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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yur t dışma gidecek olan 

"Maliye Bakanı Ferid Melen'e Devlet Ba
kanı Nüvit Yetkin'in, vekillik etmesinin 

'uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
l ığı tezkeresi (3/933) 284 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in dö
nüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı 
Malik Yolaç'ın vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/921) 80 

ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

— A. P. Grııpu Başkanı Mahmut Rıza 
Bertan'm; Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Kanununun 15 nci maddesi gere
ğince bugünkü Meclis görüşmelerinin 
naklen yayınının mümkün olmadığına 
dair önergesi ve Başkanlığın <bu konu
daki açıklaması 271:272 

— İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 124 arkadaşının, Kıbrıs hâdiselerinin 
son inkişâfları ve bu husustaki müzake
relerin mahiyeti ve Hükümetin yönetti
ğ i politika hakkında Meclis üyelerinin 
malûmattar kılınmasını temin için Millet 
Meclisinin toptantıya çağrılmasına dair 
Önergesi (4/327) 272:280 

— Kıbrıs semâlarında şehit düşen Cen* 
giz Topel ve diğer şehitlerimizin ruhlarını 
taziz için saygı duruşu yapılması 27i 

— Olağanüstü toplantıyı gerektiren 
konunun görüşülmesi sona erdiğinden ev
velce alman karar gereğince Meclisin 
tatile devam edeceğinin bilgiye sunulma
sı 426:433 

— Partiler Grup Başkanlarının, mil
letvekillerinin seçmenleriyle temaslarım, 
mahallî kongrelerde bulunmalarını ve bu 
arada dinlenmelerini de mümkün kılmak 
için Meclisin 1 Kasım 1964 Pazar günü
ne kadar tatile girmesi hakkındaki öner
gesi, 258:259 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Edirene Milletvekili Ilhami Ertem'-
in, Toprak Mahsulleri Ofisinin alıma baş
lamaması yüzünden özellikle İpsala ve 
Keşan çiftçisinin arpa ve buğday ürü
nünü teşfbit edilen fiyattan aşağı satmak 
suretiyle mağdur duruma düştüğünü açık-
lıyan demeci. 

— Maliye Bakanı Ferid Melen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının finansman 
ihtiyacını sağlamak amacı ile kurulmuş 

128 

bulunan Türkiye'ye Yardım Konsorsiyum 
faaliyetlerini açıklıyan demeci 42:44 

— Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'in, 
Batman 'daki 1 200 işçinin greve başladık
larını ve memle'ketin günde bir milyon 
lira kadar, bir zararı olduğunu, Hükü
metin bu mevzuda gerekli titizliği göster
mesini istiyen konuşması 44 

— Ticâret Bakanı Fennî îslimyeli'-



nin, Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisince satınalmımı-
yan arpa ve buğdayların Keşan ve İpsala 

Sayfa Sayfa 
çiftçisini mağdur durumda bıraktığına 
dair 'bir önceki Birleşimde vâki olan de
mecine cevabı. 217:218 

GENEL GÖRÜŞME 

— A. P. Meclis Grup Başkanı İstan
bul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan, 
C. K. M. P. Meclis Grup Başkanvekili Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Hatay Milletve
kili Sekip İnal ve M. İP, Meclis Grup Baş
kanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hak

kı Akdoğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgiİi 
dış politika konusunda grupların ve mil
letvekillerinin de mütalâalarını söyliyebil-
melerini temin ve Meclisimizin, görüşünün 
belirmesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi (8/12) 280 

2841288*302,340,341:393 

GENSORU 

— C. K. M. P. Genel Balkanı İstanbul 
Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin 
Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında gen

soru açılmasına dair önergesi (H/2) 405: 
413 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
496 — 21 . 6 . 1964 tarihli ve 309 sa

yılı Kanuna bâzı fıkralar eklenme
si ve bu kanunda 'bâzı değişjiiklik-
ler yapılmasına dair Î an̂ un 25 1,79 

,28 480 
ŞOİÖSi 

106,106:108,B1,151,160,İ9Ö :193 
31 510 
32 2,47 

497 — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 31 221 

32 82-
84,94,96,105,116:119 

498 — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması ve Hazinece Türkiye Km-
lâk Kredi Bankasında astırılan tev
diat hesaplarından yapılan harea-
liraların tasfj^esi haÖ^^a.Kamın 31 280 

":""'""* '"':' ' " * '"""'" '32 '84: 
85,94,96,105,XâQ:&3 

No. 
499 

Cilt Ş«&fa 
— Yurt dışında çalışan işçilere ko
nut ve küçük sanat kredisi açılması 
ve ödünç para verilmesi hâkfkıada 
Kanun * 

80 
İl 

m 
•m 
•sat» 

365.^6,404î4İ7,43Ö,44l,44â44a^Û'j46t 
469,476>479,4&9)4©ö*4$3 

500 — Kıibrus'a gönderilece'k Türk As
kerî Birliği mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 
birliğin ba^ka giderleri hakkında 
Kanun 23 355 

31 3, 
167:168,172,173,173,214,317,232,2^246. 

263,268,271,283,283,286,298,3J6;Ş1J9/ 
765 sayılı Türk Ceza Kann^u^un, 

6123 sayılı Kanunlja muaddel .455, 
nci maddesiyle 2275 ve 3038 şay4ı 
Kanunlarla muaddel 459 ncu^mad-
çlelerine birer, fıkra eMenmepi&e 
$air Kanun ,18 ,3 

"'"""" - 22 Mi 

501 



- f i 
No.- Cilt Sayfa 

24,178: 
180,359*360;, 

31 157 
32 177, 
2Î9225 

502 —r B^bçaada.ve îmrozmaliyelerinin 
malhallî idareleri ha1&Wla!ki 115İ 
sahalı Kanunun 14 noü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkın
daki! 5?13r sayılı Kanunun. yürür-
düîifeen, kaldırılması ve,1151 sayılı 
Kamımın 14 noü maddesinin yeni
d e yürürlüğe, l^nma^ı^ Kar 
nm 28 528 

30 365 
31 365: 

366 
503r— 15 Temmuz 1963, tariU|i ve 275 

sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun bâzı maddeleri
nin' değiştirilmesi hakkında Ka
nun 24 4 

31 89: 
90,168:172,172 

504 ^ Ö4^mi§li Ahmet^glu Ali Orihan 
llkkurşu^'a vataru' hizmet tertibin-
'dfiö, aylık bağlammasına dair Ka
n ı ^ 2 3 6 1 

26 465 
29 48§i 

584 
505 — 1964 yılı Büıtçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılmasına 
d^r. Kanun 31 550 

32 176-
177;21&:219,242:243,244:247,251,268,269, 

262:265 

Na Cilt Sayfa 
506 — ^syal..Sigortalar Kanunu. 17 İ02, 

29İ 
W, 5$£ 

382,516 .-528,544:559,5701603 
21 8§V 

104,166 rl80;2O2 309,310:330,358:377 
2$ 116: 

132,151:190494 i209#34:262,264,265,273 i 
276 

30 525f 
562:586^ 
32 141: 

163,177:213,2£l:257 

507 — Bin*f^eK5ü'Ç(ükSana't!kârlar Ka-
ımnu 1 117 

18 349: 
350 

28 479 
m340: 

355,355:372,484:492,530,619-
V'"'V r"-'-"-" ••''," 31 "41, 

217,257,257 £58 

508 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununun: bâzı 
maddelerinin değştirîlmesi hakkın
da Kanun 24 4 

26 554 
30 159: 

160,160:162,163,198:201,205,241,253,258: 
261 

509 — Tapulama Kanunu 27 3 
30 306, 

340:354,355:357,364,397 400 

KARAB 

210 — Millet Meclisinin 1 Kasım 1964 
I%?ar ^İnüne kadar tatilfeef dair 32 258: 
"""" ' !;'~ 259 

önergeler 

Ank&ra (Çolınm Bakvnı Bülent Ece-
m 

— Sosyal Sigortalar kanun tasarısının 
öncelikle'gBrüşulmeiînV dâîr (İ/2?2) 

Balıkesir (Ticaret Bakam Fennî İslim-
yeli) 

— Ti t re t Bakanlığa teşj#£t ve vazife
lerine ^air J£anuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Bakanlık inzibat Çomjsyonu 

82 



Sayfa 
kurulmasına dair kanun tasarısının diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında (1/371) 46 

İsparta (Sadettin Bilgiç ve 124 arka
daşı) 

— Kıbrıs hâdiselerinin son inkişafları 
ve bu husustaki müzakerelerin mahiyeti ve 
Hükümetin yönettiği politika hakkında Mec
lis üyelerinin malûmattar kılınmasını te
min için Millet Meclisinin toplantıya ça
ğırılmasına dair (4/327) 272:280 

İstanbul (Ahmet Oğuz) 
— Hükümetin Kıbrıs politikası sebe

biyle hakkında gensoru açılmasına dair 
(11/2) 405:413 

istanbul (Mahmut Rıza Bertan) 
— Türkiye Radyo ve Televizyon Ku

rumu Kanununun 15 nci maddesi gereğin
ce bugünkü Meclis görüşmelerinin nak
len yayınının mümkün olmadığına dair 271:272 

İstanbul (Mahmut Rıza Bertan ve üç 
arkadaşı) 

—• Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika 
konusunda grupların ve milletvekillerinin 
de mütalâalarını söyliyebilmelerini temin 
ve Meclisimizin görüşünün belirmesi için 
bir genel görüşme açılması istemine dair 
(8/12) 280,284:288,302 .340,347:393 

Sayfa 
İstanbul (Mahmut Rıza Bertan ve dört 

arkadaşı) 

— Milletvekillerinin seçmenleriyle te
maslarını mahallî kongrelerde bulunmala
rını ve bu arada dinlenmelerini de müm
kün kılmak için Meclisin 1 Kasım 1964 
Pazar gününe kadar tatile girmesi hak
kında 258:259 

Malatya (Devlet Bakanı Nüvit Yetkin 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi» ve beş ar
kadaşı) 

— Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluş hakkındaki 53 sa
yılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, 
diğer işlerden de önceye alınarak ivedi
likle görüşülmesine dair 46:47 

Van (Maliye Bakanı Ferid Melen 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi» ve dört 
arkadaşı) 

Maliye Bakanlığı Kuruluş Ve görev
leri hakkındaki kanunların bâzı madde
lerinin dıeğişıtMLmlesine ve bu kanunla
ra bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının gündemle alınarak önce
likle görüşülmesi kararlaştırılan işler 
arasında görüşülmıesinie dair. (1/647) 46 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları 

— Adlî Tıp Müessfosesi Kanununun 
bâzı maddelerinde dleğişiklilk yapılması 
hakkında kanun (tasarısına dair (1/577) 216 

— Bursa Milletvekili Sadnettin Çan-
ga'nııı, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedıek subay ve er
lerden yoklamasını yaptırmamış olanla
rın para cezalarının affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/366) 90:92 

— C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Lfeunhasanoğlu ve dört arkadaşının 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 
2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 

459 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinim M. Meclisince 
reddedilen maddleleri hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresine dair (2/516) 177, 

219:225 

— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz ve iki arkadaşının, 
8 Hıaıziran 1963 tarih ve 3005 sayılı 
(Meşhut suçların muhakeme usulü Ka
nunu) nun birinci maddesinle yemden bir 
fıkra eFdenmasine dair kanun teklifi ile 
izmir Millet vekili Mustafa Uyar'ın, Ya
bancı uyruklu turistler aleyhine işlenen 
suçlar hakkında (kanun teklifine dair. 
(2/614, 2/657) 250 



— 7 — 
Sayfa 

— .Malatya Milletvekili Avni Akşit 
ve Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Bâzı Şüç ve cezaların 
affı hakkındaki 23 Şubat 1963 gün ve 218 
sayılı Kanunun 3 noü maddesinin (G) 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
•teklifine "dair (2/670) 250 

— Millî Müdafaaya ıhiyan<et suçundan 
müebbet hapse hülkümlıü Alman uyruklu 
Wıilf rieâ Herfbrecht hakkındaki hapis 
cezasının affı hakkında kanun tasarısına 
dair (1/671) 216 

Anayasa Komisyonu raporları 

— İstanbul Millıevekilleri Ferruh Boz-
fbeyli ile; Hüsamettin Tiyanşan'ın, Mede
ni Kanunun 854 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/301y 270 

— İstanbul Milletvekili ismail Hakki' 
Tsfcineİ'in, 1412 sayılı 20.4.1929 tarih
li muaddel Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 319 ncu maddesinin değiş-
tirilmissine dair kanun teklifi hakkında 
(2/701) 270 

—riîstanibul Milletvekili Reşit Ülker*in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı ce
zaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 
486 numaralı Kanunun bâzı maddele
rini muaddil 1608 sayılı Kanuna mad
deler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına 
dair olan 151 sayılı Kanuna ek 2 nci mad
desinin 'değiştirilmesi hakkında kânun 
teklifine dair (2/136) 270 

