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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife île yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır'ın vekillik etmesine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/850) 733 

— V'et'ik Pirinççioğlu'nıın Devlet Bakan-

ÇEŞÎTLÎ 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dındın, yoklama ve nisapların tesbiti yönün
den içtüzük tatbikatı ile ilgili önergesi hak
kında Millet Meclisi Başkanlık Divanı ka
rarı 500:514,520:523,529: 

530,571 :574,583:593,612:615,621:622,622: 
065,682,712:714,724:727 

— Avrupa Konseyi Istişari Meclisi ve 
Avrupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtının müş
terek tesebbüsiyle Viyana'da (Parlâmento 
ve ilim Konferansı) adı ile tertibedilen 
konferansa iştirak edilmesine ve katılacak 
4 üyenin ikisinin Senato Üyesi ve diğer iki
sinin de milletvekili olmak üzere her iki 
Başkan tarafından müştereken seçilmesine 
dair Başkanlık Divanlarının müşterek top
lantısında alman karar 322:323 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 

—• Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in; Kıbrıs olaylarındaki son gelişmeler 
ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin Adaya milletlerarası bir barış 
kuvveti göndermesi kararı hakkında açık
laması 480:483 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir sel felâketi dolay isiyle Hü
kümetin zamanında gösterdiği ilgiye teşek
kür ve gereken tedbirlerin ilgili bakanlarca 

Sayfa 
lığından çekilmesinin kabuliyle yerine Cum
huriyet Senatosu Malatya. Üyesi Nüvit Yet
kin'in atanmasının uygun görüldüğüne da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/841) 620 

İŞLER 

Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin havalesi 
hususunda; içtüzüğün 28 nci maddesi ge
reğince Anayasa Komisyonu ile içişleri Ko
misyonu arasında çıkan ihtilâf hakkında 
Başkanlığın sunuşu 483:499,516:519 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin müzakere
sinin tehiri hakkındaki önergeniu açık oy
lamasında görülen maddi hata üzerine oy
lamanın tekrarlanacağına dair Başkanlık 
Divanı kararı 734,747:748,749:752,757:760 

— Mart sonuna kadar olacak birleşim
lere, Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her 
gün saat 1.4 ten 20 ye kadar, sözlü sorula
rın da geri bırakılması suretiyle, devam, 
olunması hususunda alınan karar 712 

bir an önce alınmasına dair dilekleri 581: 
583 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğ-
lu'nun, sel felâketinden büyük zarar gören 
Eskişehir halkına Hükümetin gerekli yar
dımda bulunmadığı konulu demecine Mali
ye Bakanı Ferid Melen ve- imar ve iskân 
Bakanı Celâlettin Uzer'in, cevapları 680:681 

— Eskişehir Milletvekili ibrahim Cemal-
eılar'm, Eskişehir'de vukubulan sel felâketi 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Sayfa 

dolayısiyle hemen yardım elini uzatmasın
dan dolayı Hükümete teşekkürü 529 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay. Paris'te yayınlanan Yakmşark 
Haberler Ajansının 20 Şubat tarihli bülte
ninde, Türkiye'de iktidarın zayıf olduğuna 
ve Kıbrıs konusunda zor durumda bulundu
ğuna dair çıkan haberler konusunda de
meci , 323:324 

—• İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-

Sayfa 
m, İstanbul Şehir Tiyatrosunda on günden 
beri oynatılmakta olan bir piyesin, bir grup 
tarafından kaba kuvvete başvurularak ke
sintiye uğratıldığına dair konuşması 681:682 

— Yozgat Milletvekili İsmet Papısız'ın, 
Avrupa'ya gönderilen ve gönderilecek olan 
işçilerin dert ve dâvaları hakkındaki gün
dem dışı demecine Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit'in cevabı 678:680 

i 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
424 — Antalya eski Milletvekili Dr. Bur-

hanettin Onat'ın hükümlü bulundu
ğu cezanın kalan kısmının kaldırıl
ması hakkında Kanun 21 338 

25 307 
26 554: 

* 558 
425 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 23 148 
26 596 
27 784: 

797,841:861,862:874,897,993:996 
28 5, 

30,32,63,105:108,121:124 

426 — Tekel Genel Müdürlüğü' 1964 yılı 
Bütçe Kanunu 23 148 

26 596 
27 874: 

897,897:912,997,1000 
28 5, 

30,32,63,109:112,125:128 
427 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 23 148 
26 596 
27 912: 

913 
28 9: 

10,30,32,63,117:120,129:132 

428 — Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanunu 23 148 

26 596 
27 913 
28 7: 

9,30,32,63,113:116,133.136 

No. Cilt Sayfa 
429 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun 26 161 

19 43, 
51:52,57:58 

27 839 
28 143, 

177,259:262 

430 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 26 81 

27 839 
28 143, 

144,177,263:266,291:294 

431 — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun 26 161 
sı hakkında Kanun 27 839 

28 144: 

145,177,214,267:270,295:298 
432 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 26 161 

28 139, 

145:146,177:178,214,299:302 
433 — 1963 yılı Bütçe Kanununda ve bu 

kanuna bağlı (A/l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 27 838 

28 139, 
146 ;147,178,214,271:274,303:306; 
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No. Cilt Sayfa 
334 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 27 431 

28 139, 
147 .-151,178,259 .-262,307 .-310 

435 — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
Kanunu 23 148 

26 596 
28 10: 

31,32 -.63,151,178,283:286,311:314, 
324,350,413:416 

436 — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı Bütçe Kanunu 23 148 

26 596 
28 151: 

177,215:217,315:318,324:325,417.420 

437 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 28 4, 

321,354:355,382,421:424 

438 — 1964 yılı Bütçe Kanunu 23 148 
26 595: 

596 
27 13: 

29,30:77,81:103,104.113,114:132,132:169, 
174:205,206:238,239:303,308:331,332: 
347,348:365,366 .-420,432:461,462:478, 
479 .-497,497:523,523:527,540:568,569: 
592,593:607,607:664,682:704,704 .-738, 

739:797,841:861,862:897,897:976 
28 5: 

31,32:64,64:96,151:177,178:214,215 -. 
258,325:352,382:383,383:412,431:465 

Ko. 01t Sayfa 
439 — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

yüksek ve orta dereceli okullar öğ
retmenlerinin haftalık ders saatleri 
ile ek ders ücretleri hakkında Ka
nun ' 20 395 

22 392 
25 446: 

457 
26 195: 

196,219:238 
440 — İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 

müesseseleri ve iştirakleri hakkın
da Kanun 1 18: 

/. I 9 

10 346 
19 176, 

349:359,374:417,422:463,501:519,550: 
575,587:631 

20 16: 
58,90:120,121:124,129,159,171:174 

23 403 
26 465, 
508:519 
28 479, 
594:604 

441 — Devlet Yatırım Bankası hakkın
da Kanun 8 3 

10 348: 
349 

19 176, 
3499:359,374:417,422:463,204 .-205 

20 250: 
252,258:283,309:321,363:382,388 : 

391,402,435:438 
23 508 
26 465, 
519:529 

"*' ' 28 479, 
'm^^mm^m: 604:6io 

MECLÎS ARAŞTIRMASI VEYA SORUŞTURMASI 

— istanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in, Kıbrıs olayları ile ilgili olarak İçtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince, bir araştır

ma yapılmak üzere Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkiline dair önergesi (10/15) 531: 

560,575:578 
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ÖNERGELER 

Sayfa 
Adana (Hasan Aksay) 
— Soru müessesesinin önemi dolayısiyle 

Çarşamba günkü birleşimlerin sözlü sorula
ra ayrılmasına dair 734:735 

Adana (Mehmet Ünal di «C. S. Üyesi») 
— 3 . 12 . 1964 tarih ve 2/615 sayı ile 

İçişleri Komisyonuna havale edilmiş oları 
kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 neı maddesi 
gereğince Komisyondan alınarak Umumi 
Heyette görüşülmesi hakkında (2/615) 620:621 

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

nameye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesine dair (2/659, 
4/309) 682:683 

— Yoklama ve nisapların tesbiti yönün
den. İçtüzük tatbikatı hakkında 500:514,520:523, 

529 :530,571:574,583:593,612:615,621 :622,662: 
665,682,712:714,724:727 

Ankara (Devlet Hakanı ibrahim Saffet 
Omay) 

— Diyanet işleri Başkanlığı teşkilât ve 
görevleri hakkındaki 1/670 sayılı kanun ta
sarısının bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair (4/310) 732 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Hida
yet Aydıner «C S. Üyesi») 

•— 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki teklifinin, geri veril
mesine dair (2/675) 323 

Çanakkale (Refet Sezgin,' Burhan Arat 
ve Ahmet Nihat Akay) 

— Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin ma
hallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanu
nu yürürlükten kaldırılan 14 neti mad
desinin yeniden yürürlüğe konmasına dair 
teklifin bir Geçici Komisyonda •görüşülme
sine dair (2/677) 683 

Erzurum (Tahsin Telli) 
— C. Senatosu İstanbul Üyesi iiifat öz-

türkçine'nin Bütçe ve Plân Komisyonundan 
getirilmiş olan 2/46 esasta kayıtlı teklifi, 
gecekondularla ilgili olmadığından birleşti
rilmesine lüzum görülmediğine dair (2/46) 323 

İstanbul (Coşkun Kırca) 

Sayfa 
-^ Dilekçe Karma Komisyonu <Tenel Ku

rulunun 20 . 11 . 1.963 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 962 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/82) 729 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel) 
— Gündemde bulunan ve ivedilikle gö

rüşülmesi gereken tasarıların, özellikle 6570 
sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddele
rinin değiştirilmesine; 2004 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarı-
lariyle, Kat Mülkiyeti ve Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar kanun tasarılarının Pazartesi 
ve Cuma günleri münhasıran ele alınmaları 
hakkında 735:747,753:756 

