders saatleri ile e>k ders üc
retleri hakkında .kanımı tasarısı ve Konya: 
Milletvekili V-efa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
C, Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Alî 
Demir ve 3 arkadaşının, tik ve orta. "ted
risat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 
3 noü maddesinin değiştirilmesi (hakkında 
kanuni ıtöklifi ve O. Senatosu Tum-cedi Üyesi 
töhmet Ali Demir ve 3 arfcad«§ıaıın, 3007 

Sayfa 
sayılı Kamumun 7 neİ maddesinin değişti
rilmesi ve 6 neı ve 8 .nei maddel-eriyle 6836 
sayılı Kanunim 'kaldırılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyü'e 448,^54 

Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) -1964 i 
yılı pancar fiyatlarına zam yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Sanayi 
Hakanından aorusu münasebetiyle 463 

— Orman Genel 'Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu Siter usulünün tatbikatına 
dair Sanayi Bakanımdan sorusu münase
betiyle 468 

Ü 
Kesit Ülker (İstanbul) - Danıştay ka

mum tasarısı ile îstertbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka
nununun Anayasaya aykın .hükümleri
nin kaldırılmasına' dair 'kaımn teklifi mü
nasebetiyle 118,113,] 55,166,183,208 

— 'Ktriklareli Milletvekili A/bdurranman 
Altıığ ile Cıımnııriyet Senatosu Kırklareli 
Üyesi A, Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarifli 
ve 4412 sayılı Köy Kanunumun 16 neı 
maddesinin değiştirilmesine dair kamım 
teklifi münasebetiyle 137 

Fethi Ülkü (Tunceli) • Bütçe görüşme
lerine başlanıncaya kadar, Onmartesi ve 
Pa»ar günleri dışında her gün saaıt 14 ten 
19 a kadar -birleşim yapılması ve gündem
de yoı* aîan Anayasanın iki yıl içerisinde 
{förüşülüip çıkarıl'masama öngördüğü ka
nunlarla, 1S64 malî yılı büfreesi ile ilgili 
ve ivedi mahiyetindeki kannniaınn biran 

imce görüşülmesi hakkındaki parti grup
ları temsilcilerinin ve Maliye Batkanmın, 
Başfcanlıtk Divanı ile birlikte haaırlfaımıs 
oldukları protokol münasebetiyle 128 

— Millî Eğitim B-alkari'hğına, bağh yük
sek ve orta dorpeeli okullar öğretmcnleri-
nin /haftalık ders saatleri ile «k ders üc
retleri hakkında ikamın tasar» -ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile 
C Senatosu Tunceli Üyesi ıMenmet Ali 
Demir ve ;3 arkadaşınım, tik ve orta ted-
mat muallimlerinin' terfi ve tecziyeleri 
'hakkındaki 1702 saydı Kanunun değişik 
3 noü .maddesinin değiştirilmesi (hakkında. 
kanuni (teklifi ve C. Senatosu Tuneetli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 : 
sayılı Kamumun 7 nci maddesinin değişti
rilmeyi ve 6 neı ve 8 nei maddeleriyle 6636 
sayılı IKanunun kaldırılması hatkkında 
kanun fcefklilfi münasebetiyle 456 

SaJbri Vardarlı (îstaatbol) - Danıştay 
kanunu tasarıs ile ts+amibul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Ka

nununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldiTilmasm-a dair kanun teklifi mü-
nasebetiyife 12,14,15 

ismail Hakta Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Harçlar .kanunin tasarısı ite Baiılke-
sir Milletvekili A'hmet Aydın Solak ve 
iki arkadaşının, 5887 sayıl* Harçlar Ka
nununun 125 nci maddesini değiştiren 

6765 sayılı Kanuna bir fıkra «tetenm-esme 
dair ve Artvin' Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğhj'mın, 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 1 iHti maddesini değiştiren 6765 
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sayıl» Kanunimi değiştirilmesinle dair 'ka
nun teklifleri nıünaısetbetiylc 

Yusuf Ziya Yüçetbilgin (Zonguldak) • 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

330 
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arasında bir >ortakbk yaratanı Andlaşma 
rve eklerinin], onaylananasın'Mi uygun t>uluaı-
duğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle 87 

Aziz Zeytiooğılu (Eskişehir) - Damga 
Vergisi kanunu tasa rısı oıüaıasebetiyle 

— Harçlar kanunu tasarısı il« Balı-ke-
stir Milletvekili Attmet Aydın iBolak ve 
iki arkadaşının, 98S7 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nei maddesitti değiştiren 
OT65 sayılı Kamam bir fıkra •efklennıesHie 
dair ve Artvin Milletvekili Saffet Emin-

442 
ağüoğhı'nun, r>8M7 «ayılı Harçlar Kanu
nunun 1'ııei maddesini değiştiren Slfâ 
sîaynlı Kamumun değiştirilmesinle dair ka
nun teklifleri münasebetiyle 3216,328,438,439 

— Pancar fiyatlarınım lartınlraam husu-
sundaı ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sorusu münasebetiyle 464,4-65 
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