-—T .îzmir Milletvekili Mustafa Uyard
ın, Medeni Kanunun 6333 sayılı Kanun-

: İa değişik 639 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü 
fılkralannın değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, (hakkında (2/116) 270 

—r îzmir Milletvekili Şinasi Osma ve 
Nihad Kürşat'm,. Başın suçlularının af
fına dair kanun toMifi hakkında (2/683) 270 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler 

Sayfa 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu tezkeresi hakkında (1/647) 129:141 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
5456 sayılı Noter Kanununun 4166 sayılı 
Kanunla değişik 8 nci ve 9 ncu maddeleri
nin 1 nci fıkralarını değiştiren kanun tek
lifi hakkında (2/501) 270 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
dair kanun tasarısı hakkında (1/561) 270 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporları 

— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair (1/577) 216 

— Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/593) 270 

— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 7 . 7 . 1939 tarih ve 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/319) 2 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/568) 216 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar ge
reğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve 
erlerden yoklamasını yaptırmamış olanla
rın para cezalarının affına dair kanun tek
lifi hakkında (2/366) 90:92 

— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Ka
nununun 4 ncü maddecine göre makam 
hizmetlerine tahsis edilen taşıtları gösteren 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
ve 7 nci maddesine 'bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/78) 92:96 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi 
ve Bina vergilerinin matrahlarına uygula
nacak misiller hakkındaki 206 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra ve Kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/257) 97 



Sayfa 
•*-- Cumhuriyet Senatosu,- İzmir Üyesi 

Ömer Lûtfi Bozealı'nın 5434 sayıl^ Türki-
ye Cumhuriyeti Emekli Sarçdığv Kanunu
na ek kanun teklifi hakkında (2/3-27) 85:90 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'na.n, 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla mu
addel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muad
del 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi hakkında 
(2/95, 2/96) 96:97 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldırım'in 5585 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesihe dair kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/62, 2/145, 2/204, 
2/360) 97:105 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, C. 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat özltürkçine 
ile Bursa Milletvekili Cevdet Perin, Cum
huriyet Senatosu, İstanbul Üyesi Hifat 
öztür%çine, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Berç Turan'ın, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa geçici mad
deler eklenmesine dâir kantin teklifleri 
hakkında (2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 
2/420) 270 

— Demiryolları inşaatı için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 7358 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı hakkında (1/469) 270 

'Sayfa 
— Gelecek yüla»a geçici yüklemelere 

dair kamın tasarısı hakkında ( l /wl) . . 27Ö 
— İnsan, menşeli tedavi edici maddele

rin karşılıklı, verilmesine dair Avrupa Ând-
laşması, ye Eki, Protokol ile eklerinin onay
lanmasının uygun bıüun4^ğu hakkında, 
kanun tasarısına dair (1/506) 216 

— Maliye BakaBİiğı kuj?u|ug vç görev
leri hakkındaki 5655,, 6995, 7476. sayılı ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesi--
ne ve bu kanunlara bâzı ek maddeler ektetır 

mesine dair kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu tezkeresi h a c ı n d a (1/647) 129:141 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ite Cumhuriyet1 Sferiâ&feu j$6a#isa 
Üyesi feli AlpisleMeyin, Hü&tteî eSğiikft 
ve öğretim müess^sele'rr ktfMritt teK8#' v# 
Kırşehir MilteWe$HH Mbtftduh Ba&riiir'-
in Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ktt-' 
ruîan dernekler tarafından aşılan özel, ofeal 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi i\e Adana Mplİetyekili 
Kemal Sarıibrahimoşlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine htemet gayesiyle ku£U-s 

lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kaiiun tekMfİne dair (1/53$ 2^501, 
2/617, 2/6*8) 4:3^:61,225^:24^ 

Dışişleri KomÖyUüli &$&?&& 

— Gümrük Kanunu tasarısı, 53,83. sa
yılı Gümrük kanununun, 3 ncü, fıj^rasiy^e 
71 nci maddesinin. değJşÇirilmeşine < âiç ^% 
nun tasarısı Milli Savunm^a» y« ^şjşİe^ri 
Komisyonları raporları i ^ îzıadr J^jetye*. 
kili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı Gümrük 
Kanımtîiiutı 134' ffim mâdtfe^hil'n cfe'f^ti-
rilmesfne dair Kahttil teTûift' h ^ k f e i t e 
(1/466* :t/264İ 2/280) m 

— Iri&ân menşeli tedavi eoİcı m&tfâeîe-
rîii karşılıklı verilmesine daîi* AVrul|)a A'nd-
laşmasi ve Eki P r^Moî ite e&terîftiıt âftüy-
lanmasinın uyğıin bulM't iğu Hîâüfenda 
kanun tasarısına dafâ (!/$&&) $tt> 

Geçici KÖiaisyon rapdrîJĞFi 

— Danıştay kanunu, tasajçifiBşa»; 4ai$ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere-



Sayfa 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında (1/633) 2-,47 

Sayfa 
si ve C. Senatosunca yapılan 'değişiklikler 
hakkında (1/474) 117,225 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanu
nu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/4) 217,257:258 

— Gümrük Kanunu tasarısı, 5383 sa
yılı Gümrük Kammunun 3 ncü fıkrasiiyle 
71 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonları raporları ile îzmir Milletve
kili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 134 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/466; 1/204; 2/236) 176 

— Harçlar Kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki 
arkadaşının, 5587 sayılı Harçlar Kanunu
nun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair ve 
Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'-
nıın, 5587 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hak
kında (1/395, 2/305, 2/321) 3:4 

— özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender'in Hususi eğitim ve 
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 
Amme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kârnın* teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu. ve 55 arkadaşının, 
Âmme; menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifine dair (1/539, 2/581, 
2/617, 2/618) 4:36,47:61,225:243 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında (1/462) 79,141:163 

177:213 

— 21 . 6 . 1961 tarifti ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 

İçişleri Komisyon rapora 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı ce
zaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 
numaralı Kanunun bıîzı maddelerini mu-
addil 1608 sayılı Kamına maddeler eklen
mesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair olan 151 sayılı 
Kanuna ek 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/136) 270 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2)- işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/705) 176,218:219,244:247 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapilması hakkında kanun tasarısı
na dair (1705) 251,262:265 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/701) 82:84,116: 

119,128:129,166:169 
— Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Ban

kasında açtırılan tevdiat hesaplarında ya
pılan harcamaların tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/703) 84:85,120:123, 

129,170-:173 

Karma Komisyon raporları 

[Cumhuriyet Senatosu ve M. Meclisi komisyon. 
larından kurulu] 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında (1/462-) 217,251:257 

Maliye Komisyonu raporları 

— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi 



- i ö -
Sayfa 

ve Bina vergilerinin matrahlarına uygula
nacak misiller hakkındaki 206 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ve Kanuna 
geçici bir madde 'eklenmesi hakkında ka 
nun teklifine dair (2/257) 97 

— Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi hakkında (2/327) 85:90 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla 
muaddel 2 nei ve 3041 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında (2/95, 2/96) 96:97 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili 
Ferhat .Nuri Yıldırım'ın 5585 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Diz-
man'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve 
terfiden sayılması hakkında kanun teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kında kanun teklifine dair (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) 97:105 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet 
Perin, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, ile Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Berç Turan'm, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklif
leri hakkında (2/355, 2/450, 2/438, 2/542 
ve 2/420) 270 

Sayfa 
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

dair kanun tasarısına dair (1/561) 210 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev-

| leri hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı ka-
] nuuların bâzı maddelerinin değiştirilmesi

ne ve bu kanunlara bâzı ek maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/647) 129:141 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1964 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
ayları hesabı hakkında (5/88) 2,85 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/593) 270 

- Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 7 . 7 . 1939 tarih ve 3704 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/319) 2 

- - 5247 sayılı istanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadrolan Kanununa ek kanun ta
sarısı hakkında (1/568) 216 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim 
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve 
Kırşehir Milletvekili Memdulı Erdemir'in 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, 
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul 
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifine dair (1/539, 2/581, 
2/617, 2/618) 4:36,47:61,225:243 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Naami özoğul'un, 657 
sayılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanu
nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna 3 ncü bir geçici madde eklen-
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Sayfa 

•mesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/515) 216 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut 
ve iki arkadaşının, 2527 sayılı Basmayazı 
ve resimleri dericime Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar eklenmesi ve bâzı fıkraların 
metinden çıkarılması hakkında kanun 
teklfine dair (2/690) 216:217 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gere
ğince ihtiyata ayrılmış yedek subay ve er
lerden yoklamasını yaptırmamış olanların 
para cezalarının affına dair kanun teklifi 
hakkında (2/366) 90:92 

— Gümrük Kanunu tasarısı, 5383 sayı
lı Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiylc 
71 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonları raporları ile îzmir Milletve
kili Mustafa Uyar'm, 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 134 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(1/466; 1/204; 2/236) 176 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 

Sayfa 
sayılı Harita Müdürü TJmumiyesi Kanunu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna 3 ncü bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/515) 216 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
raporları 

— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/577) 216 

— İnsan menşeli tedavi edici maddele
rin karşılıklı verilmesine dair Avrupa 
Andlaşması ve Eki Protokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısına dair (1/506) 216 

Tarım Komisyonu raporu 

— Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 
50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/593) 270 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Demiryolları inşaatı için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 7358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında (1/469) 270 

SAYIN ÜYELERLE tLGlLÎ İŞLER 

izinler 

— Kars Milletvekili Necmettin Akan'a 
10 gün izin verilmesi (3/927) 177 

— Sayın milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesi (3/923) 45:46,80:81 

ödenekler 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Samsun Milletvekili Hamit Ki-
per'e ödeneğinin verilebilmesi için keyfi
yetin Genel Kurulun Kararına sunulduğu
na dair (3/925) 81 

— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Urfa Milletvekili Osman 
Ağan'a ödeneğinin verilebilmesi için keyfi

yetin Genel Kurulun Kararma sunulduğu
na dair (3/924) 81 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Balıkesir Milletvekili Cevat Kanpu-
lat'ın, yasama dokunulmazlığı (3/918) 2 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/934) 404 

— Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun 
yasama dokunulmazlığı (3/928) 269 

— îzmir Milletvekili Kadri özek'in ya
sama dokunulmazlığı (3/929) 270 

— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığı (3/919) 2 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
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Svyfa 
bi'nin yasama dokunulmazlığı (3/9.2.6) 216. 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men'in, yasama. dokunulmazlığı (3/930) 270 

Adalet» Bakanından 

— Bolü Milletvekm Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sül'h ceza mahke
melerinde karar altîtta alınan maktu avu-
kat ücretlerinin kaldırırması ve azaltılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet ve Tarım bakanlarından sözlü soru
su (6/923) 425 

— îzmir Milletvekili Arif Ertıınga ,-
nm, Demirci ilçesinde yapılan A. P. ka
palı saloH toplantls-mda 27 Mayıs'a ve yeni 
demokratik rejime tecavüz eder mahiyette 
konuşmalar olup olmadığına dair içişleri 
ve Adalet bakanlarından Söxlti sorusu 
(6/773) 68 

Başbakandan 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır kö
yü halkı tarafından gönderilen SO imzalı 
dilekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/760) Ç4 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Atatürk'ün *6gûtil&4fi$& posta putlarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/920) 424 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, îzmir ile Antalya arasındaki turistik 
yolun, Korkuteli - Tefenni arasının, acele 
inşası hususunda ne düşüntüdüğÜAe. dair 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanımdan sö>-
lü sorusu (6/896) 78 

— îzmir Milletvefcffi Nihâd Kflvşad'-
ın, Türkiye'de Türlt vatandaşlarına tahsis 
edilen sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 

Sayfa 
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 

yasama dokunulmazlığı (3/920) 2 J 

(3/935) 404 

sayılı Kanunun, günün şart ve icaplarına 
göre, kaldırılması veya tadili hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/755) 63 

— îzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
Büyük Ata'mn ismi ortaya konularak ya
pılan maçlardaki hasılata ve seyircilerin 
durumlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/720) 62 

—• îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/757) 63 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesis
lerinin halen kimin veya kimlerin tasarru
funda olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/750) 63 

— Muğla Milletvekili Adnan Akar-
ca'nm, Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin, Hükümetimize, eski yardımın 
devam edeceği hakkında bir garantisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/751) 63 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir 
gericilik akımı varlığının kabul edilip edil
mediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/905) 176 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Rize'nin îkizdere, Oamlıhemşin ve 
Kaptanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 
1964 ve na,ütaakıp yıllarda, neler yapılma
sının düşünüldüğüne dair Başbaikandan 
sözlü sorusu (6/917) 424 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon limanının hinterlandı ile ir-