İstanbul (Mahmut Rıza Berlan) 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin geriverilmesine dair 
(2/202, 4/311) 733:734 

istanbul (Ömer Zekâi I)orman) 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili 
Remzi Şenel'in Eğitim ve öğretim müessese
lerinin kurulmasına yardım edenlere Kül
tür Şeref madalyası verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, Nişan ve Madalya kanun 
teklifini görüşmek üzere daha önce kurul
muş olan Geçici Komisyona verilmesi hak
kında (6/633, 6/616) 5 

istanbul (Saadet Evrem) 

— Kı'brıs olayları ile ilgili olarak, içtü
züğün 117 nci maddesi gereğince, bir araş
tırma yapılmak üzere Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkiline dair önergesi (10/15) 531 

560,575:578 

— İstanbul (Sabri Vardarlı) 
— Kira ve İcra ve İflâs 'kanunlarının 

bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
tasarıların Cumartesi ve Pazar günleri ça
lışılmak suretiyle sonuçlandırılmasına dair 747 

Maliye Bakanı (Ferid Melen) 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 



Sayfa 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının M. Mec
lisinin 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nei Birleşimin
de Vergi Kanun tasarılarını görüşmek için 

Adalet Komisyonu raporları 
— Bulgaristan'ın, istanbul'daki Baş

konsolosluğu eski'Muavin Konsolosu Var-
banoğlu Georgi Varbanof Çolakof un ceza
sının affı hakkında kanun tasarısına dair 
(1/555) 140:142 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiş
tirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/630) 581,622:629,658:661 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osm a ile 
Corum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, 
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 
ceza görenlerin affı hakkında kanun teklifi
ne dair (2/434) # 139 

— Kaş ilçesinin, islâmlar köyü hane 11, 
cilt ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı lsaoğlu 
Ttııkiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir 
Zeybek'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/827) 439 

Anayasa Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuri
yet .'Senatosu üyeleri seçimi Kanununıı,u 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/630) 581,622:629,658:661 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca. 
ve 3 arkadaştım, Millet Meclisi İçtüzüğü 
hakkında (2/379) 479 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

•— Bâzı vergi ye resimlere zam yapıl
ması hakkındaki" 4040 sayılı Kanunun 
31. nei maddesinde değişiklik, ya pil t a s ına 
dair kamın tasarısı hakkında (1/621) 479 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 .1 .1961 ta
rihli ve 206 sayılı Kanunun 3 neü ve geçici 

t Sayfa 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyon 
Gümrük ve Tekel Komisyonundan seçilecek 
4 üyenin de iştirakiyle havalesine dair (1/664, 
4/308) 560 

2 nei maddelerinin kaildirılmasına dair 
kamum tasarısı 'hakkında (1/623) 479 

— 4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Vengi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra!an
ının değiştirilmesi ve bu kamuna 'bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanım tasarı
sına dair (1/625) 139 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerin i n değiştirilmesine ve )bu ka
nuna. bâzı hükümler ilâve edilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/628) 480 

— İktisadi Bulhran Vengisi Kanunu
na ek kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanu
nunda yazılı tarifelerde değişiklik ya
pılması! hakkında kaffınn tasarısına dair 
(1/631) 480 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasa rama dair (1/632) 4,629 =,640,683:712 

— 21.6.1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun, tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 nen maddesi
nin değiştirilmesine, dair kainim ttısarısı 
hakkında (1/634) 479 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

.— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nııı, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-
ruhınun 20. 11 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 902 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi hak
kımda ('5/82) 729 

Geçici Komisyon raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapla-

RAPORLAR 
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Sayfa 
ması 'hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 
31 nei maddesinde değişiklik yapulmıasma 
dair kanun tasarısı hakkında (1/621) 479 

— 183.7 sayılı Bina Vergisi Kanu
nunda değişiklik yapılmasına1 ve 3.1.1961 
tarüMi1 ve 206 (sayılı Kanunun' 3 neü ve 
geiçici 2 nei maddelerinin kaMınlınaısınıa 
dair kanun tasarısı 'hakkında (1/6213) 479 

— 4 . 1 . 1 9 0 1 tarihli ve 213 sayılı Verlgi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkraılaırı-
•nın değişitirilmiesi ve bu kanuna 'bâ'zı hü
kümler efelenmesi hakkında ikamın tasanı-
sına dair (1/6215) 139 

— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı hakkında (1/4) 479 

— Gider Vergileri Kamuınonun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve Ibuı ka
nuna bâzı hükümler ilâve .edilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/628) 480 

— iktisadi Bufhran Vergisi Kanunu
na ek ıkanjumda değişiklik yapılmasına dair 
kanuni tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Mottorkt kara taşıtlara Vergisi Kanu
nunda yazılı tarifelerde değişdik'laık ya
pılması! hakkında karnın ta sairisin a; dair 
(1/031) 480 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı 'hükümler eklenmesi hakkında, kanun 
tasarısına dair 01/632) 4,029:640,(683:712 

— 2 1 . 6 .1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanujnda bâzı değişiklikler yapılımaısma 
dair kanun tasarısı 'hakkında (1/633) 480 

— 27. 6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanunumun 9 men maddesi
nin değiişltidlmesıme dair kanun tasarısı 
hakkında (1/034) 479 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 
31 nei maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/621) 479 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 neü ve ge-
giçi 2 nei maddelerinin kaldırılmasına dair 

Sayfa 
kanun tasarısı hakkında (1/623) 479 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/625) 139 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) . 480 

— İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Motorlu kara taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/631) 480 

— Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
hakkında (1/648) 139 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 1932 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmsei hakkında kanun 
tasarısına dair (1/632) 4,629:640,683:712 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/517) 4 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27 . 6 . 1961 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 479 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— 1'963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli lüetlvetllerde de
ğişiklik yapılması hakkında^ kanun tasa
rısına dair (1/654) 138,147:1'51,178,269:262, 

279 $82,287:290,307 $10 

(1/603) 3'54 :'358,383,42jl :424,4S5:428 
— 1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

I (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin M i 
lî Savunma Bakanlığı kısmında değişik-
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İlk yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/661) 138,146:147,177,271:277,303:306 

— 1863 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/642) 143; 

177 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı teskeresine dair (1/578) 5,151,325,431, 

473:476 
A) Gider bütçeleri 5,151,325,431 
— Çalışma Bakanlığı bütçesi 63:64,64:96 
— Devlet Borçları bütçesi 350:383,383:412 

431:435 
— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesi 6:7 
— îmar ve Iskan Bakanlığı bütçesi 325:352. 

352:3,54 
— Maliye Bakanlığı bütçesi 359:383,383:412, 

431,469.472, 
— Sanayi Bakanlığı bütçesi 151,178:214 
— Tarım Bakanlığı bütçesi 5:6 
— Toprak ve İskân İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesi 358:359 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt

çesi 217:258 
— Ulaştırma Bakanlığı bütçesi * *)3ı61,61ıQ6-

, B) Gelir bütçesi 359:383,383:417,431,435: 
465 

— C. Senatosu ve M. Meclisi İdare 
Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaş
kanlığı kısmında, Sayıştay 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/654, 2/655) 138,145:146,177:178, 

299:302 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı hakkında (1/581) 10:31,32:63,151,178, 

283:286,311:314,324,413:416 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/641) 143: 

144,177,263İ266,291:294 

Sayfa 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
hakkında (1/583) 9:10,30,32,63;117:120,129:132 

—• Ege üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/643) 144: 

145,177,267:270,295:298 
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
hakkında (1/585) 5,30,32,63,105:108,121:124 

—. Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/589) 7:9,30, 

32,63,113:116,133:136 
—• Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/590) 151: 
177,215 517,315:318,324:325,417:420 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/591) 5,30, 

32,63,109:112,125:128 

Karma komisyonlar raporları 

[O. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 
kurulu] 

— Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştiri
len ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkımda (1/308) 479,604:611 

— iktisadi Devlet Tevekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kanun tasarısının C. Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında (1/317) 479, 

594:604 

Maliye Komisyonu raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/621) 479 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve ge
çici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/623) 479 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Ukul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/625) - 139 
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— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka-
•nun tasarısı hakkında (1/628) 480 

—• iktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/629) 479 

—• Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısına dair 
(1/631) 480 

— 3.1 . 12 . 1.96.1 tarihli ve 193 sayılı 
(lel ir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/632) 4,629:640,683:712 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 479 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları 

—• Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 
yılı Kesinhesaibı hakkında (5/70) 619 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım 
ayları hesabı hakkında (5/81) 581 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'din, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı ka
nunlarla aldıkları disiplin cezalarının affı
na dair kanun teklifi hakkında (2/621) 619 

—• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununa bir madde ilâvesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/641) 619 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

$ayf* 

—• Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/517) 4 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 im. 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/621) 479 

—- 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 neü ve ge
çici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/623) 4Î9 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bagıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçken itiıal 
suretiyle giren ve gerekse memlekette imal 
edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospektüs konulmasına dair kanun teklifi 
ile Bursa Milletvekili Ziya Uğur'ıın, ithal 
edilip satışa arz edilecek mallara ait kata
log ve izahnamelerin Türkçeleştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/579, 
2/580) ' 431 

— 4 . 1 . 1.961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/625) 139 

— (lider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu- a 
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 480 

— İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/631) 480 

— 31 . 12 .1961 tarihli ve 193 sayılı 
Cielir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/632) 4,629 £40,683:712 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddıesi-
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 479 
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Sayıştay Komisyonu raporları 
— Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Ke-
sinhesiabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Devlet Hava Meydanları işlemesi 
Genel. Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı 'hakkında (3/566, 
1/120) 479 

— Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Devlet Hava Meydanları işlemesi 
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinihe-
sap kanunu tasarısı hakkında (3/746, 
1/465) 479 

—• Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı 
Kcsinhesap kanunu tasarısı hakkında 
(3/650, 1/133) 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hak
kında (3/567, 1/130) 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 196,1 bütçe yılı Kesinhesaibına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu aşarisi hak
kında (3/743, 1/414) 479 

—• Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı KesinJhesap kanunu 
tasarısı hakkında (3/529, 1/134) 479 