SORULAL VE CEVAPLAR 
& - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 



ü-
tibatını -sağlryacak. münakale tesislşrinin ıs
lah ve iby»sı konularında-ne .gibi tedbirler 
alındığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/262) 

Bayındırlık Bakanından 

— -Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, İzmir ile Antalya arasındaki turistik 
yolun, -Korkuteli - Tefenni arasının, acele 
;iagası hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakan ve Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu ((5/890) 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan 

Mr kısım -yolların, bu yıl il bayındırlık 
ftiüdürlüklerine devrolunduğunun doğru 
olup olmadığına dair Bayındırlık "Bakanın
dan sözlü sorusu (6/909) 

— .Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice - Kulp - Muş karayolunun 
yapımına ne maksatla ve hangi tarihte baş
ardığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/9İÖ) 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diİer'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne 
zaman karayolları programına alınacağına 
<tj#ir* jEUyifldırlık Bakanından sözlü sorusu 

Sayfa 

64 

78 

268 

268 

62 

—• Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Giresun ili Dereli ilçesini Ya
vuz Kemal bucağına bağlıyacak olan yo-
4un -inşa ve ikmalinin bir plâna bağlı olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü-sorusu (6/922) -424:425 

— "Niğde Milletvekili Ruhi Soyer^in, 
Aksaray ilçesi ile- Adana asfaltı arasında
ki 3 kilometrelik yolun ne zaman yapıla
cağına liair Bayındırlık Baka,nşrtdan söz-

llü sorusu (6/770) 65 
s— ftfi&de Milletvekili (Ruhi SoyerHn, 

por ile Adana asfaltı arasında ^bulunan 
toprak jtolun Karayollarınca, 1964 yılında 
inşası suretiyle trafik kazalapmuı önlen
mesi -faa&usa&da ne .düşüaiiühie^ne 4air 
Bayıı«ihr-kk Bakanından ssözîü ^soruşu 

& 

Sayfoe-
— -Niğde -.Milletvekili Jiuhi Soyer'in, 

Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro
jelerine , dair ^Bayındırlık-Bakanından söz
lü sorusu \ £6/717) 62 

— Samsun *,Miltetvefcili ftlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kamil bucağına bağlı Aşa-
ğızeytin köyü civarında ve Kızılırmak üze
rinde yapılan .köprünün devamı olan ve 
Kunduz orman -bolgm, Ovacık jşaylası ve 
Vezirköprü'ye uzanan yolun yapımının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve 
Bayındırlık kokanlarından sözlü sorusu 
(6/929) 425 

— Samsun MilİafcveMi tlyas Kılıç'ın, 
Samsun limanının -inşasındatt 'sonra mey
dana g*$en*kümsâllh tertip ve tmdmi için 
demiryolunun yerinin değiştirilmesi "humt-
sunda ne dttşüntfMftğütte dair iBâyindırhk 
ve Ulaştırma -bakanlarından4 ;sdzRi sonısu 
•^6/925) 425 

— #okat Milletvekili Mehmet Kazö--
va'nın, Aİttros 4>ara;j gölü içerisinde kâl&t' 
ğı için ^ttrrtMk ödÜ&ı -arazilerin bedelleri
nin ne «aman verileceğine ^dair Bayındırlık 
•Bakanından sözlü ; sorusu ^ / H 8 ) 64 

Çalışma Bakanından 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Batman petrol havzasında ça-̂  
iışan işçilerin grev yapması sebebine 
dair Çalışma ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlarından .«özlü sorusu (6/9CM) 176 

-Bövlet BaScMundaaı 
— Antalya 'Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, Antalya Belediye sınırları dâhilin
de, Evkafa ait, ne kadar boş arazi b̂u
lunduğuna "ve satılan gayrimenikuUerden 
ne kadar gelir sağlandığına dair Devlet' 
Bakanından sözlü sorusu (6/747) 62 

— Balıkesir Milletvekili <#hat Tur
gut'un, -MÖÜî Savmama üıfcigsAJşterı için 
Valkıf 35âyti»iifcter tşleteatfcinto tola fi
yatla .zeytinyağı »lırtdığtnîn jdoğ-Hı olup 
olnıadığma üdi&r M'ûlî Savttööia J/e Dev
let b*kfl&4ay»&m «ö«lü Jorasu ;<&/QZ&) ,268 

— ?Edisne M#let*«feili llfcaSıi &fcte*a-
iiı, ©«den Terbiyesi Genel Müdft^üğüa-
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ec, Edirne Kırkpmar er meydanının ona
rımı için, 1963 yılı programına konulan 
ödeneğin tenkis edillip edilmediğine dair 
Devlet Bakanndan sözlü sorusu (6/740) 62 

•—' Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve prıoigrıama alınıp ödemeği 
do ayrılan Kastamonu kapalı spor sa
lonunun ihalesinin geri bırakılması se
bebine dair Devlet Bakanından sözlü so-
TUSU (6/758) 63 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Elâzığ Milletvekili Nureddin Ar-
dıçoğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elekt
ro •, Metalürji ve Elektro - Kimya sanayii 
tesisleri kurulması konularında yeni 
etüt ve hazırlıklar olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sanayi Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/895) 40 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'm, Batman petrol havzasında 
çalışan işçilerin grev yapması sebebine 
dair Çalışıma ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlarından sözlü sorusu ( J /903) 176 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kaz 
ova'nın, Almus baraj gölü i-3eri.sivi.rl0 
kaldığı için istimlâk edilen arazilerin be
dellerinin ne zaman verileceğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/906) 250 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ne r'in, Çay işlerinin müstakil 'bir teşki
lât tarafından yürütülmesi hususundaki 
çalışmların bugüne kadar bitirilme-
mesi sebebine dair Tarım ve Gümrük ve 
Tekel bakanlarından sözlü sorusu (6/918) 424 

içişleri Bakanından 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'-
m, Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı 
Dirgine köyünün Bolu ili Mengen ilçesi- I 
ne bağlanması için yapılan plebisit sıra
sında vatandaşlara (baskı yapılıp yapıl-
madğnıa dair içişleri Bakanından söazlü 
sorusu (6/748) 62:63 

I Sayfa 
I — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'-
I in, Keşan'ın, Altıntaş köyü ile Malka-
I ra'mn, Teberrut ve Davuteli köyleri 
I arasındaki sınır anlaşmazlığını halleden 
I kararnamenin uygulanması sebebine dair 
I İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/928) 425 

S —• Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
I Savacı'nm, îşten el çektirilmiş kaç bele-
I diye başkanı bulunduğuna dair içişleri 

Bakanından sözlü sorusu (6/930) 425 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan 
Balım'ı'n, bir köre sıhhi muayene ku
rulunun tam sağlam raporu verdiği ha
berinin doğru olup olmadığına dair, iç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/710) 62 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'-
1 nın, Demirci ilçesinde yapılan A. P. 

kapalı salon toplantısında 27 Mayıs'ave 
yeni demokratik rejime tecavüz eder ma
hiyette konuşmalar olup olmadığına dair 
içişleri ve Adalet bakanlarından sözlü 
sorusu (6/773) 68 

— izmir Milletvekili Nihad Kürşad'-
ın, Türk vatandaşlarının seyahat serbes
tisini tahdideden tedbirlerin müstenida-
tının no olduğuna dair içişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/756) 63 

—* Kütahya Milletvekili Sezai Sar-
paşar'm, münhal bulunan Altıntaş il
çesi kaymakamlığına ne zaman tâyin 
yapılacağına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/759) 63:64 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, hudut illerimizde yürürlüğe 
konulan 9 numaralı Sirkülerin, bâzı hü
kümlerinin, Anayasaya aykırılığının tet-
/kik edilip edilmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/898) 78 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arikan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde 
oturan bir aşiret ağasının, köye nişan 
töreni için gelenlerin köye girmesine si
lâhla mâni olduğunun doğru olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/894) 40 

http://i-3eri.sivi.rl0
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— Sivas Milletvekili Güner Sansö-
zen'in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin 
feaşka bir yere nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/916) 424 

îmar ve İskân Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ıh, Lice ilçesinde yapılan evlerin, 
maksada uygun olarak, ikamete tahsis 
olunup olunmadığına dair îmar ve îskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/912) 268 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin iline, âfet fonundan, 
yapılan yardım miktarına ve yardımın 
kimlere ve ne suretle tevzi edildiğine 
dair îmar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/900) 78 

... — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet ve
ren dolu ve sel âfeti dolayısiyle meyda
na gelen hayvan hastalıklarını önle
mek ve meskenleri yıkılan halka yardım 
yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/697) 61-62 

Maliye Bakanından 

— îzmir Milletvekili Nihad Kürşad'-
ıh, Türk vatandaşlarının seyahat serbes
tisini tahdideden tedbirlerin müsteni-
datmm ne olduğuna dair İçişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/756) 63 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un, malî, iktisadi veya teknik ka
yıtlar yüzünden gazete kapatılmış olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu 
(6/924) 425 

— Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin, Basın - İlân Kurumunun 
24 sayılı Genel Kurul kararının 8 nci 
maddesindeki dizgi makinası kullanma 
mecburiyetinin Anayasamızın 23 ncü mad-

Sayfa 
desine aykırı olup olmalığına dair Ma
liye ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/919) 424 

Millet Meclisi Başkanından 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, 'Mecliste ihalen Matlbaa Mü
dürü bulunup bulunmadığına dair Mil
let Meclisi Başkanından 'sözlü sorusu . 
(6/903) 176 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu 
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan 
îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Milletevkilliği sıfatının devam edip et
mediğine dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/902) 176 

Millî Eğitim Bakanından 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
t'inoğlu'nun, Eskişehir'de 'inşa edilen 
îmam - Hatip Okulunun neden öğretime 
açılmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/753) 63 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanı
nın görevine son verilmesi sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/763) 64 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıl
dığına ve bunların hizmete girip girmediği
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/899) 78 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus Ortaokulunun, 1964 yılı içinde, 
hizmete açılıp açılmıyacağma dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

250 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir 
maden ihtisas bölümünün, bugüne kadar 
faaliyete geçirilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/754) 63 
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Millî Savunma Babanından 

— Balıkesir Milletvekili Gihat Turgut'
un, Millî Savunma ihtiyaçları rçin Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla 
zeytinyağı alındığının doğru olup almadığı
na dair Millî Savunma ve .Devlet Bakan
larından sözlü sorusu (6/913) 263 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO 
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyelerin
in neden davet olunmadıklarına dair Millî 
Savunma Bakanımdan sözlü sorusu (6/734.) :62 

— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyöne
timin tatbik .edilmekte bulunduğu bölge
lerde, kaç gazete ve dergi kapatıldığına 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sanısı! (6/749) 63 i 

— Sivas Milletvekili 'Tahsin Türk.ay'- \ 
ıın, Doğu Menzil Kumandanı General 
Faruk Güventürk hakkında 4 Mart 1964 ; 
tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan 
yazısından dolayı, bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair Millî Savunma Baka
cından sözlü sorusu (6/915) 424 I 

i 

Saflık ve Sosyal Yardım -BakajMida» 

—• Giresun Milletvekili Nizamettin • 
Eılkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasa- [ 
hamızda Hükümet tabipliğinin münhal | 
'bulunduğuna dair SağıIk ve 'Sosyal Yar
dım Bakanında& sözlü sorusu (6/921) 424 j 

•— Mardin '-Milletvekili Esat Kemal j 
Aybar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Buca- ! 
ğında yapılması kararlaştırılan Sağlık j 
Ocağmıto Kısırkanco köyüne yaptırılması i 
se'bebjne dair Saflık ye »Sosyal Yardam 
Bakanından sözlü sorusu (6/901) 78 

Sanayi Bakanından 

— • Amasya Milletvekili <Rç§4t Arpacl-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası j 
ile bir çimento fabrikası kurulması "hu
susunda .ne düşünüldüğüne dair Sanayi 3 
Bakanından sözlü sorusu (6/767) .64 j 

Sayfa 
— Bitlis KUkfcve^Li , ^ ^ 8 ^ Okumuz

un, ilk otütlcrinde T&tvan^a »kuruması
nın münasiboiaçağı rakorla £eyşk, çdilen 
Çimento Fabrikasının Vajı'fl rna]şl§$ilnıeşi 
sebebine dair Sanayi Bakanından söẑ ü 
sorusu (6/914) 268 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir 
selüloz ^abriks«ı ;kMir«ieoaâttını adağım *lup 
olmadığına dâir &an*yi •: B^fean^dan AÖŞS-
lü sorusu (6/911) MS 

— Elâzığ Milletvekili ^umdd*n Ar-
dıçoğlu'nun, -Elâzığ bÖĴ e înd^ ,M]#kt$Q -
Metalürji ve Elektro - Kimya sanayii tesis
leri kurulması konulannda yeni etâit ve ha
zırlıklar olup olm-adığıaa dair, Â&nerji vö 
Tabiî Kaynaklar ve tSa&ayi • batoaılknııdsaı 
sözlü sorusu (6/8Ö6) 40 

— ^Eskişehir Mütefcvsekili ı4«iz #«ytin-
-Oğlu'nun, Eskişehir'in, Mihalıççık -İlçesi 
elektrik işinin ne zaman yapılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (15/752)' 63 

—- Kütahya Milletvekili Ali Erbek'inı 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 prog
ramı hazırlanırken -'köylerin seçiminde n« 
gibi esasların göz önünde tutiildurğuna dair 
Sanayi Bakanından sö*lü sorusu <<3/761) 64 

— Rize Milletvekili Cevat Y^lpı'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak 
kâğıt hamuru fabrikasının kurulacağı ye
rin katî olarak -tçşbit rföçUljP ,e$ilmediğino 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/774) 08 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt 
Hamuru Fabrikasının kuruluş yeri hak
kında yapıilan etütlerin tamamlanıp ta-
maml,anmadığına , d#jr T&rııia ve $swj*yi 
bakanlarından sözlü^ru^u r̂ 6/76Ç) ,-64 

Tanın £&kaıund£uı 

— ^Bokı Milletvekili Ah«ı«t »Ç^cmak'ın, 
©rman suçlarından dolayı sulh ceza mah-
kcmel» rinde isarar altj^a^alınan .^jaktu 
avukat ücretlerinin /^dırılnıası ve^a^al-
tılmasmın . düşünülüp ^ ş ü ^ ü ^ d i ^ i n c 
dair Adalet ye Tarım bak^nl^rjn^ap sözlü 
sorusu '(6/923) ' 425 
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—- Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü mü
essesesinin kuruluş ve görevlerinin hangi 
esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/737) 62 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteri
ner teşkilâtının noksan oluşunun mahzur
ları üzerinde durulup durulmadığma dair 
Tarım Bakanından - sözlü sorusu (6/893) 40 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, meri-
nosculuğu teşvik ve geliştirmek için ne 
yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu <6/892) 40 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında 
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/777) 69:73 

— İsparta Milletvekili Ali ihsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/775) 68 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç madde
leri arasında bulunan elmanın istihsal ve 
ihracı hususlarında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Ticaret ve Tarım bakanların
dan soru Önergesi ve Tarım Bakanı Turan 
Sahih'in sözlü cevabı (6/772) 65:68 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, çay işlerinin müstakil bir teşkilât 
tarafından yürütülmesi hususundaki çalış
maların bugüne kadar bitirilmemesi sebe
bine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel ba
lkanlarından sözlü sorusu (6/918) . 424 

— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt 
Hamuru Fabrikasının kuruluş yeri hak
kında yapılan etütlerin tamamlanıp ta
mamlanmadığına dair Tarım ve Sanayi 
bakanlarından sözlü sorusu (6/766) 64 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Osniançık ilçesi îÇâmil bucağına bağlı Aşa-

Sayfa 
ğızeytin köyü civarında ve Kızılırmak 
üzerinde yapılan köprünün devamı olan 
ve Kunduz orman bölgesi, Ovacık yaylası 
ve Vezirköprü'ye uzanan yolun yapımının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve 
Bayındırlık bakanlarından sözlü sorusu 
(6/929) 425 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'-
m, Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, 
şahsiyle ilgili beyanatının Türkiye Radyo
larından yayınlanması sebebine dair Tu-* 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü .sorusu 
(6/908) 250 

Ticaret Bakanından 
— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 

ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla sa
tılmasına soya yağı ithalinin sebebolup ol
madığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/926) 425 

— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne 
ilinde çok düşük fiyatla buğday alımı 
yaptığı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/927) 425 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında 
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/777) 69: 

78 
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komi
tesi kurulup kurulmadığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/776) 68 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç madde
leri arasında bulunan elmanın istihsal ve 
ihracı hususlarında ne gibi tedbirler alın
dırma dair Ticaret ve Tarım bakanların
dan soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan 
Şahin'in sözlü cevabı (6/772) 65:68 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan 
yerlerde alım yeri açmaması ve aldığı mah* 
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sullerin bedelini vaktinde ödememesi se
bebine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/771) 65 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

-- Erzincan Milletvekili Zeynel Oün-
doğdu'nuu, Türkiye Radyolarının, kültür, 
sanat t e müzik yaymlarınıu, halkın ihti
yaç ve temayüllerine göre, yeniden tan
zimi yolunda ne gibi tedbirler alınması 
düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/897) 78 

— Kocaeli Milletvekili Haklan Kısa-
yol'un, malî iktisadi veya teknik kayıtlar* 
yüzünden gazete kapatılmış olup olmadı
ğına dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu (6/924) 425 

— Trabzon Milletvekili Zeki Yağnmr-
dereli'nin, Basın - îlân Kurumunun 24 sa
vdı Genel Kurul kararının. 8 nci maddesin -

Sayfa 
deki dizgi makinası kullanma mecburiye
tinin Anayasamızın 23 ncü maddesine ay
kırı olup olmadığına dair Maliye ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü so
rusu (6/919) 424 

Ulaştırma Bakanından 

-•— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına 
her sene verilmekte olan iki maaş tutarın
daki ikramiyenin bu sene ödenip ödenme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/764) 64 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç.'m, 
Samsun Limanının inşasından sonra mey
dana gelen kumsalın tertip ve tanzinji için 
demiryolunun yerinin değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/925) 425 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Ergani'de boğulan bir kadının 
cesedinin otopsi yapılmak üzere, ilçe mer
kezine taşındığının doğru olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat 
Oumralı'nın yazılı cevabı (7/442) 259:261 

•-- Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Ergani Savcısının vatandaşlara 
hakaret etmek suretiyle suç. işlediği hak
kındaki şikâyet üzerine bir işlem yapılıp 
yapılmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Sedat Oumralı'nın yazılı 
cevabı (7/509) 114:115 

— .İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 17.Kasını 1963 tarihinde yapılan, bele
diye başkanı ve üyeleri seçiminde partile
rin ve bağımsız adayların aldıkları oy sa
yısına dair som önergesi ve Adalet Ba
kanı Sedat Oumralı'nın yazılı cevabı 
(7/444) * ' 163 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, " 
.17 Kasım 1963 tarihinde yapılan il genel 
meclisi seçimlerimle parti adaylarının ve 

bağımsız adayların aldıkları oy sayısına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakam Sedat 
Oumralı'nın yazılı »cevabı (7/445) 163:164 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasını 1963 tarihinde yapılan mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri ile köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde 
adayların aldıkları oy sayılarına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumra-
lı'nın yazılı cevabı (7/446) 164:165 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
İzmir'de ikinci !bir İş Mahkemesi kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çum-
ralı'nm, yazılı cevabı (7/545) 268,421 :422 

— Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, Tapulama Kanununun 
veto edilmesini temin için çalışan Adalet 
Bakanına dair -soru önergesi ve Başbakan 
adına Adalet Bakanı Sedat Oumralı'nın 
yazılı cevabı (7/440) 340:341 

Başbakandan 

— Aydın .Milletvekili Hilmi Aydinçe r'-
in, Kıbrıs meselesini kökünden halletmek 
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için, Güney - Doğu'da ve Trakya'da, kış
ta] seferberlik ilânı konusunda ne düşü
nüldüğüne dair sora önergesi ve Başba
kan adına Millî Savunma Bakanı tlhami 
Sancar'm, yazılı cevabı (7/510) 293:294 

— Burdur Millet'vetkili Mehmet öz-
bey'in, Burdur ilâ Tefelimi U'çesi Hüyük 
köyüne, köyün ba<§ka yere nakli için, ayrı
lan paramın şimdiye kadar gönderil me-
ınesi sebebine dair somu önergesi ve Barba
kan adınta îmaır ve iskân Bakanı Cel âfettin 
Uzer'iın yazılı cevabı (7/589) 70,397 :,m 

— Burdur Milletvekili Mehmtet öz-
bey'in, Et ve Balıik Kuıımuunuın, Ame-
rilka'dam kaıç bin ton soya yağı ıgetirdiği-
ıı-c ve bumla m haaıigi sanayicilere tevzi et
tiğinle dair Barbakan, Maliye, Tica
ret ve Sanayi Balkanlarından yazılı sorusu 
(7/540) 79 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Arail'ıu, 1963 malî yılı Tarım Vergisinin, I 
bugün ortaya çıkan, kusurlarının gerçek 
•söbebkiıkı '.nıe olduğuna ve gaz yağımın se-
bebolduğu ve.rlgt zıyaı miktarına dair 
soru önı&ngem ve B<aışibaifcan adıma MJaliye 
Balkanı Ferid Melon'in yazılı cevabı 
(7/422) 288Ö92 I 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan j 
Aral'ın, yıllık gaz yağı sarfiyatı ile bu j 
sarfiyatın, dağılış .mıilktaMina ve gaz yağına: I 
yapılan zam sebebiyle dar gelirli vatan- i 
daşı koruyucu ne gibi tedbir ali rina cağına, j 
dair soru önergesi ve Başbakan «duraı Ma
liye Balkanı Ferid Mcletı'in yazılı cevabı i 
C7/4İ23) 106:109 j 

— Iznıir Milletvekili Şinasi Osına'nın, ı 
beden eğitimi ve spor işlerini tedvire j 
mıemur Devlet Bakamınım, bölgecilik yap- I 
tuğımsm ve taraf tuttuğunun bilinip bilin- j 
ınediğine dair soru önergesi ve Başbakan I 
•adma Devlet Balkanı Malik Yolaç'ıın yazılıı 
cevabı (7/5121) 296:298 ' 

— Konya Milletvekili Ahmet Gür- I 
kan'ın, Devlet Baklanı ve Başbakanı Yar
dımcısı Kenual Satır'ın, HEKTAŞ Firnua-
sııuun ortağı ve idare Kurulu Üyesi bu- . 
lıınduğu hakkımdaki neşriyatım doğru olup 
olmadığıına dair Başbakandan yazılı sorumu 
(7/&42) 127 I 
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— Konya Milletvekili Kadimau Kaflı'-
mn, bir Boraks fabrikası knıırufomıasımiiiı 
düşünülüp düşünülmediğime dair soru 
önergesi ve Başbakanı adıma Enerji ve 
Tabiî Kaymalklar Balkanın Hüdai Oraıl'ım 
yazdı oevaibı (7/528) 298-300 

— Konya Milletvekili Kadircıaa Kafb'-
j mu, Konya'ya bir bölıge fuarı açılması-

ıııııı düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Barbakan adıma Ticaret Ba-
'kaiiM Fennî îslimyeli'ınıim yazılı eevalbı 
(7/5:23) 341:343 

— Konya Milletvekili Kadirc-ıam Kaflı'-
I ııın, maksat ve -gayesini kaybeden, halka 

zararlı ve Devlete yülk olanı Et ve Balık 
Kuııımunuın ııslahı için bir çare düşünü
lüp düşlimülmediğiıne dair sora önerlgesi 
ve Başibaikaaı adına Ticaret Bakamı Fennî 
îslimyelitoin yazılı cevaibı (7/529) 394:396 

— Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftüoğlu'nfun, Tapulama Kamumu-
nıuaı veto edillmesini temin için çalışan 
Adalet Bakanuma dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Adaifet ©alkarna Sedat 
Oıımnali''ınn yazılı cevabı (7/440) 340^341 

Bayındırlık Bakanından 

— Antalya Milletvedcili Hasası Fekmi 
Boztcpe'min, Akdeniz sahil yolunun, Ma-
navgait hudutları dâhilimde kallam kısmı
mın inşasına no zamıam başlanacağımla dair 
•Bay imdi rlıık Bakamından yazıl» sorusu 
(7/592) 425 

— Burdur Millet vekili Mehmet Özb-ey'-
iıı, Burdur ili Tefenni ilçesi Hüyük köyü
ne, kıöyün başka yere niafkli içim, ayrılan 
paranın şimdiye kadar göndeıilnıeımesîi se-
belbine dair Başbakan, imar ve iskân 
ve Bayındırlık Bak anların dıam yazdı sorusu 
(7/593) 79 

— Edirne Milletvekili Falhir Girifcli-
oğlıu'nun, Adilcevaz - Site araısıındaiki yo
lun yapılmıası hakkımda bir karar alliun/maış. 
olup .olmadığına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın ya
zdı cevatoı (7/531) 41,396 

— Edirne Milletvekili Faihir Giritli-
oğhı'num, Haivsa ilçem Tahal köyünü 'ana-

http://�alh.il
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yala bağlıyacak: yolun ne zaman tamanı-
lanaoaği'na 'dair soru önergesi ve Bayın-
dııılık Bakamı Arif Hikmet Onat'ın yazılı 
.cevabı (7/492) 434:435 