Tarım Komisyonu raporları 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 

maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/631) 479 

—• 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 neü ve ge
çici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/623) 479 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı halkkmtk (1/625) 139 

— Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 480 

—• iktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/631) 480 

— 31 . 1.2 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/632) 4,629:640,683:712 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 479 

Ticaret Komisyonu raporları 

—• Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nei 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/621) 479 

— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 ta
rihli ve 206 sayılı Kanunun 3 neü ve ge
çici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/623) 479 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Ünerin, Türkiye'ye gerek hariçken ithal 
suretiyle giren ve gerekse memlekette imal 
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edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospektüs konulmasına dair. kanun teklifi 
ile Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, ithal 
edilip satışa arz edilecek mallara ait kata
log ve izahnamelerin Türkçeleştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/579, 
2/580) 431 

— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/625) 139 

—• Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/628) 480 

—• İktisadı Buhran Vergisi Kanununa 

Sayfa 
ok Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/629) 479 

— Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununda yazılı tarifelerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/631) 480 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/632) 4,6293640,683:712 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (1/633) 480 

— 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/634) 479 

SAYIN ÜYELERLE ILGÎLI İŞLER 

(Çekilmeler) 

—• Mazeretsiz ve kalber vermeden üst 
üste dört Birleşimde komisyon toplamtüla-
rında kazır bülunmıyan üyelerden bâzıla
rının, içtüzüğün! 45' nci maddesi gereğince 
•istifa etmiş addedilmesine dair Sayıştay 
Komisyonu Başkanlığa tezkeresi (3/8143)' 730 

(İzinler) 

— Malatya Milletvekili Hali t Ziya Öz
kan'a; izin verilmesi (3/845) 73.1 

— Samsun Milletvekili Fevzi Geve-
ei'ye izin verilmesi (3/84*6) 731 

— Sayın milletvekillerinden bâzalarma. 
izin verilim esi (3/840) 620 

(3/844) 730:731 

(Ödenekler) 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin1 alam içel Millet
vekili Burhan Bozdoğan'a ödeneğinin ve
rilmesi (3/848) 732 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Samsun 
Milletvekili .Fevzi deveciye ödeneğinin 
verilmesi (3/847) '731:732 

(Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler) 

— Avrupa Konseyi îstişari Meclisi ve 
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının 
müşterek teşebbüsiyle Viyama'da (Parlâ
mento ve İlim Konferansı) adı ile tertibe-
dilen konferansa iştirak edilmesine ve ka-
tılaeak 4 üyenin ikisinin Senato Üyesi ve 
diğer ikisinin de milletvekili olmak üzere 
'her iki Başkan tarafından müştereken se
çilmesine dair Başkanlık Divanlarının 
müşterek toplantrısında. alınan karar 322:323 

—- Bâzı komisyonlardaki .açık üyelik
ler iein secim 514,515,530:531,503:594 

(Yasama dokunulmazlıkları) 

— tamir Milletvekili Şinasi Osma'nuı 
yasama dokunulmazlığı (3/839) 619 

—• Manisa. Millet vekili Süleyman Çağ
lar'in yasama dokunulmazlığı (3/837) 478 

http://Ba.slk.an.1ik
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A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Başbakandan 

— Bolu Milletvekili Tungut Çulha'-
nm, B'Oİ'U iLçe ve köylerimde 5 Yıllık Kail-
kınına Plânında ne gibi yatı ramlar yapıla
cağına dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/727) ^61 

— Eskişehir Milletvekili Seyri Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir 
kanun sebebiyle bir kışını Hazine mal'ları-
•nın, karar geriye yürütülmek suretiyle, 
C. H. Partisine nasıl verildiğine dair Baş-
(bakandan sözlü sorusu (6/810) 619 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Biiyüık Ata'nın ismi ortaya konularak 
yapılan maçlardaki hâsılata ve seyircilerin 
duraml'a'FHia dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/720) 561 

— Niğde Millet vekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ama ıhtiyalçlarını karşılamak 
içlin bir program yapılıp yaıpılma'dığma 
•ve tabiî âfetler dıolayısiyle mağdur olan 

. halika "bir an evvel yardım yapılaması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (ı6/098) 561 

Bayındırlık Bakanından 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSl içme suları, sulama ve ku
rutma işlerine ve bunlardan hangilerinin 
sonuçlandırıldığma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/738) 563 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların 
ne zaman karayolları programına alına
cağına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/726) 561 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'iıı, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkı
lan yol ve köprülerin inşası ile meyva ve 
bağları âfetten zarar görenlere yardım ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/696) 560:561 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Sayfa 
Niğde ili çevresindeki sulama tesisi proje
lerine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/717) 561 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanma
sı ve tüketimi konularındaki çalışmaların 
ne safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun 
şartlarla, kredi sağlanıp sağlanmadığına 
dair Ticaret ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/804) 478 

— Yozgat Milletvekili ismet Kapısı z'-
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy -
Sorgun arası 80 kilometrelik yolun onarıl
masını kapsayıp kapsamadığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/807) 528 

Devlet Bakanından 

— Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya Belediye sınırları dâhilin
de, Evkafa ait, ne kadar boş arazi bulun
duğuna ve satılan gayrimenkullerden ne 
kadar gelir sağlandığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/747) 563 

— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'-
in, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, 
Edirne Kırkpmar er meydanının onarımı 
için, 1963 yılı programına konulan ödene
ğin tenkis edilip edilmediğine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/740) 563 

— Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'-
ın, Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikası
nın 10 milyon litre üzerinden hesabedilen 
kapasitesinin, Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca, 5 milyon litre üzerinden hesabedilmesi 
sebebine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/806) 528 

Dışişleri Bakanından 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası Kuvvetin Kıbrıs'a gönderil
mesi gecikmekte bulunduğuna göre Hü
kümetin ne yapmak niyetinde olduğuna 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/809) 618 
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Gümrük ve Tekel Bakanından 
—• Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun, bugüne kadar, Meclîse sevk edil
memesi sebebine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/808) 618 

İçişleri Bakanından 

—• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya, İçel, Konya illerinin, 
Gazipaşa, Anamur ve Ermenek ilçeleri ara
sında hudut ihtilâfı olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/805) 478 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 
bir dergide 1945 yılında yayınlanan bir 
yazıya dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/709) * 5b! 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun 
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğru 
olup olmadığına dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/710) ' 561 

— Bolu Milletvekili Ahmet Oakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgi-
ne köyünün Bolu ile Mengen ilçesine bağ
lanması. için yapılan plebisit sırasında va
tandaşlara baskı yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/748) ' 563 

îmar ve İskân Bakanından 

— Niğde Milletvekili Asım E ren'in, 
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti' dolayısiyle meydana ge
len hayvan hastalıklarını önlemek ve mes
kenleri yıkılan halka yardım yapmak hu
susunda ne düşünüldüğüne dair îmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/697) 561 

Millî Eğitim Bakanından 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşki
lâtına yapılan tâyinlere ve Ankara'daki 
ilkokul öğretmen durumuna dair, Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/723) 561 

Sayfa 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

ııın, inşaatı üç sene önce tamamlanan Sul-
tanhisar ilçesi Ortaokulunda, bugüne ka
dar, öğrenime başlanmaması sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/742) . 56J 

Millî Savunma Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şi'nasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO 
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyeleri
nin neden davet olunmadıklarına dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/734) 562 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim Komutanlıklarmea, Sıkıyö
netimin tatbik edilmekte bulunduğu 
bölgelerde, kaç gazete ve dergi kapatıldı
ğına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/749) 563 

Sanayi Bakanından 

— Bolu Milletvekili Turgut Oulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/725) 561 

— Niğde Milletvekili Asım E ren'in, 
Beş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korun
ması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair, Sanayi ve Ticaret bakanların
dan sözlü sorusu (6/701) 561 

Tarım Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antide
mokratik hissi veren, geçici 1 nci madde
sinin kaldırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair. Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/730) ' 561 

Ticaret Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına te
minat gösterilen gayrpnenkullerin değer 
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baremlerinin günün şartlarına ve alım - sa
tım fiyatlarına uygun hale getirilmeleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/733) 

561 

— Niğde Milletvekili Asını Eren'in, 
Be§ Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korun
ması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair, Sanayi ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/701) 

— Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplan
ması ve tüketimi konularındaki çalışmala
rın ne safhada olduğuna ve balıkçılara, 
uygun şartlara, kredi sağlanıp sağlanma
dığına dair Ticaret ve Bayındırlık Bakan-

:562 

561 

J arından sözlü sorusu (6/804) 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

Sayfa 
478 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müesse
sesinin kuruluş ve görevlerinin hangi esas
lar dâhilinde düzenlendiğine dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/737) 563 

— Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin,-Londra Tanıtma Bürosu için 'bin 
İngiliz lirası aylıkla bir yer tutulması hak
kında Londra Sefaretine yazı yazıldığı 
hususundaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair soru önergesi-ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Ali lhsatı (îöğüş'ün, 
sözlü cevabı (6/736) 562:563 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
Anayasa Mahkemesine ikinci defa sevk edi
len Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un 
halen görevinde tutulmasına ve arpa yolsuz
luğuna ismi karışan memurların kimler ol
duğuna dair Barbakan ve Ticaret Bakanın
dan yazılı sorusu (7/456) 528 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs hakkındaki ka
rarının, Adadaki ırkdaşlarımızın can ve mal 
emniyetini sağlıyacağma inanılıp inanılma-
dığma dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/457) 528 

— Konya Milletvekili Kadircaıı Kafir
imi Ankara'nın Küçükesat Bağcılar mahal
lesinde bulunan gecekondulara elektrik ve
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Barbakandan yazılı sorusu (7/455) 478 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Muş 
ve ilçelerinde, 1964 plân ve programına gö
re, her bakanlığın yapacağı yatırım ve göre
ceği hizmetlere dair Barbakandan soru öner
gesi, ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'ın yazılı cevabı (7/428) 466:468 . 