— Edirne Milletvekili Falhir Giritli* 
oğiliu'naiiiı, Şemdinli illıçesinii Iraık hududu
na bağlıyan Şemdinli - Raıbaırıik yolunun 
"yapımı konıu'suında me düşünlüldüğüne dair 
Boyrod'n'l-jk, Millî SavucRinm ve Tanım ba-
kanla.riinıdaın yazılı sorusu (7/5(32) 41 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yuflt'un, Erzurum'un Aşkale ilçesinden 
Maden - İspir yolu istikametinde inşa olu
nacak yolun yapılmasına no zaman başla
nacağına dair soru önergesi ve Bayındır- I 
hk Bakam Arif Hikmet Onat'ın, yazılı ce
vabı (7/214) 434 

Çalışma Babanından 

—• Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Alkay'ın, yabancı rmıemleketierde, sosyal gü- I 
venlik konularında yapılan toplantılara I 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve 
işçi Sigortaları Kurunranun iştirak edip 
etmediklerine dair soru önergesi ve Mali- I 
ye Balkanı Ferid Melen'1 e Çalışma Bakanı 
Bülent Eccvit'in yazılı cevaplan (7/504) 113: 

114 

Devlet Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- I 
lu'nun, Hakkâri'nin ilçelerinde müftü, I 
İmam ve vaiz kadrolarının boş bırakılması 
•sebobino dair Devlet Bakanından yazılı 
sorusu (7/530): 41 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Beden Eğitimi ve spor işlerini tedvire me- I 
mur Devlet Bakanının, bölgecilik yaptığı- I 
nın ve taraf tuttuğunun bilinip bilinme- I 
dlğine dair soru önergesi ve Başbakan adı
na Devlet Bakanı Malik Yolaç'm yazılı ce
vabı (7/521) 296:298 

—t Mardin Milletvekili Seyfi Güneşten'-' 
in, vakıflara aidolup gelir getiren - gayri- I 
menkullerin ihalesi, kiraya veriknesd vo I 
mütaakıp devir işlemlerinin hangi esaslara 
göre yürütüldüğüne dair Devlet Bakanın
dan yazılı sorusu (7/543) 176 

Sayfa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Elektrik îşlötmesinin bir elden ida
resinin ne zaman ve .ne suretle kabil olabi
leceğine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın 
yazılı cevaıbı (7/535) 41,396:397 

— Edirne Milletvekili Fahir Giri'tlioğ-
lu'nun, Maden Telİriık ve Arama Enstitü
sünün, 18 seneden beri, teftiş ve murakabe
sinin yapılmadığı hakkındaki söylentile
rin doğru olup olmadığına dair soru Öner
gesi ve Sanayii Bakanı Muammer Erten ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai!,' 
O rai'in yazılı cevapları (7/533) 343:344 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Muş ili Karasu Itagülâtöriinıün ya» 
pıımma ne zaman başlanıp ne zaman bitiri
leceğine dair soru Önergesi ve Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın 
yazılı cevabı (7/534) 41,344 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
ıinir'in, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 
yapılması 5 yıllılk plâna alınmış bulunan, 
Sürgü Barajı inşaatının ne zaman bitiri
leceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı sorusu (7/547) 425 

' — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
mn, bir Boraks fabrikası kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Başibalkan adına Enerji ve Taibiî 
Kaynaiklar Bakanı Hüdaiî Oral'ın yazılı 
covalbı (7/528) 298:300 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'in, Midyat ilçesi civarında bir Gölet 
inşası konusunda bir çaJışma olup olmadı
ğına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın yazılı 
cevabı '(7/494) ' 261 

İçişleri Bakanından 

— Manisa Milletvekili Hilmi O'kçu'nun, 
kaymakamlıkların bir yerden bir yere nak
linde, Bakanlıkça, evvelden tanzim edik 
miş, bir ana prensip bulunup bulunmadığı
na dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(T/550) """ 425 
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— Tokat MilıküjvdlciH Ali Dkmanîn, 
Traktör ehliyeti almak istiyenlerden ne gi-
Ihi vasıflar arandığına dair İçişleri Baka
nımdan yazılı sorusu (7/549) 425 

imar ve îskân Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Burdur ili Tefenni ilçesi Hüyük köyü
ne, köyün başka yere nakli için, ayrılan pa
ranın şimdiye kadar gönderilmemesi sebe
bine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
imar ve Isikân Bakanı Celâlettin Uzer'in 
yazılı cevabı (7/539) 79,397:399 

— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl ve 
ambar gibi ihtiyaçlarının, ormanın korun
ması bakımından, başka suretle temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve îmar ve İskân Bakanı Celâlettin 
Üzer ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in ya
zılı cevaplan (7/34) 414:416 

Maliye Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Et ve Balık Kurumunun, Amerika'dan 
kaç bin ton soya yağı getirdiğine ve bun
ları hangi sanayicilere tevzi ettiğine dair 
Başbakan, Maliye, Ticaret ve Sanayi Ba
kanlarından yazılı sorusu (7/540) 79 

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, yabancı memleketlerde, sosyal 
güvenlik konularında yapılan toplantılara 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve 
İşçi Sigortaları Kurumunun iştirak edip 
etmediklerine dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Fericl Melen'le Çalrmıa Bakanı 
Bülent Eeevit'in yazılı cevapları (7/504) 113: 

114 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, 1963 malî yılı Tarım Vergisinin, 
bugün ortaya ç:kan, kusurlarının gerçek 
sebebinin ne olduğuna ve gaz yağının se-
'bobolduğu vergi ziyaı miktarına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Ba
kanı Ferid Melen 'in yazılı cevabı (7/422) 288: 

292 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sar
fiyatın dağılış miktarına ve gazyağma ya
pılan zam sebebiyle dar gelirli vatandaşı 
koruyucu ne gibi tedbir alınacağına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/423) 106:109 

— Mardin Milletvekili Seyfi Güneş-
tan'm, 'belediyelere yapılacak yardım fo
nundan, bugüne kadar, hangi belediyelere 
ne miktar ödeme yapıldığına dair Maliye 
Bakanından yazılı sorusu (7/544) 250 

Millî Eğitim Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Ergani Ortaokuluna, yeni ders yı
lma kadar, müdür tâyin edilip edilmiye-
ceğine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir (7/546) 268 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nraı, İlkokul öğretmenleri ödeneği Ka
nununun köylerde öğretmenlik yapan öğ
retmenlere de uygulanması suretiyle tatbi
kinin gerekip gerekmediğine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitini Bakanı İbrahim 
Üktem'in yazılı cevabı (7/513) 295:296 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Oramar 'bucağın
da noksan bulunan okul ve öğretmen du
rumunun telâfisi için ne gibi tedbir düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı ce-

' vahi (7/512) 294:295 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Akçadağ'da inşası kararlaştırılan 
bölge okulu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (7/548) 425 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaf-
lı'nın, Güzel Sanatlar Akademisinin çalış
malarının ıslâhı lüzumuna inanılıp inanıl
madı gına dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı ceva
bı (7/489) 110:112 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
i Arıkan'ın, Midyat'ta inşası mukarrer 30 
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okul binasının, herkesten habersiz, pazar
lık suretiyle Ilkeğitim Müdürünün amca
zadesi olan bir zata, bir kararla ihale 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
ibrahim öktem'in yazılı cevabı (7/503) 292: 

293 

Millî Savunma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın -
çer'in, Kıbrıs meselesini kökünden hallet
mek için, Güney - Doğu'da ve Trakya'da 
kısmi seferberlik ilânı konusunda ne dü
şünüldüğüne dair som önergesi ve Başba
kan adına Millî Savunma Bakanı îlhami 
Sancar'm yazılı ceva'bı (7/510) 293 :294 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lıı'nun, »Şemdinli ilçesini Irak hududuna 
bağlıyan Şemdinli - Kabarık yolunun ya
pımı konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık, Millî Savunma ve Tarım ba
kanlarından yazılı sorusu (7/532) 41 

Sanayi Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Et ve Balık Kurumunun, Amerikadan 
kaç bin ton soya yağı getirdiğine ve bunları 
hangi sanayicilere tevzi ettiğine dair Baş
bakan, Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakan
larından yazılı sorusu-(7/540) 79 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün, 18 seneden beri, teftiş ve muraka
besinin yapılmadığı hakkındaki söylenti
lerin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer Er
ten ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüdai O rai'm yazılı cevaplan (7/533) 41 

343 :344 

— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Salihli Valeks Fabrikasına, Mayıs 1964 
tarihinden bu yana, kaç memur ve işçinin 
alındığına dair Sanayi Bakanından yazılı 
sorusu (7/551) 425 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali A li
kan'in, Midyat ilçe merkezinde bir Sümer-
bank alım ve satım mağazası kurulmasının 

Sayfa 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer 
Erten'in yazılı cevabı (7/483) 109:110 

Tarım Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Safranbolu ilçesinde, 'bağ ve bah
çeleri sulamaya mahsus olan, su arklarının 
beton yapılmasının kabil olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/536) 41 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesini İrak hududuna 
bağlıyan Şemdinli - Kabarık yolunun yapı
mı konusunda ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık, Millî Savunma ve Tarım Ba
kanlarından yazılı sorusu (7/532) 41 

— Giresun Milletvekili Mustafa. Kemal 
Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl ve 
ambar gibi ihtiyaçlarının, ormanın korun
ması bakımından, başka suretle temini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Celfılettin 
Üzer ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in 
yazılı cevaplan (7/34) 414:416 

— Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'-
ın, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim 
Şirketinin 1962 yılı yatırım programına 
dâhil. Van Yapağı Tasnif ve Yıkama tesi
sinin durumuna dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ceva<bı 
(7/107) 417 

— Tekridağ Milletvekili Turhan Kuf
im, 1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ ili 
çevresinde kredili veya peşin bedelli olarak 
satılan sınai gübre miktarına ve gelecek 
ekim yılında bu miktarın ne oranda artaca
ğının tahmin edildiğine dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı 
cevabı (7/131) 417:418 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve ona bağlı Tarım kredi kooperatiflerin
ce müstahsil a açılan çeşitli kredilerin öde
me tarihlerinin daha uzak bir tarihe 'bıra
kılmasının mümkün olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şa
hin ile Ticaret Bakanı ihsan Gürsan'ın 
yazılı cevapları (7/132) 419:421 



- as 
Sayfa 

Ticaret Bakanından 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Burdur ili Ağlasun lltçesiıılde kurulacak 
Ğulyağı fabrikasının inşasına hangi yıî baş
lanacağına clair soru önergesi ve Ticaret Ba
lkanı Fennî îslimyeli'riin yazılı cevabı 
(7/499) 112:113 

• •— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Et ve Balık Kurumunun, Amerika'dan 
kaç bin ton sıoya yağı getirdiğine ve bunları 
hangi sanayicilere tevzi atiğine dair Barba
kan, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanların
dan yazılı sorusu (7/540) 79 

— Giresun MiMıetvelrili Mustafa Kemal 
Çilesjz.'in, Fisko Birliğin kredi ihtiyacının, 
bu seneki rekolte ile mütenasip !bir seviyeye 
yiikselti.lme.si imkânının düşünülüp düşünül
mediğine dair Ticaret Babanından yazılı so
rusu. (7/537) 41 

— İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm, 
ticaretle iştigal eden memur Turan Çakım 

. hakkında hiçbir muameleye tevessül edilme
mesi sebebine dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Fennî İslim yel i'riin yazılı cevabı 
(7/541) 79,399:401 

— Konya Millet*vekili Kadircan Kaflı'-
nm, Konya'ya bir bölge fuarı açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Başbakan adma Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli'nin yazılı cevabı (7/523) 341: 

343 

— Konya Milletvekili Kadircan Kafh'-
nın, maksat ve gayesini kaybeden, halka za
rarlı ve Devlete yük olan Et ve Balık Kuru-

SUNÜKLAR VE 

— Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cev
det Sunay'm, 30 Ağustos Zafer Bayramının 
42 nci yıldönümü vesilesiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına Başkanın şahsımda mil
letvekillerine ve 

Sayfa 
mıınun ıslahı için bir çare düşünülüp dü-
şünülralediğine dair soru önergesi ve Başba
kan adına 'Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'-
nin yazılı cevabı (7/529) 394:396 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
nın, Manisa bağcılar Bankası İstanbul Şu
besinin, tasarruf hesabından, tevdiat sahip
lerine ödeme yapmadığı hakkındaki şikâ
yetlerin doğru olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Balkanı Fennî Islimye-
li'riin yazılı öevaıbı (7/497) 394 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve ona bağlı Tarım kredi kooperatiflerince 
mülstahsüa açılan çeşitli kredilerin ödeme 
tarihlerinin daha uzak bir tarihe bırakılma
sının mümkün olup olmadığına dair soru 
önergesi vo Tarım Bakanı Turan Şahin ile 
Ticaret Bakanı thsaoı Gürsan'ın vazılı ce
vapları (7/132) 419:421 

Ulaştırma Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Devlet Demiryolları ambarına malı ge
len şahıslara, bilgi verilmek üzere, bir ih
barname gönderilhıcsinin usul ittihazı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Ulaştırma B:akanı Ferit Alpisken-
der'in yazılı cevabı (7/538) 78,421 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın,. Haydarpaşa - Kurtalan 'arasında 
vsefer yapan Ekspresten Vagon Restoranın 
kaldırılması sebebine ve kaldırılan bu vago
nun veya yerine geçecek başka bir aracın 
korumasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Fe
rit Alpi'skender'in yazılı cevabı (7/22) 414 

TELGRAFLAR 

Millet Meclisi Başkanı Fuad Slrmen'in, 
şahsı ve milletveMİleri adına Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine selâm ve tebriklerini bildir
melerine dair 283:284 

http://yiikselti.lme.si
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TASARILAR 

Sayfa 
— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ

zı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kımda (1/577) 216 

— Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku
ruluş M3 görevleri hakkında (1/721) 404 

— Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
50 dekarının Millî Eğitim hizım'etlerindıe 
kullanılmak üzere Hazineye satılması hak
kında (1/593) 270 

— Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatları
na tesir led'en mükellefiyetleri bertaraf et
mek amaeiyle alınan Bakaaıılar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkında 
(1/722) 404 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhasap kanun ta
sarısı (1/712) 269 

— 5247 sayılı İstanbul Ünliiversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/568) 216 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
3 ncü fıkrasiyle 71 nei maddesinin değiş-
tiril'mesiıne dair (1/204) 176 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/705) 176,218:219. 

244:247,251,262065 
— 1964 yılı Bütçıs Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/701) 82:84,116:119,128:129,166:169 

— Danıştay kanunu tasarısı (1/474) 117,225 
— Demiryolları inşaatı için gelecek yıl

lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 7358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/469) 270 

— Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Anlaşma 
(CIV) ve -ekleriyle demiryolu ile eşya taşın
ın vnna mütaallik Milletlerarası Andlaşma 
(CİM) ve eklerinin, Ek Protokolün ve nihai 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuma dair (1/714) 269 

— Devlet Hava Meydanları îşetm'esi 
Genel Müdürlüğü uçucu personeline verile
cek uçuş tazminatı hakkında (1/718) 269 

Sayfa 
— Devlet Memurları kanunu tasarısı 

(1/723) 404 
— Esnaf ve Küçük Sanat/kârlar kanunu 

tasarısı (1/4) 41,217,257:258 
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

dair (1/561) 270 
— Gümrük kanunu tasarısı (1/466) 176 
— Halk Barakası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi M<e ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değlşrtMlınıesi hak
kında (1/715) 269 

— Harçlar kanunu tasarısı (1/395) 3:4 
— Hazinece Türkiye Emlâk Kredi 

Bankasında açtırılan tevdiat hesaplarından 
yapılan harcamaların tasfiyesi hakkında 
(1/703) 84:85,120:123,129,170:173 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı (1/711) 269 

— tlköğretim ve Eğit'ım Kanununun 
geçici 2 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/710) 269 

— îmar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, 41 ve 57 nei maddelerine 
birer fıkra efelenmesi ve bu kanunun 36, 38 
Ve 40 ncı maddelerinin yürürlükten kaldı
rılması hakkında (1/720) 269 

— tmar ve İskân Bakanlığı kuruluşu ve 
vazÜieleri hakkındaki Kanunun 12 nei mad
desinin deği'ştirilm'ösine ve 'bu kanuna iki 
madde eklenmesine dair (1/375) 81:82 

— İn ;san menşeli tedavi edici maddele
rin karşılıklı veri'lme*'n;ö dair Avrupa And-
laşması ve Eki Protokol ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(1/506) 216 

— Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
ları mn birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nvi maddesine fb'ir fılkra eklenmesine dair 
(1/717) 269 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
ve bu kanunlara 'bâzı efk maddeler eklenme
sine dair (1/647) 129:141 
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Sayfa 

— Millî müdafaaya İıiyanet suçundan 
mü'eitobet hapse hükümlü Alman uyruklu 
WiTfrled H'erbrecht hakkındaki hapis ce
zasının affı hakkında (1/671) 216 

— Mustaf aoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (1/713) 269 

— Nüfus plânlaması hakkında (1/480) 81 : . 
82 

— «XXXVII «ayılı Türkiye Cumhuriye
ti listesi» (en ziyade müsaadeye mazhar ta
rifesi) nde değ'ışiklik yapılmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında (1/719). 269 

— özel öğretim kurumları kanun tasa
rısı (1/539) 4:36,47:61.225:243 

— Partiler Grup Başkanlıklarının ve 
Maliye Bakanının, Maliye Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanunların bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nunlara bâzı maddeler eklenmesine dair 
(1/647) 46 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
(1/462) 79,82,141:163,177:213,217,251:257 

— Tarım Bakanlığı Vazife ve Teşkilât 
Kanununa bir madde eklenmesine dair 
(1/708) 269 

Adana (Kemal Sarıibrdhimoğlu ve iki 
arkadaşı) 

— Avukatlık kanunu teklifi (2/732) 127 
— Ziraat alet ve makinaları ile kimyevi 

gübre ve ilâçların ithalât ve memlekette sa
tışının münhasıran Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu tarafından yapılmasına ve bu mad
delerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyetine dair (2/731) 127 

Adana (Kemal Sanibrahimoğlu v'e 55 ar
kadaşı) 

— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından acılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında) (2/618). 4:36:47:61,225:243 

Antalya (Eteni Ağva ve üç arkadaşı) 
— 1219 numaralı Tababet ve şubeleri 

Sayfa, 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/724) 404 
— Ticaret Bakam Fennî Islimyeli'nin; 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine 
dair Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
daki Bakanlık İnzibat Komisyonu kurulma
sına dair (1/371) 46 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla 
değişik beşinci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (1/716) 269 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/709) 269 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (1/706) 41 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
ek kanun tasarısı (1/707) 216 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
(1/633) 2r47 

sanatlarına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/733) 250 

Artvin (Fehmi Alpaslan «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi») 

— 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü 
maddesine göre makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtları gösteren (2) sajnlı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında (2/78) 92:96 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu) 

— 5587 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair (2/321) 3:4 

Artvin (Saffet Eminağaoğlu ve 12 ar
kadaşı) 

— Devlet İstatistik Enstitüsünün gö-
rev yetki ve kuruluşu hakkındaki 53 sayılı 

TEKLİFLER 



- 2 6 -

Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (2/586) 

Aydın (Fikret Turha/ngil «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi») 

—• Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkındaki 
206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ve kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkında (2/257) 

Aydın (Mustafa Şükrü Koç) 
— 7 . 7 . 1939 tarih ve 3704 sayılı Ka

nunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
(2/319) 

Balıkesir (Ahmet Aydın Balak ve 2 ar
kadaşı) 

—. 5587 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nuna bir- fıkra eklenmesine dair (2/305) 

Balıkesir (Ahmet Aydın Balak ve 9 ar
kadaşı) 

— îl idaresi Kanununa aykırı olan hü
kümlerin kaldırılması ve İl İdaresi Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında 
(2/735) 

Balıkesir (Ahmet Aydın Balak ve 27 ar
kadaşı) 

— Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifi (2/734) 

Bolu (Sırrı Uzunheısanoğlu «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 4 arkadaşı) 

— 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
6123 sayılı Kanunla muaddel 455 nci mad
desiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla mu
addel 459 nen maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair (2/119) 177,219: 

Sayfa 

46:47 

97 

M :4 

269 

269 

225 

Bolu (Turgut Çulha) 
— Abant gölü çevresinin Bolu özel İda

resine temlikine dair olan 5614 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine bâzı fıkralar eklenme
si hakkında (2/736) 269 

Bursa (Sadrettin Çanga) 
— 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğin

ce ihtiyata ayrılmış yedeksubay ve erlerden 
yoklamasını yaptırmamış olanların para ce
zalarının affına dair (2/366) 90:92 

tçel (Cavit Tevfik Okyayuz «C. Senato
su Üyesi» ve iki arkadaşı) 

Sayfa 

270 

270 

— 8 Haziran 1936, tarih ve 3005 sayılı 
(Meşhut suçların Muhakeme Usulü Ka
nunu) nun birinci maddesine yeniden bir 
fıkra eklenmesine dair (2/614) . 250 

İsparta (Jjokman 'Başaran ve 3 arkada
şı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenme
sine dair. (2/450) 

İstanbul (Ferruh Bozbeyli) W e (Hüsa
mettin Tiyansan) 

— Medeni Kanunun 854 ncü maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında (2/301) 

İstanbul (îsmail Hakkı Tekinel) 
— 1412 sayılı 20 . 4 . 1929 tarihli mu

addel Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 319 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/701) 270 

istanbul (Resif 'Ülker) 
- - Umuru belediyeye mütaallik ahkâ

mı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih 
ve 486 numaralı Kanunun bâzı maddele
rini muaddil 1608 sayılı Kanuna madde
ler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair olan 
15.1 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (2/136) 270 

İstanbul (Reşit Ülker) ve İstanbul 
(Bere Turan) «C. Senatosu Üyesi» 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenme
sine dair (2/420) 270 

İstanbul (Rifat Öztürkçine) «C. Sena
tosu Üyesi» 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenme
ne dair (2/542) 27C 

İstanbul (Rifat Öztürkçine) «C. Sena
tosu Üyesi» ile Bursa (Cevdet Perin) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenme
sine dair (2/438) 270 

İzmir (Hilmi Onat) «C. Senatosu Üye
si» ve Aydın (Mehmet Yavaş) 

—• Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nımla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesine 
hakkında (2/360) 97: 

105 



— ar 
Sayfa 

tamir (Mustafa Uyar) 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 

134 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/236) 176 

•—• Medeni Kanunun 6333 sayılı Ka
nunla değişik 639 neu maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesine dair 
(2/116) 270 

— Yabancı uyruklu turistler aleyhine 
işlenen suçlar hakkında (2/657) 250 

izmir (Ömer Lûtfi Bozcalı) «C. Senato
su Üyesi» 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa, ek kanun teklifi 
(2/327) 85:00 

İzmir (Sin a si Osnıa) ve (Nihad Ki'tr-
şad) / 

— I insin suçlarının affına dair (2/683) 270 

Kars (Lâtif Akimim) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da (2/737) 269 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna) «('. 
Senatosu Üyesi» 

— 1.108 sayılı Maaş Kanununun 1559 
sayılı Kanunla .muaddel 2 nci ve 3041 sayıl ı 
Kanunla .muaddel 13 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında (2/95) 06:97 

Kırşehir (Memduh Erdemir) 
— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 

kurulan dernekler tarafından açılan özel 
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında (2/617) 4:36,47:61,225:243 

Konya (Ahmet Gürhan) ve Ankara 
(Ferhat Nuri Yıldırım) 

— 5585 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair (2/145) 97:105 

Malatya (Avni Aksit) ve Tekirdağ (Se
lâmı Üren «Cumhuriyet Senatosu Üyesi») 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
daki 23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (G) bendinin 
değiştirilmesi hakkında (2/670) 250 

Manisa (Ferit Alpiskender «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi») 

— Hususi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi (2/581) 4:36,47:61,225:243 

Sayfa 
Niğde (Kudret Bayhan «Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi» ve üç arkadaşı) 
— 1111 sayılı Kanuna bir madde ek

lenmesi hakkında kanun teklifi (2/62) 97:105 

Ordu (Ferda Güley) 
—•5456 sayılı Noter Kanununun, 

4166 sayılı Kanunla değişik 8 nci ve 9 neu 
maddelerinin 1 nci fıkralarını değiştiren 
kanun teklifi (2/501) 270 

Ordu (Ferda Güley) ve Edirne (Naz
mı özoğul) 

— 657 sayılı Harita Müdürü Um ilmi
yesi Kanununun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna 3 ncü bir geçici 
madde eklenmesi hakkında (2/515) 216 

Sivas (Mahmut Vural) 
-•-- Köy İşleri Bakanlığına bağlanan 

ve bütçenin 23.320 nci maddesinden aylık 
alan öğretmenlerle mütehassıs ve ustala
rın daimî aylıklı kadrolara geçirilmesine 
dair (2/738) 269 

Tabii Üye (Ahmet Yıldız «Cumhuriyet 
Senatosu. Üyesi» ve 15 arkadaşı) 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici maddeler eklenme
sine dair (2/355) < . . . . . . 270 