Bayındırlık Bakanından 

— Samsun Milletvekili Mehmet Başa
ran'm, Yapı ve İmar İşleri Reisliğince, 1963 
yılı içinde, yapılan emanet işlerle müteah
hitlere ihale olunan işlere dair soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onatın yazılı cevabı (7/412) 96:1.01 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
cuoğlu'nun İstanbul - Londra asfalt yolu
nun İpsala - Tekirdağ kesiminin, 1964 yılı 
içinde, asfaltlanmak suretiyle tamamlan
ın ıyacağına dair soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanı Ari-f Hikmet Onat'ııı yazılı cevabı 
(7/418) 102 

Çalışma Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak'ın, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanununun kabulünden bugüne değin, 
özel ve kamu sektöründe, akdedilen toplu iş 
sözleşmesinin adedine dair Başbakandan so
ru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Eee-
vit'in yazılı cevabı (7/430) 641:650 

Devlet Bakanından 

— îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
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Mut ilçesi Müftüsünün emekliye sevk edil
mesinde hatalı hareket edilmiş olup olma
dığına dair soru önergesi ve Devlet Baka
nı İbrahim Saffet Omay'm yazılı cevabı 
(7/454) 478,656:657 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nım, 
Muş ve ilçelerinde, 1964 plân ve progra
mına göre, her bakanlığın yapacağı yatı
rım ve göreceği hizmetlere dair Başbakan
dan soru önergesi, ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısı Kemal Satır'm yazılı 
cevabı (7/428) 466:468 

Dışişleri Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, komşularımız olan Arap devletleriyle 
daha dost geçinmek ve daha samimî müna
sebetler kurmak hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
yazılı cevabı (7/436) 650:655 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

—• Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, ilga edilen Ergani Kesker servisinin te
sisatlarının akıbetinin ne olacağına dair ya
zılı soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı 
(7/414) 641 

— İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta DSl Şube Binası ve sosyal te
sisleri inşaatında çalışan 44 işçiye ücretle
rinin zamanında ödenip ödenmediğine da
ir soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı 
(7/408) 714:715 

— Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Tekirdağ ili içinde, Devlet Su 
işleri tarafından, 27 . 5 . 1960 tarihinden 
sonra, hangi işlerin yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı 
(7/417) 715:718 

— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un, bilûmum illerle her ile bağlı merkez ve 
mülhak ilçelerin ve köylerin aded ve nüfus
larının bildirilmesine dair soru önergesi ve 

Sayfa 
içişleri Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ceva
bı (7/409) ' 5.64:566 

— Denizli Milletvekili Remzi Şenel'in, 
Denizli ili dâhilinde, yeniden ilçe teşkilâtı 
kurulmasına karar verilen kasaba olup ol
madığına dair soru önergesi ve içişleri Ba
kanı Orhan öztrak'm yazılı cevabı (7/419) 102: 

103 

imar ve îskân Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
hı Burdur ili ve Tefenni ilçesinde vukua ge
len zelzeleden ne kadar evin hasara uğradı
ğına dair Başbakanlık ve imar ve iskân 
Bakanlığından soru önergesi ve imar ve is
kân Bakanı Celâlettin Uzer'in yazılı ceva
bı (7/438) 718:720 

— Konya Milletvekili Kemal Ataman'-
m, Beyşehir Merkez ilçesinin su ihtiyacını 
karşılamak üzere, yeraltı suyundan istifade 
maksadiylc bir faaliyete geçilip geçilmediği-

" ne dair soru önergesi ve imar ve iskân Ba
kanı Celâlettin Uzer'in yazılı cevabı (7/439) 566: 

568 

Maliye Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Resmî Gazetede yayımlanan, 
Basın ilân Genel Kurul Kararının kanun
lara aykırı olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazı
lı cevabı (7/459) 677,729,721:723 

Millet Meclisi Başkanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 
1964 tarihine kadar, Başkanlık Divanı üye
leriyle Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu üyelerinden, kimlere ne miktar- harcı- • 
rah ödendiğine dair soru önergesi ve Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Si rm en'in yazılı ce
vabı (7/448) 655:656 

— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şu
bat 1964 tarihine kadar, Millet Meelisi 
İd are Amirlerinden, bu sıfat ve memuri
yetle, yurt dışına giden olup olmadığına 
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dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başka
nı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı (7/449) 656 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Kasım 1961 tarihinden buyana kaç Millet
vekili ve Senato üyesinin yurt dışına gitti
ğine ve herbirine ne miktar döviz ödendi
ğine dair yazılı soru önergesi ve M. Mecli
si Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı 
(7/406) 466 

Millî Eğitim Bakanından 

— Konya Milletvekili Kemal Ataman'-
m, Beyşehir ilçe merkezinde, kültür derne
ği adı altında bir dernek olup olmadığına-
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/434) 568:570 

Millî Savunma Bakanından 

— Muş Milletvekili ' Sait Mutlu'nun, 
1963 - 1964 ders yılında, Askerî Tıbbiye'ye 
girmek için yapılan müracaatler, eski yıl
lara nazaran, az ise sebebinin araştırılıp 
araştırılmadığına dair Millî Savunma Ba
kanından yazılı sorusu (7/451) 478 

Sanayi Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğün
de çalıştırılmakta olan hizmetlilerin günde 
kaç saat mesaiye tabi tutulduklarına dair 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 
Erten'in, yazılı cevabı (7/453) 478,720:721 

— Adıyaman iline bağlı Gerger ilçe mer
kezinin Aldüş'ten Güngörmüş (Pötürge) 
köyüne kaldırılması hakkında (1/665) 478 

— Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların 
ihdası hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar
namesinin onaylanmasına dair (1/662) 4 

Sayfa 
Tarım Bakanından 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Rize Çaycılar Yardımlaşma Koope
ratifine, suni gübre ithali yolunda bir im
kân tanınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım Bakanından yazılı soru
su (7/458) 668 

Ticaret Bakanından 

— Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, memleketimizin yıllık et tüketi
minin miktarına ve yılda tüketilen etin 
hangi tesislerde kesildiğine dair Ticaret Ba
kanından yazılı sorusu (7/452) 478 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Anayasa Mahkemesine ikinci defa seVk edi
len Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un 
halen görevinde tutulmasına ve arpa yol
suzluğuna ismi karışan memurların kimler 
olduğuna dair Başbakan ve Ticaret Baka
nından yazılı sorusu (7/456) 528 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
31 Ocak 1964 gecesi, Devlet Radyosunda, 
beyanatı yayınlanan Yunanistan Büyükel
çisinin, Türkiye'de yaşıyan Türk vatandaşı 
rumlar hakkında konuşmaya yetkili olup ol
madığına dair soru önergesi ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs'un yazılı 
cevabı (7/426) 103:104 

— Bâzı vergi ve resimlere zam yapılma
sı hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/621) 479 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında (1/664) 431,560 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik-

(M. Meclisi F. : 28) 

TASARILAR 
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lik yapılması hakkında (1/654) 138,147:151,178, 
259:262,279:282,287:290,307:310 

(1/663) 4,354:358,383,42i :424,425 -.428 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında (1/661) 138,146:147,177,271: 

277,303:306 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/642) 143,177 

— 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/578) 5, 
151,325,431,473:476 

— A — Gider bütçeleri 5,151,325,431 
— Çalışma Bakanlığı Bütçesi 63:64,64:96 
— Devlet Borçları Bütçesi 359:383,383:412 

431:435 
— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü Bütçesi, 6:7 
— İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 325:352, 

352:354 
— Maliye Bakanlığı Bütçesi 359:383,383:412 

431,469:472 

— Sanayi Bakanlığı Bütçesi 151,178:214 
— Tarım Bakanlığı Bütçesi 5:6 
— Toprak ve İskân işleri Genel Müdür

lüğü Bütçesi, 358:359 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt

çesi, 217:258 
— Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi, 63:64,64 M 
— B — Gelir Bütçesi 359:383,383:412,431, 

435:465 
— 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 

değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarih
li ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
(1/623) 479 

— Bulgaristan'ın, istanbul'daki Baş
konsolosluğu eski Muavin Konsolosu Var-
banoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un cezası
nın affı hakkında (1/555) 140:142 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı (1/120) 479 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı (1/465) 479 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Sayfa 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/581) 10:31,32:63,151,178,283:286, 

311:314,324,413:416 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/133) - 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/130) 477 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı (1/414) 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/641) 143:144,177,263:266,291:294 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe tasarısı (1/583) 9:10,30, 

32,63,117:120,129:132 
— Devlet Yatırım Bankası hakkında 

(1/308) 479,604:611 
— Diyanet işleri Başkanlığı teşkilât ve 

görevleri hakkında (1/670) 677,732 
— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver

gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi -ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında (1/625) 139 

— Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/643) 144:145,177,267:270, 

295 -.298 
— Eğitim, ödeneği kanunu tasarısı 

(1/601) 581 
— Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 

tasarısı (1/4) 479 
— Gider Vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edilmesine dair 
(1/628) 480 

— Harb okulları kanunu tasarısı (1/667) 619 
— Harcırah Kanununun 50 nci madde

sinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi 
hakkında (1/666) 478 

— Hariçte çalışan işçilere Konut Kredi
si açılması ve ikrazda bulunulması hakkın

da (1/669) 672 

— Hariçte çalışan işçilere mesken kredi
si fonu tesisi hakkında (1/606) 499 
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Sayfa 

— Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/585) 5,30,32, 

63,105:108,121:124 
— İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 

ek kanunda değişiklik yapılmasına dair 
(1/629) 479 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkında (1/317) 479,594:604 

— «Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununun II sayılı tarifesinde değişiklik ya
pılması hakkında (1/631) 480,499:500 

— Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 
saat devamını sağlıyan kanun tasarısı (1/648) 139 

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/589) 7:9,30,32,63,113: 

116,133:136 
— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkraların değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
(1/632) 4,629:640,683:712 

Sayfa 
— Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı (1/590) 151:177,215:217, 
315:318,324:325,417:420 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair (1/517) 4 

— Sosyal sigortalar kanunu tasarısı 
(1/462) 672 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/591) 5,30,32,63,109: 

112,125:128 

— Türkiye ile İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/668) 672 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/134) 479 

— 21 . 6 . 1931 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
(1/633) 480 

— 27 . 6 . 1961 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/634) 479 

TEKLİFLER 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğhı ve 11 
arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
ni (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair (1/673) 321 

Adana (Mehmet Ünaldı «C. S. Üyesi») 
— 7033 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair (2/615) 620:621 

Afyon Karahisar (Asım Yılmaz ve 8 ar
kadaşının) 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununun 58 
nci maddesinin tadiline dair (2/669) 321 

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

nameye bir fıkra eklenmesine dair (2/659, 
4/309) 682:683 

Antalya (İhsan Ataöv) 
— öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sa

yılı kanunlarla aldıkları disiplin cezaları
nın affına dair (2/621) 619 

Bursa (Cahit Ortaç «S. S. Üyesi») ve 
Maraş (Cenap Aksu «C. S. Üyesi») 

— Vergi suç ve cezalarının affı hak-
kındada (2/678) 581. 