Tekirdağ (Turhan Kut ve iki arkadaşı) 
-—'2527 sayılı Basmayazı ve resimleri 

derleme Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesi ve bâzı fıkraların metinden çıka
rılması hakkında (2,'690) 216;217 

Tokat ,(Ali Dizman) . 
— Askerlik hizmetinin emeklilik ve 

t örfiden sayılması hakkında (2/204) 97:105 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumha-
riyet Senatosu Üyesi») 

— - Kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, 1108 sayılı Maaş, Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi (2/96) 96:97 

Zonguldak (Kenan Esengen) 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı. Kanununa muvakkat, bir mad
de eklenmesine dair (2/477) 81:82 



TEZKERELER 

Sayfa 
Başbakanlık tezkereleri 

[ölüm cezaları ] 
— Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler 

köyü hane 18 cilt 26 ve sayfa 12 sayısında 
nüfusa kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğ
ma 10 Ocak 1942 tashih doğumlu Cevat 
Baş'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/931) 270 

— Gaziantep'in tsbatırın Mezrası köyü 
hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmetoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Kömür'ün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/911) 270 

— Şereflikoçhisar'ın Muhlis Obası köyü 
hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hâdiye'den 
doğma 5 .3 . 1944 doğumlu Alim (Halim) 
Baydar'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/932) 270 

Yasama dokunulmazlıkları 
—• Balıkesir Milletvekili Cevat Kanpu-

lat'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/918) 2 

— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/934) 404 

—• Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/928) 269 

— izmir Milletvekili Kadri özek'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/929) 270 

— Kayseri Milletvekili Vedat Ali Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/919) 2 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
hi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/926) 216 

— Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
menin, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/930) 270 

(3/935) 404 

— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (3/920) ' 2 

Sayfa 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Ferid Melen'e Devlet Ba
kanı Nüvit Yetkin'in, vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair (3/933) 284 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
Malik Yolaç'ın vekillik edeceğine dair 
(3/921) 80 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— 19*64 yılı Bü^çe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/705) 176,218:219,244:247,251,262:265 

[ — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişikliy yapılması hakkında ka-

I nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/701) 82:84,116:119,128:129, 

166:169 
| — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 ne i maddesiy
le 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 ncu maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddedilen maddeleri hakkında (2/516") 177. 

219:225 
— Danıştay kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında (1/474) 117,225 

— Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanu
nu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
(1/4) 217,257:258 

— Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki 
arkadaşının, 5587 sayılı Harçlar Kanunu
nun 125 nei maddesini değiştiren 6765 sa-

h yılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair ve 
I Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'-
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Sayfa 

mm 5587 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine, dair kanun teklifleri hak
kında (1/395, 2/305, 2/321) 3:4 

— Hazinene Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açtırılan tevdiat hesaplarında ya
pılan harcamaların tasfiyesi hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/703) 84:85,120:123,129,170:173 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/462) 79,141:163,177: 

213 

— 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında (1/633) * 2,47 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/31) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/705) 176,218:219,244:247,251,262:265 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/701) 82:84,116:119,128:129, 

166:169 
— Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Ban

kasında açtırılan tevdiat hesaplarından 

Cilt Sayfa 
9 . 7 . 1964 tarihli yüs yirmiüçüncü 

Birleşimıe ait 3.2 40: 
41 

10 . 7 . 18'94 tarihli yüz yâmidördüıı-
cii Birleşim© ait '32 77: 

79 

Sayfa 
yapıla» harcamaların tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/703) 84:85,120.123,129, 

170:173 

Maliye Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler ek
lenmesine dair (1/647) 129:1.41 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bâzı teklif ve tasarıların öncelikle 
görüşülmesi için verilen önergelerle ilgili 
(1/480) (1/375/ (2/477) 81:82 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Samsun Milletvekili Hamit Ki-
per'e ödeneğinin verilebilmesi için keyfi
yetin Genel Kurulun kararına sunulduğu
na dair (3/925) 81 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan TTrfa Milletvekili Osman Ağan'a 
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin 
Genel Kurulun kararma sunulduğuna dair 
(3/924) 81 

— Kars Milletvekili Necmettin Akan'a 
10 gün izin verilmesine dair (3/927) 177 

— Saıyın mİUetveMliLerindein bâzılarıma) 
izin. verilmesi hakkında (3/923) 45':46,80?8.1 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

— Genel bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesıinhıesıahıınıa ait geme! uıyıguıv 
lujk bildirimıimin sunulduğumla daâr '(3/923) 79 

Cilt Sayfa 
13 * 7 . 1964 tarihlî yüz yiımiibeşimei 

Birleşime ait 312 126: 
127 

14 . 7 . 1964 tarihli yüz yirmiaılıtıaıeı 
Birleşime ait 32 176 

15 . 7 . 1964 tarihli yüz yiırnııiıyedüjnıGİ 
Birleşime ait 32 216 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cilt Sayfa 

16 . 7 . 1964 tarihli ym yirüiâsefeizkı^ 
ci 'Birle^inije mt . '32 250 

17 . 7 . 19164 tarihli yüz yiraıicWkıui-
zııneu Birlerime aiiıt 32 2'68 

ı3 . 9İ . 19*64 tarihli ym otuzuncu 
Birfeşinıe ait 3*2 282: 

283 
4 . 9 . 1964 tarihil'i yüz otıızbiriııci 

Cilt Sayfa 
7 . 9 , 1964 tarilıli yüz otuızilkind 

Birleşime ait 32 346 
8 . 9 .1964 1/sriıhld yüz o tuz üçüncü 

Biııleşim.e aıfo 32 404 
9 . 9 . 1964 'tarihM yüz otııadıöndün-

(îii Birleşini'C .ait 32 424 
10 . 9 . 1964 tarihli yüz o tuz beşinci 

Birkvşinıo ait (Bu Birleşim tııtaraaJk 
Birleşime ait 32 302 ; özeti) 32 424 

YOKLAMALAR 

Sayfa, : 3,42,79,80,128,177,217,251,271,283, 
302,347,405,4ı2b 

DÜZELTÎŞLER 
Sayfa, : 243 

- "wwgs> > m < «s»»— 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - özel öğ
retim kurumları kanunu tasarısı ve teklif
leri münasebetiyle 60 

İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - A P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili -Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Oevafd Odyafcmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanveküi Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkan vekili 
Yozgat Milletvekilli ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla il«gili. dış poli
tika konıısunda grupların ve millietvıelkil-
lerinin de mütalâalarını söylAyebümelerini 
temin ve MeclMmi&in go>ii§füuün belir
mesi için bir (genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi mürtase-
foetiyle 284 

• ~ Olağanüstü -toplantıyı gerektiren ko
nunun görüşüDmesi sona elediğinden evvel
ce alınan karar gereğince Meclisin tatile 
devam edeceğinin bilgiye sunulması müna
sebetiyle 426 

Hasan Aksay (Adana) - özel öğre
tim kurumlan, 'kanunu (tasarım ve teklif-
lıeri 'münasebetiyle 7,12 

Ekrem Alican (Sakarya) - A. P. 
Meclis Grup Başkam istanbul Millet
vekili Malımut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz;, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkan vekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekitli 
Yozg'at Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğan'm, Kı'brıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların vıe milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi • içûn bir genel görüşnıe açilmateı . 

Sayfa 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 313 

— 0. K. M. P. Genel Başkam İstanbul 
Milletvekili Ahmet Oğuz'un Hükümietfe 
Kıbrıs politikası sebeibiyle hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/2) 407 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop) - C . Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunitoasanoğlıı 
ve dört arakdaşımn 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı ka
nunlarla muaddel 459 ucu maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin M. Meclisince reddedilen maddeleri 
•hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca kabul edilen metni ve 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu mıü-
naısefbetiyle 220 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 23,29,32,235 

Mehmet Altınsoy (Niğde) - Ma%e 
Bal ta l ığı kumkiiş ve görevlerli Walk-
Ikııiidaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler efclenımesi-
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları 133 

Orhan Apaydın (Aydın) - Sosiylal Si
gortalar Kanunu tasarlısına dair C, Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 158,192 

Kâzını Arar (Çankırı) - Özel öğretim. 
kurumları kanunu tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle 5,ı6,18,22 

Talât Asal ( E d i r n e ) - A. P. 
Meclis Grup Başkam İstanbul Millet-
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Sayfa 

vdkili Mahmut Rıza Berten, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili ismail Hakla Akdo-
ğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir ıgenel görüşme açılması 
ist eımine dair müşterek önergesi müıiiase-
botiylo 351,362 

Hüseyin Ataman (Ankara) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkan vekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvdkili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkan vekili 
Yozgat Milletvekilli ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve miıllotvekil-
lerinin do mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin vo Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir (genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 354 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevaıd Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvdkili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekliıli 
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin vo Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münıase-
'betiyle 367 

Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
A. P. Meclis Gmp Başkanı tstanbıı! Millet* 

Sayfa 
—• C. K. M. P. Genel Başkanı istanbul 

Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin 
Kılbros politikası sebebiyle hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/2) 406 

İhsan Ataöv (Antalya) - özel öğnê -
'tim kurumlan kanunu tasarısı ve teklif
leri münasebetiyle 4,229 

Cevdet Aydın (Siirt) - Batmıan'ıdaki 
1 200 işçinin greve başladıklarını ve mem
leketin günde bir milyon lira kadar bir 
zararı olduğunu Hükümetin bu mevzuda 
gerekli titizliği göstermesini iıstiyen konuş
ması 44 

Mahmet Ali Aytaş (tzmir) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkan vdkili Sivas Milletve
kili Cevaıd Odyakmaz, Y. T. P. Meolis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvdkili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekliıli 
Yozgat' Milletvekili lsmıail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve mill'lotveîkil-
lerinin de mütaMalarını söyliyebilmelerini 
temin vo Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir ıgenel görüşme açılması 
istemine dıair müşterek önergesi münase
betiyle 369 

vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevaıd Odyakmaz, Y. T. P. Meolis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvdkili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup BaşkanvekMi 
Yozgat Milletvekili lsmıail Hakkı Akdo
ğan'in, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve miıllotveikil-
lerinin de mütalıâalannı söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir »genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 347 

Şeref Bakşık (tzmir) - Sosyal Sigor
talar kanunu tasarısına dalir C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ye Ç, Senatosunca ya-

B 
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Sayfa 

pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 143,183. 

186,202,203 

Ali ihsan Balım (îsparta) - Sosyal Si
gortalar -kanunu tasarısına dair C. Senatosu 
{Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 156 

Kemalî Bayazıt (Maraş) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bentan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili îsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ye Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 287 

Mahmut Rıza Bertan (İstanbul) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin .görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 286 

Cihat Bilgehan (Balıkesir) - 0. K. M. 
P. Genel Başkanı istanbul Milletvekili Ah
met Oğuz'un, Hükümetin Kıbrıs politikası 
sebebiyle hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/2) 406 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Kifayet öner
gesi aleyhinde 204 

Sadettin Bilgiç (îsparta) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve. M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 317 

— C. K. M. P. Genel Başkam istanbul 
Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin 
Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/2) 411 

Turhan Bilgin (Erzurum) - özel öğre
tim kurumları kanunu tasarısı ve teklifleri 
•münasebetiyle 237 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Ma
liye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak-
hakkmdaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 135 

— özel öğretim kurumları kanunu 
tasansı ve teklifleri münasebetiyle 53,239 

Sayfa 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenımesi-
ue dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları 132 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 178 
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Muzaffer Canbolat (Gaziantep) - özel 

öğretim kurumları kanunu tasarısı ve tek
lifleri münasebetiyle 236 

Sadrettin Çanga (Bursa) - C K. M. P. 
Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet 
Oğuz'un, Hükümetin Kıbrıs politikası hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/2) 407 

— Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 

Yahya Dermancı (îçel) - Sosyal Si
gortalar Kanunu tasarısına dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 158,197 

Nihat Diler (Erzurum) - Kubrus ve bu
nunla ilgili dış politika konusunda açılmış 
olan görüşmede konuşmaların onar dakika 
ile kısıtlanmasını istiyen önergesi müna
sebetiyle -351 

H. Ali Dizman (Tokat) - Cumhu
riyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine 
tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yaprlması ve 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu müna
sebetiyle 95 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'm 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanuni 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 

Sayfa 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 90 

Turgut Çulha (Bolu) - Sosyal Sigor
talar kanunu tasarısına dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 211 

I Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
• bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 

kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kamun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları 97,104 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
i hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla

rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 133 

Ömer Zekâi Dorman (İstanbul) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı istanbul Millet-

j vekili Mahmut Rıza Bentan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyafcmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvckili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekiıli 
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 303 