Bursa (Ziya Uğur) 
— İthal edil i}) satışa arz edilecek mal

lara ait katalog ve izahnamelerin Türkçe
leştirilmesi hakkında (2/580) 431 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Hi
dayet Aydıner «C. S. Üyesi») 

— 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununa bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki teklifinin, ge-
riverilmesine dair önergesi (2/675) 321,323 

Oumhurbaşkanınsa Seçilen Üye (Ragıp 
tiner «C. S. Üyesi») 

— Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (2/682) 668 

— Türkiye'ye gerek hariçten ithal su
retiyle giren ve gerekse memlekette imal 
edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospektüs konulmasına dair (2/579) 431 
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Sayfa 

Çanakkale (Burhan Arat ve 37 arka
daşı) 

— Bozcaada ve îmroz nahiyelerinin 
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlük
ten kaldınlması hakkındaki 5713 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1111 
sayılı Kânunun 14 ncü maddesinin yeni
den yürürlüğe konmasına dair (2/677) 528 

Çanakkale (Refet Sezgin, Burhan Arat 
ve Ahmet Nihat Akay) 

— Bozcaada ve îmroz nahiyelerinin 
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılan 14 ncü 
maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına 
dair (2/677) 683 

Denizli (Remzi Şenel) 
— Eğitim ve öğretim Müesseseleri

nin kurulmasına yardım edenlere «Kültür 
Şeref madalyası» verilmesi hakkında 
(2/616) 5 

Elâzığ (Celâl Ertuğ «C. S. Üyesi») 
— Mevcut ve kurulacak olan teknik 

okullarda geçici surette yevmiyeli idareci 
ve öğretim üyesi görevlendirileceği hak
kında (2/666) 4 

Elâzığ (Celâl Ertuğ «C. S. Üyesi» ve 
24 arkadaş) 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 61 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (2/681) 668 

Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu) 
— 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında (2/679) 619 

içel (Mazhar Arıkan) 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tadi
li ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında (2/667) 139 

içel (Mazhar Anîcan ve 53 arkadaşa) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununun 32 nci maddesinin (a) fık
rasının tadiline ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair (2/668) 139 

Sayfa 
Id'areci Üyeler (C. Senatosu ve M. Mec

lisi İdare Âmirleri) 
—• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı 
kısmında, Sayıştay 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında (2/654) 138,145:146, 

177:178,299:302 
istanbul (Coşkun Kırca ve 3 arkadaşı) 
— Millet Meclisi içtüzüğü hakkında 

(2/379) ' 479 
istanbul (îsmail Hakkı Tekinel ve 166 

arkadaşı) 
"-— Yargıtay kanunu teklifi (2/676) 478 
istanbul (Mahmut Rıza Bert an) 
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah

sus Terfi Kanununa bir madde eklenmesine 
dair ('2/202, 4/311) 733:734 

istanbul (Orhan Eyuboğlu) ve Konya 
(îhsan Kabadayı) 

— 6724 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (2/674) 321 

istanbul (Reşit Ülker) 
— 1580 sayılı Belediye Kanununun 

58 nci maddesine bir fılkra ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair (2/671) 321 

— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da ek ve değişiklikler yapılmasına dair 
(2/672) 321 

istanbul 
Üyesi») 

(Rifat öztürkçine «C. S. 

— Bina yapımını teşvik ve izinsiz ya
pılan binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanu
na ek Kanun hakkında (2/46) 323 

izmir (Şinasi Osma ve Nihat Kürşat) 
— Basın suçlarının affına dair (2/683) 677 
izmir (Şinasi Osma) ile Çorum (Muzaf

fer Dündar) 

— Sporla ilgili mevzularda işlenen suç
lardan ceza görenlerin affı hakkında 
(2/434) 139 

Malatya (Avni Akşit) ve Tekirdağ (Se
lâmı Üren «C. S. Üyesi») 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (G) bendinin değiştiril
mesi hakkında (2/670) 321 
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Muş (Sait Mutlu) 
— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

nun 5048 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 7396 
sayılı Kanunla aynı kanunun 140 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair olan 7021 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkında 
(2/680) 619 

Sakarya (Muslihittin Giirer)-
—• Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununa muvakkat bir madde eklenme
si hakkında (2/684) 729 

Trabzon (Ekrem Dikmen) 
— 7334 sayılı İktisadi ve Ticari llim-

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 
— 1110 sayılı Kanunun 4944 sayılı Ka

nunla değişik 1 nci maddesinin (A) bendin
de yer alan (veya buradan çıkacaklara mü-
badeleten gayrimenkul mal verilir. Muadili 
gayrimenkul mallar bir tahmin kurulu ma
rifetiyle tâyin edilir. Vukubulacak anlaş
mazlıklar İl İdare Kurulu kararı ile halle
dilir) şeklindeki hükmün Anayasanın 
38 nci maddesine aykırı bulunması sebe
biyle iptaline dair (3/842) 730 

Başbakanlık tezkereleri 

(Geriverme isteği) 

— Hariçte çalışan işçilere mesken kre
disi fonu tesisi hakkındaki kanun tasarı
sının geriverilmesine dair (1/606, 3/836) 499 

—- «Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka
nununun I I sayılı tarifesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı' nm ge
riverilmesine dair (1/631, 3/838) 499:500 

(Ölüm cezaları) 

— Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 
11, cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı 
îsaoğlu Rukiye'den doğma 1939 doğumlu 
Bekir Zeybek'in ölüm cezasına çarptırılması • -
hakkında (3/827) 479 

— Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına 
çarptırılmalarına dair (3/740) 672 

Sayfa 
ler Akademileri Kanununa bir madde ilâ
vesine dair (2/641) 619 

Tokat (Zihni Betil «C. S. Üyesi» ve 25 
arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi 
Kanununun değiştirilmesine dair (2/630) 483: 

499,516:519,581,622:629,658:661, 
734,747 .-748,749 .-752,757:760 

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

— Eğitim ve öğretim müesseselerinin 
kurulmasına yardım edenlere «Kültür Şe
ref Madalyası» verilmesi hakkında (2/633) 5 

(Yasama dokunulmazlıkları) 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/839) 619 

— Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/837) 478 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik etmesine 
dair (3/850) 733 

-r- Vefik Pirinçcioğlu'nun Devlet Ba
kanlığından çekilmesinin kabuliyle yerine 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Nü-
vit Yetkin'in atanmasının uygun görüldü
ğüne dair (3/841) 620 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (1/654) 138,147:151,178,259 .-262,279:282, 

287:290,307:310 
(1/663) 354:358,383,421:424,425:428 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin l\fillî 
Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar-

TEZKERELER 
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ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/661) 138,146:147,177,271:277,303:306 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/642) 143,177 

— 1964 yılı, Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 
yıl Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (1/578) 5,151,325,431,473:476, 

B) Gelir bütçesi 359:383,383 412,431,435:465 
— Çalışma Bakanlığı bütçesi 63:64,64:96 
— Devlet Borçları bütçesi 359:383,383:412. 

431.435 
— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesi 6:7 
— İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi 325:352, 

352:354 
— Maliye Bakanlığı bütçesi 359:383,383:412, 

431,469:472 
— Sanayi Bakanlığı bütçesi 151,178:214 
— Tarım Bakanlığı bütçesi 5:6 
— Toprak ve îskân İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesi 358:359 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt

çesi 217:258 
— Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 63:64,64:96 
A) Gider bütçeleri 5,151,325,431 
— C, Senatosu ve M. Meclisi îdare 

Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhurbaş
kanlığı kısmında, Sayıştay 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (2/654, 2/655) 138,145:146,177:178,299:302 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair (1/581) 10:31,32:63,151,178,283: 

286,311:314,324,413:416 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/641) 143:144,177, 

263:266,291:294 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Sayfa 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair (1/583) 9:10,30,32,63, 

117:120,129:132 
— Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/643) 144:145,177,267:270,295:298 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/585) 5,30,32,63,105:108,121:124 

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçic 
Komisyonu raporu ile Orman Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair (1/589) 7:9,30,32,63, 

113:116,133:136 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu ile Petrol Dairesi Baş
kanlığı 1964 yıh Bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair (1/590) 151:177,215: 

217,315:318,324:325,417:420 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (1/591) 5,30,32,63,109: 

112,125:128 

G-eçici Komisyon Başkanlığı tezkereleri 

— C. Senatosu tstanbul Üyesi Fifat 
öztürkçine'nin Bütçe ve Plân Komisyo
nundan getirilmiş olan 2/46 esasta kayıtlı 
teklifi, gecekondularla ilgili olmadığından 
birleştirilmesine lüzum görülmediğine dair 
(2/46) 323 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili 
Renizi Şenel'in, eğitim ve öğretim müesse
selerinin kurulmasına yardım edenlere 
«Kültür Şeref madalyası» verilmesi hakkın
daki kanun teklifinin, Nişan ve Madalya 
kanun teklifini görüşmek üzere daha Önce 
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kurulmuş olan Geçici Komisyona verilmesi 
hakkında (2/633. 2/616) 5 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (1/654) 138,147:151,178,259:262,279:282, 

287:290,307:310 
(1/663) 354:358,383,421:424,425:428 
— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/661) 138,146:147,177,271:277,303:306 

— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/642) 143,177 

— C. Senatosu ve M. Meclisi İdare 
Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaş
kanlığı kısmında, Sayıştay 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (2/654, 2/655) 138,145:146,177:178,299:302 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair (1/581) " 10:31,32:63,151,178,283: 

286,311:314,324,413:416 
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/641) 143:144,177, 

'263:266,291:294 
— Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/643) 144:145,177,267:270,295:298 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/585) 5,30,32,63,105:108,121:124 

Sayfa 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (1/591) 5,30,32,63,109: 

112,125:128 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan içel Millet
vekili Burhan Bozdoğan'a ödeneğinin veril
mesi hakkında (3/848) 732 

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Samsun Mil
letvekili Fevzi Geveci'ye ödeneğinin veril
mesi hakkında (3/847) 731:732 

— Malatya Milletvekili Halit Ziya Öz
kan'a, izin verilmesi hakkında (3/845) 731 

— Samsun Milletvekili Fevzi Geve
ci'ye izin verilmesi hakkında (3/846) 731 

— Sayın milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesi hakkında (3/840) 620 

(3/844) 730:731 

Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yüı Ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/566, 1/120) 479 

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair (3/746, 1/465) 479 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/650, 1/133) 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/567, 1/130) 479 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair (3/743, 1/414) 479 

— Orman Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair (3/834) 431 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesbaına ait uygunluk bil-
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diriminin xSunulduğuna dair (3/529, 
1/134) 479 

Sayıştay Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— 'Mazeretsiz ve haber vermeden üst 
üste dört Birleşimde komisyon toplantı
larında hazır Ibulunmıyan üyelerden bâ-

Sayf* 
zılarmın, Ictüğün 45 n'ci maddesi gereğin
ce istifa etmiş addedilmesine dair (3/843) 730 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı teezkeresî 

— 7 Haziran 1964 taniihinde yapılacak 
Senato seçimleri ile beraber boş milletve
killikleri için ara seçimi yapılamıyacma 
dair (3/849) 732:733 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

26.2.1964 tarihli Altmışüçüncü Bir
leşime ait 28 138: 

139 
27.2.1964 tarihli Altmışdördüncü Bir

leşime ait 

28.2.1964 tarihli Altmışbeşinci Bir
leşime ait 

29.2.1964 tarihli Altmışaltmcı Bir
leşime ait 

10.3.1964 tarihli Altmışyedinci Bir
leşime ait 

11.3.1964 tarihli Altmışsekizinci Bir
leşime ait 

320: 
321 

430 

478 

527: 
528 

580 

12.3.1964 tarihli Altmışdokuzuncu 
Birleşime ait 

17.3.1964 tarihli Yetmişinci Birle
şime ait 

18.3.1964 tarihli Yetmişbirinci 
leşime ait 

19.3.1964 tarihli Yetmişikinci 
leşime ait 

24.3.1964 tarihli Yetmişüçüncü 
leşime ait 

25.3.1964 tarihli Yetmişdördüncü 
leşime ait 

Bir-

Bir-

Bir-

Bir-
29 

618: 
619 

668 

672 

676: 
677 

728: 
729 

2:3 

YOKLAMALAR 

Sayfa 
4,5,140,322,431,480,529,581,619,678, 
730,734 



Söz alanlar 

Sayfa 
Osman Ağan (Urfa) - Turizm ve Tanıt

ma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 

Ali Şakir Ağunoğlu (Trabzon) - 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - An
kara Milletvekili Burhan Apaydın'm yok
lama ve nisapların tesbiti yüzünden içtüzük 
tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık kararı münasebetiyle 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - An
kara Milletvekili Burhan Apaydın'm yok-' 
lama ve nisapların tesbiti yüzünden içtüzük 
tatbikatı ile ilgili önergesi ha'kkında Millet 
Meclisi Başkanlık kararı münasebetiyle 

251 

441 

712 

504, 
507 

— istanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in Kıbrıs olayları ile ilgili olarak içtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince bir araştır
ma yapılmak üzere Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkiline dair önergesi münasebe
tiyle 553 

— Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 1383,406 

Refet Aksoy (Ordu) - imar ve iskân 
(Balkanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 361 

Ekrem Alioan (Sakarya) - 31.12.1901 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından- seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 702 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender 
(0. Senatosu Manisa Üyesi) - Ulaşturma 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 37, 

56,57,58 
Ziya Altmoğlu (istanbul) - Ulaştırma 

Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 56 

Sayfa 
Mehmet Altınsoy (Niğde) - Cuımûm-

riyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, C. Senatosu üyeleri seçimi 
Kanununun değiştiriimesine dair kanun 
teklifinin havalesi hususunda; içtüzüğün 
28 nci maddesi gereğince Anayasa Komis
yonu ile içişleri Komisyonu arasında çıkan 
ihtilâf hakkında Başkanlığın sunuşu mü
nasebetiyle 488 

Abdurrahman Altuğ (Kırklareli) - Sa
nayi Bakanlığı 1964. yılı bütçesi münasebe
tiyle 212 

Burhan Apaydın (Ankara) - Cumhu
riyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, C. Senatosu üyeleri seçimi 
Kanununun değiştiriimesine dair kanun 
teklifinin havalesi hususunda; içtüzüğün 
28 nci maddesi gereğince Anayasa Komis
yonu ile içişleri Komisyonu arasında çıkart 
ihtilâf hakkında Başkanlığın sunuşu mü
nasebetiyle 494 

Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - An
kara Milletvekili Burhan Apaydın* in yok
lama ve nisapların tesbiti yüzünden içtüzük 
tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık kararı münasebetiyle 510 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçe
si münasebetiyle 82 

Kemal Ataman (Konya) - Turizım ve 
Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 221 

îhsan Atab'v (Antalya) - Cuimftıu-
riyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 
25 arkadaşının, C Senatosu üyeleri seçimi 
Kanununun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları 
raporları münasebetiyle 623 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hafkkı 
Tekinel'in, gündemde bulunan ve ivedilikle 
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görüşülmesi gereken tasarıların, özellikle 
6570 sayılı Kira Kanununun, 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine; 2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısiyle, Kat Mülkiyeti ve Esnaf 
ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarılarının 
Pazartesi ve Cuma günleri münhasıran ele 
alınmaları konusundaki önergesi .münasebe
tiyle ^ 738 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - Sanayi 

Sayfa 
Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 180 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Ulaş
tırma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi müna
sebetiyle 60 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - Ulaştırma 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 58 

M. Ali Aytaş (tzmir) - Bulgaristan'ın 
İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin 
Konsolosu, Varbanoğlu Georgi Varbanof 
Çolakof'un cezasının affı hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 142 

B 
Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Ankara 

Milletvekili Burhan Apaydm'm, yoklama 
ve nisapların tesbiti yönünden İçtüzük tat
bikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık kararı münasebetiyle 504,621 

—• Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, C. Senatosu 
üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin havalesi hususunda; 
İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince Anaya
sa Komisyonu ile İçişleri Komisyonu ara
sında çıkan ihtilâf hakkında Başkanlığın 
sunuşu münasebetiyle 484,491 

— Usul hakkında 503 
Hailûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in Kıbrıs 
olayları ile ilgili olarak İçtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince bir araştırma yapılmak 
üzere Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline 
dair önergesi münasebetiyle 535 

Şeref Bakşık (îzmir) - Çalışma Bakan
lığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 74 

Ali ihsan Balım (İsparta) - 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 440 

— îmar ve İskân Bakanlığı 1964 yılı 
Bütçesi münasebetiyle 351 

îrfan Baran (Konya) - Maliye Bakan
lığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 370 

— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilen 

4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 634 

Kemali Beyazıt (Maraş) - C. H. P. Gru-
puna yapılan sataşma münasebetiyle 590 

Suphi Baykam (İstanbul) - İstanbul 
Şehir Tiyatrosunda on günden beri oyna
tılmakta olan bir piyesin bir grup tarafın
dan kaba kuvvete baş vurularak kesintiye 
uğratıldığına dair 681 

Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - İs
tanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 
gündemde bulunan ve ivedilikle görüşül
mesi gereken tasarıların, özellikle 6570 sa
yılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine; 2004 sayılı İcra ve İf
lâs Kanununun bâzı maddelerinde değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısiy
le, kat mülkiyeti ve esnaf ve küçük sa
natkârlar kanun tasarılarının Pazartesi 
ve Cuma günleri münhasıran ele alınmaları 
konusundaki önergesi münasebetiyle 743 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - A. P. Gru-
puna yapılan sataşma münasebetiyle 588 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'ın, yoklama ve nisapların tesbiti yönün
den İçtüzük tatbikat ile ilgili önergesi hak
kında Millet Meclisi Başkanlık kararı müna
sebetiyle 509,592 

— 1964 yılı Bütçe Kanunu münasebe
tiyle 448 

Süleyman Bilgen (Edirne) - Ulaştır-
m Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebe
tiyle 37 
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Sadi Binay (Bileoik) - îmar ve iskân 
Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiy
le 355 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 
münasebetiyle 181 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı Bütçesi münasebetiyle 238 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 

İbrahim Cemalcılar (Eskişehir) - Çaılışr 
ma Bıalkaınıhğı 1064 çrailı 'blüjtçelsi mjünıasefbe!-
tiylo 93 

Sadrettin Çanga (Bursa) - Turizım. ve 
Tanıtma, Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 240 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - An/kara Mûıl-
letvekili Burhan Apaydm'ın, yoklama ve 
nisapların tesjbiıti yönünden Içjtfüızfülk taltflbi-
katı ile ilgili önergesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlık kararı münasebetiyle 583,589 