Cevat Dursunoğlu (Erzurum) - özel 
öğretim kurumları kanunu tasarısı ve tek-

I lifleri münasebetiyle 226 

D 
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Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Ana
kara) - Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
na dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 153,157,182,200,206,207 

Asım Eren (Niğde) - özel öğretim ku
rumları kanunu tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle 5,7,11,15,27,33 

Ali Naili Erdem (îzmir - Kifayet 
aleyhinde 393 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Olağam-
/üsıtü toplantıyı gerektiren konunun görü
şülmesi sona erdiğinden evvelce alman ka
rar gereğince Meclisin tatile devam edece
ğinin bilgiye sunulması münasebetiyle 433 

Nihat Erim ( K o c a e l i ) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 323,329,356,364 

Kadri Eroğan (Urfa) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili ~ Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 370 

îlhami Ertem (Edirne) - Danıştay ka
nunu tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu münasebetiyle 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
ibu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 

"— Toprak Mahsulleri Ofisinin alıma 
başlamaması yüzünden, özellikle İpsala ve 
Kaşan çiftçisinin arpa ve buğday ürününü 
teabit edilen fiyattan aşağı saıtmak sure
tiyle mağdur duruma düştüğünü açıklıyan 
demeci 

Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekilli İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Cumlhu-
riyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine 
ıtahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu müna
sebetiyle 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer I^ûtfi Boacalı'nın, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
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efe kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 85,88,91 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'm 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları 101 

— Kifayet önergesi aleyhinde 140 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Ibu kanunlara bâzı ek maddeler eklenımesi-
me dair kanun tasarısı ve Maliye Komis^ 
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 134 

Mehmet Göker (Kayseri) - Esnalf ve 
küçük sanatkârlar kanunu tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi Geçici Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 258 

Kasım Gülek (Adana) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkan vekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyaikmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 330 

— özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 48 

Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcaiı'mn, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 87,89 

— özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 225 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 194 

Naci Güray (Elâzığ) - Sosyal Si
gortalar Kanunu tasarısına dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 188 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
inal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münıase-
Ibetiyle 391 

— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 4 ncü maddesine göre makam hizmetle
rine tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi ha'kkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu müna-
sebetiylo ' 95 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Günkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'ın 5585 sayılı Kanuna ge-
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cici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
[kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları 99 

— Maıliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 137 

— özel öğretim kurumlan kanunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 31,61 ] 

Ahmet Gürkan (Konya) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve-

Kâmil înal (Bolu) - Özel öğretim ku
rumları kanunu tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle 57 

Sekip tnal ( H a t a y ) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğanın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dıair müşterek Önergesi münase
betiyle 286 

Sayfa 
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve mili et vekil
lerinin de 'mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 378 

Muhiddin Güven (İstanbul) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvökili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de (mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 374 

Ticaret Bakam Fennî îslimyeli (Balı
kesir) - Eıd!irnıe Milletvekili llhaımi Enbem'-
m, Toprafe Mahsuller1! Ofisince satmalın-
mıyan arpa ve buğdayların Keşan ve İp
sala çiftçisini mağdur durumda bıraktığı
na dair bir önceki Birleşimde vâki olan de
mecine cevabı 218 

Başbakan ismet İnönü (Malatya) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
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temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemino dair müşterek önergesi münase
betiyle 386 

— İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 124 arkadaşının, Kıbrıs hâdiselerinin son 

Ahmet Karamüftüoğlu (Adana) - Sos
yal Sigortalar Kanunu tasarısına dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 198 

Maliye Bakam Ferid Melen (O. Sena
tosu Van Üyesi) - Beş yıUıık Kalkınma Plâ
nının finansman ihtiyacını sağlamak amacı 
ile kurulmuş bulunan Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyumu faaliyetleri mıünıaıselbetiyle 42 I 

— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi \ 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 4 ncü maddesine göre ma'kam hizmet
lerine tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında I 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu | 
münasebotiylo 96 i 

Necip Mirkelâmoğlu (îzmir) - Cumhu- I 
•riyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine 
tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi vo Plân Komisyonu raporu müna-
&dbe!%k 94 | 

Sayfa 
inkişafları ve bu husustaki müzakerelerin 
mahiyeti ve Hükümetin yönettiği politika 
hakkında Meclis üyelerinin malûmattar 
kılınmasını temin için Millet Meclisinin 
toplantıya çağrılmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 274 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Olağanüstü 
toplantıyı gerektiren konunun görüşülmesi 
sona erdiğinden evvelce alınan karar gere
ğince Meclisin tatile devam edeceğinin bil
giye sunulması münasebetiyle 429 

— özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 59,60,237 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozçalı'nın, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 89,92 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah
met Gür'kan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'm 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
As'kerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları 103 

M 
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Sayfa 
Cevad Odyakmaz (Sivas) - A. P. 

Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vefeili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekiıli 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalıâalannı söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için ' bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 285 

— C. K. M. P. Genel Başkanı İstanbul 
Milletvefeili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin 
Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/2) 410 

Ahmet Oğuz (istanbul) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vefeili Mahmut Rızâ Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekiıli 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakki Akdö-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemino dair müşterek önergesi münase
betiyle 307 

— Hükümetin Kıbrıs politikası sebebiy
le hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle 405 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim Ölçtem 
(Bursa) - özeıl öğretim kurumları kânunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 10,25,231, 

236,237,238 
îhsan önal (tçel) - Sosyal Sigorta

lar kanunu tasarısına dair C. Senatosu Baş-

Sayfa 
Talât Oğuz (Mardin) - C. Senato

su Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 
dört arkadaşmm 765 sayılı Türk Ce-
ıza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muad
del 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sa
yılı kanunlarla muaddel 459 ncu madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin M. Meclisince reddedilen mad
deleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
metni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 222 

— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
ibu kanunlara bâ2i ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 139 

-— özel öğretim kurumlan kanunu 
tasarısı ve teklifleri münasebetiyle 21 

Şinasi Osma ( î z m i r ) - A. P. 
Meclis Grup Başkamı istanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz» Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğan'in, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemino dair müşterek önergesi müruase-
foötiyle 336 

kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 154 

— Usul hakkında 207 

ö 



Sayfa 
Rüştü özal (Konya) - Maliye Ba

kanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 5655, 6995, 7476 saıyılı kanunılia-
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 129 

Reşat özarda (Aydın) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
înal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekilli îsmail Hakkı Akdo
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münıase-
(betiylo 381 

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'mn, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 87 

— Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika 
konusunda açılmış olan görüşmede konuş
maların onar dakika ile kısıtlanmasını isti-
yen önerge aleyhinde 351 

Kadri Özek (îzmir) - Olağanüstü top
lantıyı gerektiren konunun görüşülmesi so
na erdiğinden evvelce alınan karar gereğin
ce Meclisin tatile devam edeceğinin bilgiye 
sunulması münasebetiyle 432 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 20 

— Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın-

40 — 
I Sayfa 
I da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 

münasebetiyle 159,182 

Nazmi özoğul (Edirne) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili Ismıail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve mili et vekil
lerinin de (mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 376 

Seyfi öztürk (Eskişehir) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
İnal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvekil
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle 360 

— C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve dört arkadaşının 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanun
la muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin M. Meclisince reddedilen 
maddeleri hakkında C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edi
len metni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 224 
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Sayfa 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı Kemal Satır (Elâzığ) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Bertan, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
tnal ve M. P. Meclis Grup Başkanveküıli 
Yozgat Milletvekili îsmıail Hakkı Akdo-
ğan'm, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve miilLötyekil-
lerinin de »mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin vo Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme 'açılması 
istemine dair müşterek önergesi münase
betiyle: 287 

— C. K. M. P. Genel Başkanı istanbul 
Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin 
Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/2) 412 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Cumlhuı-
riyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine 
tahsis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması ve 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu müna
sebetiyle 94 

— Kallkınırma Plânında 'derpiş ©dilen 
ıztoaü tetkriilk teçlhıizıattın sıağlanmıasındıa 
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından soru önergesi münasebetiyle 69, 

73 
— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
(bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesi- . 
ne dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Maliye ve Plân komisyonları 
raporları 130 

S 
I Sayfa 
| Ruhi Soyer (Niğde) - 5 Yıllık Kalkın

ma Plânında ihraç maddeleri arasında bu
lunan elemanın istihsal ve ihracı hususla
rında ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Tanım Bakanlarından sözlü soru 
önergesi münasebetiyle 66 

— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 4 ncü maddesine göre makam hiz
metlerine tahsis edilen taşıtları gösteren 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması ve 
7 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu ra
poru münasebetiyle 93 

— Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'mn, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle 86,88,90 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa-

j yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın-
' da kanun teklifi, Konya Milletvekili Ah

met Gürikan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'ın 5585 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun 
'teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları 100 

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 29,30,35, 

— Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair C .Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 155,189,206 
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Sayfa 
Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) -

Gümüşano, Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm, Kalkınma Plânında derpiş edilen zirai 
teknik teçhizatın sağlanmasında vâki zor
luğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret Bakanla
rından soru önergesi münasebetiyle 68,71 

—• Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Sayfa 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri 
arasında bulunan elemanın istihsal ve ih
racı hususlarında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Ticaret ve Tarım bakanlarından 
soru önergesi münasebetiyle 

Remzi Şenel (Denizli) - özel öğretıim 
kurumları kanunu tasarısı ve teklifleri 
münasebetiyle 

65 

32 

İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) -
C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Usunhasanoğ-
lu ve dört arkadaşının 765 sayılı Türk Oe-
»za Kanununun 6123 sayılı Kamunla muad
del 455 nei maddesiyle 2275 ve 3038 sa
yılı kanunlarla muaddel 459 neu madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin, M. Meclisince/ reddedilen mad
deleri hakkında Ç, Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve O. Senatosunca kabul edilen; 
ımetni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle' 

Hüsamettin Tiyansan (İstanbul) -
O. Senatosu Bolu Üyesi Sim: îTzunhasanoğ-
lu ve dört arkadaşının 765 sayılı Türk Ce-
>za Kanununun 6128 sayılı Kanunla muad» 
del 455; nei maddesiyle 2S75, ve 3088 sa* 
yılı kanunlarla muaddel* 489» neu madde*-
lerine Mrer fikra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Mı Meclisince reddediîıen; mack 

215, 

deleri hakkında O. Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
ımetni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 222 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet-
veikili Mahmut Rıza Bertan, Q. K- M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanvekili Hatay Milletvekili Sekip 
tnal ve M. P. Meclis Grup Başkan vekilli 
Yozgat Milletvekilli İsmail Hakkı Akdo
ğandın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli-
ti'ka konusunda grupların ve miılletve/kil-
lıerinin de «mütalaalarım. şöyliyefoiLmelerini 
temin ve Meclisimizin görüşünün belir
mesi iojn bir genel görüşme açılması 
istemine dair müşterek önergesi münıase-
betiyle.. 32» 

u 
Yusuf Ulusoy (Safcaa-ya) - ( t a öğrefe. 

lljuıruırmla'n (kanunu; t^ssaa^: vses tt^îclifieri um-
nasebetjiyler 30,31,50 

Mustafa Uyar (İzmir) - C Sfetaaıfeo-
su Boluı tf$>"esi Sirriü Miun&asspoğlu ve> 
dört arkadaşının 7#& sayıln Türk 0 * 
ıza kanununun 6123 sayılı Kanunla muaıd-
del 455 nei maddesiyle 2275 ve 3038 sa
yılı kanunlarla muaddel 459 neu madde

lerine birer fıkra eklenmesine dair 'kanun 
teklifinin M. Meclisince reddedilen mad^ 
deleri hakfkında C. Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
ımetni ve M. Meclisi Adalet Komisyonu, 
riaşporu münasebetiyle 

—• özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ve teklifleri münasebetiyle 

220 

5,8 
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Fethi Ülkü (Tunceli) - özeti öğneföilm 
kurumlan kanunu tasarısı ve teklifleri mü-

Sayfa 
•raasebctiyle 

Sayfa 
4,6,7,13,17,20,24,28,34,57,59,60,234, 

242 

Zeki Zeren (tstanbul) - özel öğneJtâlm 
kurumları kanunu tasarısı ve teklifleri mü
nasebetiyle 

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - A. P. 
Meclis Grup Başkanı İstanbul Millet
vekili Mahmut Rıza Berten, C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkanvekili Sivas Milletve
kili Oevad O dy akmaz, Y. T. P. Meclis Grup 
Başkanve'kili Hatay Milletveteili Sekip 

51 

înal ve M. P. Meclis Grup Başkanvekli 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, Kıbrıs ve bununla ilgili dış poli
tika konusunda grupların ve milletvelkil-
lerinin de mütalâalarını söyliyebilmelerini 
temin vo Meclisimizin görüşünün belir
mesi için bir genel görüşme açılması 
istemino d&ir müşterek önergesi münıase-
betiyle 365 