— 1964 yılı bütçe kanunu münasebe
tiyle 452 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel'in, gündemde bulunan ve ivedilik
le görüşülmesi gereken tasarıların, özellik
le 6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine 2004 sayılı 

Tahsin Demiray (İstanbul) - Turiızim 
ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 

Ramazan Demirsoy (Nevşehir) - İmaır 
ve İskân Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 

Nihat Diler (Erzurum) - İmiar ve İs
kân Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 

Sayfa 
münasebetiyle 34 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - 1964 
yılı Bütçe Kamufnu taaamfsı mlünasıelbe'tiijyle 439 

Ferruh Bozbeyli (istanbul) - Anlkara 
Milletvekili Burhan Apaydm'ın, yoklama 
ve nıısıaıpıİJaTTn teisfbârtâ yönümden lejtlüızlülk îtaJt-
bikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık kararı münasebetiyle 505 

— EsikâlşeMır'de vulku|bulan siel felıâteettS 
doiayısiyle hemen yardım elini uzatan Hü
kümete teşekkürünü ifade demeci 529 

—• Sözlerini tavzih münasebetiyle 461 

— Usul hakkında 203 
Turgut Çulha (Bolu) - Sanayi Bafcan-

ilığı 19*64 yılı bütçesli müroalsıelbeftaiyille 184 

—. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı bütçesi münasebetiyle 253 

— Yeterlik önergesi aleyihinde 257 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 197,198 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 211 

Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - ÜBuâ 
ıhalldkımda 404 

Fethi Doğançay (Kastamonu) - İmar 
,ve Isfeân Balkankğı 19ı64 yılı !bââltç«*sfi ımfümla-
sebetiyle 352 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 449 

—. İstanbul Milletvekili Saadet Esrenin, 

D 

237 

32 

336 

351 

İcra İflâs Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısiyle, kat mülkiyeti ve esnaf ve küçük 
sanatkârlar kanun tasarılarının Pazartesi 
ve Cuma günleri münhasıran ele alınmaları 
konusundaki önergesi münasebetiyle 743 
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Kıbrıs olayları ile ilgili olarak içtüzüğün 
177 nci maddesi gereğince bir araştırma ya-

Sayfa Sayfa 
pılmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu 
teşkiline dair önergesi münasebetiyle 534 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (An
ara) - Çalışma Balkanlığı H9ı64 yılı btülfcçelstt 
münasebetiyle 84,92,93,94,95 

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Avrupa'ya gönderilen ve gönderilecek olan 
işçilerin dert ve dâvaları hakkındaki gün
dem dışı demeci münasebetiyle 679 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Çaihışımıa 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 67 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 156 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı büt
çesi münasebetiyle 15 

Asım Eren (Niğde) - Bufligari^taın'ın 
İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Mua
vin Konsolosu Varbaloğlu Georgi Varba- • 
nıoıf •Çolaikof'un öetzıasının affı halklkınlda 'ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 141 

— Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştiri
len ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri hak
kında 606 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kanun tasarısının C. Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ve metinleri hakkında 595,001, 

602 
— Usul hakkında 328,433 
Nihat Erim (Kocaeli) - İstanbul Mil

letvekili Saadet Evren'in Kıbrıs olayları ile 
ilgili olarak İçtüzüğün 177 nci maddesi 
gereğince bir araştırma yapılmak üzere 
Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi münasebetiyle 541,551 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin -
Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolos
luğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle 140,142 

— Kıbrıs olaylarındaki son gelişmeler 
ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin Adaya milletlerarası bir barış 
kuvveti göndermesi kararı hakkında 480 

Kadri Eroğan (Urfa) - Yeterlik öner
geleri aleyhinde 557 

îlhami Ertem (Edirne) - Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 251 

Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 185,195,196,197,198,199,200 

Muhlis Ete (Ankara) - Sanayi Bakan
lığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 198 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - Turizm' 
ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi mü
nasebetiyle 217 

Saadet Evren (İstanbul) - Kıbrıs olay
ları ile ilgili olarak İçtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince bir araştırma yapılmak üze
re Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline 
dair önergesi münasebetiyle 533 

Turhan Feysrioğlu (Kayseri) - C.H.P. 
Grupûna yapılan sataşma münasebetiyle 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekmel'in, gündemde bulunan ve ivedilikle 
görüşülmesi gereken tasarıların, özellikle 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine; 2004 sayılı 

590 
İcra - İflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâ
zı maddede ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısiyle, Kat mülkiyeti ve Esnaf 
ve küçük sanatkârlar kanun tasarılarının 
Pazartesi ve Cuma günleri münhasıran ele 
alınmaları konusundaki önergesi münase
betiyle 741 
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H 
bütçesi münasebetiyle 254 

i 

sayfa 
Hilmi Güldoğan (Diyarbakır) - Usul 

hakkında ' 438 
Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Çalış

ma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 64,93 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı bütçesi münasebetiyle 254 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Ulaştır
ma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 35 

Muslihittin Ğürer (Sakarya) - Yeter
lik önergesi aleyhinde 408 

İhsan Gürsan (izmir) - 31.12.1961 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarıan, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 683,693 

Muhiddin Güven (istanbul) - ' İmar ve 
iskân Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münase
betiyle 344 

Selâhattin Güven (Trabzon) - Devlet 
Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benımsenmiyen -maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri hakkında 608,609, 

610 
— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 

münasebetiyle 199,210,211 

bütçesi münasebetiyle 254 

Sayfa 
Mehmet Geçioğlu (Adana) - Imaır vıe 

iskân Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münase
betiyle 351 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 194 

Naci Güray (Elâzığ) - Sanayi Bakan
lığı 19ft-1 yılı bütçesi münasebetiyle 201 

Fahir GiritHoğlu (Edirne) - Sanayi Ba
kanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 195 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali ihsan 
Göğüs (Gaziantep) - Tokat Milletvekili 
Zeyyat Kocamemi'nin, Londra Tanıtma 
Bürosu için bin ingiliz Lirası aylıkla bir 
yer tutulması hakkında Londra Sefaretin-
ce yazı yazıldığı hususundaki söylentilerin 
doğru olup olmadığına dair soru önergesi 
münasebetiyle 562 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı bütçesi münasebetiyle . 242,251,252, 

253,254 
Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) -

1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebe
tiyle 451 

— istanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in Kıbrıs olayları ile ilgili olarak içtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince bir araş
tırma yapılmak üzere Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkiline dair önergesi mü
nasebetiyle 556 

Muslih Görentaş (Van) - Ulaştırma Ba
kanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 11 

Mustafa GülcügÜ (İsparta) - Ulaştır
ma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 56 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) -
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı 

ibrahim Imirzalıoğlu (Ankara) - Sana
yi Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebe
tiyle 201 

Kâmil inal (Bolu) - Maliye Bakanlığ> 

i 
1964 yılı bütçesi münasebetiyle 360,399 

— 31.12.1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ-
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zı hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
salısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 

Rahmi İnceler (Çanları) - Sanayi Ba
kanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 

Başbakan İsmet İnönü (Malatya) -

637 

168 

Sayfa 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısının kabulü 
münasebetiyle 462 

— istanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in Kıbrıs olayları ile ilgili olarak içtüzü
ğün 177 nci maddesi gereğince bir araş
tırma yapılmak üzere Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkiline dair önergesi mü
nasebetiyle 556 

K 
İhsan Kabadayı (Konya) - 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 439 
— Çalışma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 

münasebetiyle 81 
— Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 

münasebetiyle 381 
—• Yeterlik önergesi aleybiride 356 
Kadircan kaflı (Konya) - Mailiye IBa-

Bakanlığı 1964 yılı bütçeisi münasebetiyle 376 
İdmet Kapısız (Yozgıat) - Avrupa'ya 

gönderilen ve gönderilecek olan işçilerin 
dert ve dâvaları hakkında 678 

— Usul hakkında 433 

Mustafa Kaptan (Sinap) - 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 440 

— Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, C. Senatosu 
üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin lha!valesi hususunda; 
içtüzüğün 28 nci maddesi gereğince Ana
yasa Komisyonu ile içişleri Komisyonu 
arası nd'a çıkan ihtilâf hakkında Başkanlığın 
sunuşu münaisebetiyle 491 

— Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 385 

Cemil Karahan (Sinop) - Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi müna
sebetiyle 230 

Kemal Kaya (Kars) - imar ve iskân 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 325 

Sabri KesMn (Çankırı) - Sanayi (Ba
kanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 199 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 55 

İbrahim Eteni Kılıçoğlu (Giresun) -
istanbul Milletvekili Saadet E'vren'-

in Kubrıs olayları ile ilgili olarak İçtıüzü-
ğün 177 nci 'maddesi gereğince bir araş
tırma yapılmak üzere Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkiline dair önergesi mü
nasebetiyle 544 

— Maliye Balkanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 406 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı bütçesi münasebetiyle 251 

—Usul hakkında 202,434 

Coşkun Kırca (İstanbul) - istanbul 
Milletvekilli Saadet Evren'in Kıbrıs olayları 
ile ilgili olarak içtüzüğün 177 nci maddesi 
gereğince bir araştırma yapılmak üzere 
Meclis Araştırana Komisyonu teşkiline dair 
önergesi münasebetiyle 554 

— istanbul Milletvekili ismail Hakkı 
Tekinerin, gündemde bulunan ve ivedilikle 
görüşülmesi gereken tasarıların, özellikle 
0570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değıştirüm'esine; 2004 sayılı 
icra - iflâs Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâ
zı maddede ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısiyle, Kat mülkiyeti ve Esnaf 
ve küçük sanatkârlar kanun tasarılarının 
Pazartesi ve Cuma günleri münhasıran ele 
alınmaları konusundaki önergesi münase
betiyle 737 

Hâldan Kısayol (Kocaeli) - Ulaştırma 
Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiy
le 57 

Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Londra 
Tanıtma Bürosu için bin ingiliz lirası aylık
la bir yer tutulması hakkında Londra Se-
faretince yazı yazıldığı hususundaki söylen-
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tilerin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi münasebetiyle 562 

Şükrü Kösereisoğ'lu (Van) - Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle 252 

. Turhan Kut (Tekirdağ) - Turizm ve 

Sayfa 
Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi müna
sebetiyle 241 

Nihat Kürşat (İzmir) - Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münase
betiyle 224,255 

M 
Kudret Mavitan (Gaziantep) - Sanayi 

Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 160 

Maliye Bakanı Ferid Melen - Devlet 
Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı
nın C. Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri hakkında 608,609,610 

—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyti-
noğlu'nun, sel felâketinden büyük zarar gö
ren Eskişehir halkına Hükümetin gerekli 
yardımda bulunmadığı hakkında gündem dı
şı konuşması münasebetiyle 681 

— Maliye Bakanlığı 
münasebetiyle 

1964 yılı Bütçesi 

' — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üye-

388 

den kurulan Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 692 

Necip Mirkelâmoğlu (îzmir) - Maliye 
Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 405, 

406 

Sait Mutlu (Muş) - Maliye Bakanlığı 
1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 

Hürrem Müftügül (Elâzığ) - Çalışma 
Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
İstanbul I^jHetvekili İsmail Hakkı TekineP-
in gündemde bulunan ve ivedilikle görüşül
mesi gereken tasarıların, özellikle 6570 sayılı 
Kira Kanununun, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine; 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısiyle, 
kat mülkiyeti ve esnaf ve küçük saatkâr-
lar kanun tasarılarının Pazartesi ve Cuma 
günleri münhasıran ele alınmaları konusun
daki önergesi münasebetiyle 

— Kifayet önergeleri aleyhinde 

359 

95 

736 
496 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) -
îmar ve îskân Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 

N 
münasebetiyle 329 

O 
Ahmet Oğuz (istanbul) • 1964 yılı 

bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 445 
Hilmi Okçu (Manisa) - Sanayi (Balkan-

lığı 1964 yuh tofültçeısii münalsıeffoeltiıyle 200 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü-

dai Oral (Denizli) - Siamıaiyi Balkan/lığı 1964 
iyili ıbüîtç'elsi münıa^befoifyüıe 204,210,12111 

— V\m\ halktada '203 

Sahabettin Orhan (İstanbul) - imiar ve 
İskân Bateaaülığı 1964 yıih fotâfcçelsü >mlüinıaise-
ibeıtöfyle 

Şinasi Osma (îzmir) - Çalışma Bıalkan-
lığı 1.964 yılı bütçesi münasebetiyle 

— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'-
in Kıbrıs olayları ile ilgili olarak Içtüzü-

332 

77 



- 32 
Sayfa 

gün 177 nci maddesi gereğince bir araştır
ma yapılmak üzere Meclis Araştırma Ko-

Sayfa 
misyonu teşkiline dair önergesi münasebe
tiyle 539 

ö 
îhsan önal (içel) - Çal'işma Bakanlığı 

1964 yılı bütçesi münasebetiyle 94 
— Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 

münasebetiyle 386 
—• Sanayi Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 

münasebetiyle 201 
Rüştü özal (Konya) - 31 . 12 . 1961 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 630 

Kadri özek (îzmir) - öumlhumiıyelt Se
natosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 arka

daşının, G. Senatosu üyeleri seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin havalesi hususunda; İçtüzüğün 28 nci 
maddesi gereğince Anayasa Komisyonu ile 
İçişleri Komisyonu arasında çıikan ihtilâf 
hakkında Başkanlığın sunuşu münasebe
tiyle 492 

— Kifayet önergesi aleyhinde 513 
— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçe

si münasebetiyle 58 
Hayrettin Özgen (Siirt) - Sanaiyii Bıa-

kanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 209 
Nazmi özoğlu (Edirne) -. Çalıişıma Ba

lkanlı ğı 1964 yıla ıbütçesi m'ünlalselbeltüytl'e 95 
Seyfi Öztürk (Eskişehir) - C. K. M. P. 

Grupuna yapılan; satıaişinva ımıünaıstlbdtSıyile 459 

Emin Paksiilt (Ankara) - Arnikana Mil
letvekili Burhan Apaydın'm, yoklama ve 
mısaplarm tesbiti yönünden içtüzük tatbi
katı ile ilgili önergesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlık kararı münasebetiyle 507,622 

— Oumlhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, C. Senatosu 
üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine 

dair kanun teklif inin havalesi hususunda; 
İçtüzüğün 28 nci maddesi gereğince Anaya
sa Komisyonu ile İçişleri Komisyonu ara
sında çıkan ihtilâf hakkında Başkanlığın 
sunuşu münasebetiylo 489 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Çalışanla 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 79,91 

Mehmet Sağlam (Kayseri) - Maliye 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle 397 

Mithat San (Gaziantep) - Sanayii Ba-
Ikanlıığı 1964 ylı (bütçesi m/ünıaısielb eltiyle 151 

Ahmet Savının (Adana) - Anlkarıa Mil
letvekili Burhan Apaydın'm, yoklama ve 
mısaplarm tesfbiti yönünden İçtüzük tatbi
katı ile ilgili önergesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlık kararı münasebetiyle 512 

îlyas Seçkin. (Ankara) - 31 . 12 . 1961 
tarihli ve 193 st&yılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 

Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 693 

îsmet Sezgin (Aydın) - Deivilelt Yatının 
Bankası halkkınldalki Ikaaıun taranışının C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisin
ce Benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Oumlhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri hakkında 606,607 

—• Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 362 

Ruhi Soy er (Niğde) - Usul halklkında 403 
Faruk Sükan (Konya) - Isltaıhibuil Mil-
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letvekili Saadet Evren'in Kıbrıs olayları ile 
ilgili olarak İçtüzüğün 177 nei maddesi ge
reğince bir araştırma yapılmak üzere Mec-

Sayfa 
lis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi münasebetiyle 538,548 

Sayfa 
Nevzat Şener (Amasya) - Usuıl hakkın

da 487 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - İstanbul Mil
letvekili Saadöt Evren'in Kıbrıs olayları ile 
ilgili olarak İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince bir araştırma yapılmak üzere Mec
lis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi ımiünıalsıefbıet'ijylle 545 

Vefa Tanır (Konya) - Tıırüzm ve Tar 
nıtma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münase
betiyle 233 

İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) - Ye
terlik önergeleri aleyhinde 746 

Naim Tirali (İstanbul) - Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münase
betiyle 

Hüsamettin Tiyanşan (İstanbul) - Ulaş
tırma Bıaıkıanıhğı 1964 yılı ıbültçeisd mıünıaıse-

Le 

Orhan Tuğrul (Bilecik) - Sanıayi Ba
kanlığı 19ı64 yılı bütçesi mıünaiselbeltiyl'e 

Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) -
A. P. Grupuna yapılan sataşma münasebe
tiyle 

u 
438 

378 

Veli Uyar (Yozgat) - 1964 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı münasebetiyle 

— Maliye Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 
münasebetiyle 

İmar ve İskân Bakanı Ceflâlettin Üzer 
(Eskişehir) - Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zey tinoğlu'nun, sel felâketinden büyük za
rar gören Eskişehir halkına Hükümetin ge
rekli yardımda bulunmadığı hakkında gün
dem dışı konuşması münasebetiyle 

— İmar ve İskân Bakanlığı 1964 yılı 
Bütçesi münasebetiyle 347,352 

681 

Hasan Tahsin Uzun (Kırşehir) - Çalış
ma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebe
tiyle 63 

— İmar ve îskân Bakanlığı 1964 yılı 
Bütçesi münasebetiyle 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi 
münasebetiyle 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 
yılı Bütçesi münasebetiyle 

— Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı Büt
çesi münasebetiyle 

ü 
Reşit Ülker (İstanbul) - îmar ve İskân 

Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 338 
Ahmet Üstün (Ankara) - Maliye Ba

kanlığı 1964 yılı Bütçesi münasebetiyle 

252 

19 

163 

460 

343 

178 

236 

30 

387 

Sabri Vardarlı (İstanbul) - İstanbul 
Milletvekili İsmail Hakkı TekinePin gün

demde bulunan ve ivedilikle görüşülmesi ge
reken tasarıların, özellikle 6570 sayılı Kira 

(M. Meclisi F. : 28) 
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Kanununun, 2 ve 3 ncii maddelerinin de
ğiştirilmesine; 2004 sayılı İcra İflâs Ka
nununun. bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesine dair kânun tasarısiyle, kat 
mülkiyeti ve esnaf ve küçük sanatkârlar 
kanun tasarılarının Pazartesi ve Cuma gün-

Sayfa 
leri münhasıran ele alınması konusundaki 
önergesi münasebetiyle 740 

— Kira ve İcra ve İflâs Kanunlarının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
tasarıların Cumartesi ve Pazar günleri ça
lışmak suretiyle sonuçlandırıl masına dair 
önergesi münasebetiyle 747 

Nadir Yavuzkan (Burdur) - Devlet 
Yatırını Bankası hakkındaki kanun tasarı
sının C. Senatosunca, değiştirilen ve Millet 
Meclisince beniımsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri, hakkında 605,607 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri hakkındaki kanun tasarısının C. Se

natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ve metinleri hakkında 599, 

601,603 

— Sanayi Bakanlığı 1964 yılı 
'münasebetiyle 

bütçesi 
170 

Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak) -
Çalışma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi müna
sebetiyle 72 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Eskişe
hir sel felâketi dolay isiyle Hükümetin za
manında gösterdiği ilgiye teşekkür ve gere
ken tedbirlerin ilgili Bakanlıkça biran ön
ce alınım asm a dair demeci 581 

— Maliye Bakanlığı 1964 yılı bütçesi 
münasebetiyle 379 

—• Sanayi Bakanlığı 1964 yılı. bütçesi 
miinaısebetiylc 183 

— Sel felâketinden büyük zarar gören 
Eskişehir halkına Hükümetin gerekli yar
dımda bulunmadığına dair 680 

—• Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı büt
çesi münasebetiyle 59 


