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BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı Malik Yol aç'in dönüşüne 
kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Balkanı 
Mehmet Yüceler'in vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1128). .411 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'-m dönüşüne 'kadar -kendisine 
Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik et
mesine dair Cumhunbaşkanlığı 'tezkeresi 
(3/1129) 411 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— İngiltere eski Başvekillerinden Sir 
AVinston Churchill'in ölümü dolayısiyle 
duyulan derin üzüntüleri belirten Baş
kanlığın açıklaması 175:176 

— İngiliz eski Başbakanlarından Sir 
Wiuston Churchill'im, ölümü dolayısiyle 

İngiliz Avamı Kamarasına gönderilen kar
şılık mesaj 362 

— Program uyarınca bütçe görüşmele
rine devam hususunun oya sunulması 456 

— Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi 178:179,219,283,3i 2:314,363,413,459 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Ankara. Milletvekili Burhan Apay-
dın'm, «Kara Orduları ve Hedefleri» adlı 
kitapita greve karşı yazılan yazı ile, Ana
yasa, Parlâmento fonksiyonu ve Ordu İç 
Hizmet Kanununa aykırılığını gördüğü 
davranışa ve bu hususda işlem ve tedbir
ler yönünden ne düşünüldüğüne .'dair 312:314 

— Antalya Milletvekilli İhsan Ata-
öv'ün, Köy içme suları konusunda Hükü
metten yakın ilgi beklediğine dair demeci 
ve Köy işleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'uun, 
cevabı 281:283 

— Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın 'm, geçen tutanak özeti hakkında demeci 
ve Başkan'in eeva'bı " 63:65 

— Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Balkan. Vekili Kemal Satır ' ıu; Konya Mil
letvekili Faruk Sükan'm, çok taraflı 
NATO nükleer gücüne katılmayışımızın. 
ve Podgorni Başkanlığındaki Sovyet Par
lâmento Kurulunun Türkiye'ye yaptığı 
gezinin bizi Atatürk ilkelerinden ayrılma
ya, yönelten tarafı bulunup bulunma'dığ^ı-
na dair geçen Perşembe günkü konuşma
sına «evaibı 172:175 

— Bingöl Milletvekili S iddik Aydar'-
ııı, Bingöl Karlıova yolumun açılmaması 
sebebiyle Karlıova'da 30 bin insanın kade
riyle' başbaşa bırakılmasından duyduğu 
büyük ıstırabı belirten demeci, 311 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
• bey'in, hekimlere gerekli ücretin verilmesi 
suretiyle zamanlarının (tümünü hastanele
re ayırmaların] sağlıyacak olan Full - Time 
Kanununun öncelikle görüşülmek üzere. 
gündeme alınmaımasından duyduğu üzün
tüleri belirten demeci ve Sağlık ve Sosyal 
Yardun Bakanı Kemal Demir'in cevabı 406:408 

— Elâzığ Milletvekili ö . Faruk Sa-
naç'ın, Başbakan'm Hol ânda Basınına ver
diği demece dayanarak Bayram Gazete
sinde Atatürk'ün bıraktığı iç. ve dış barış 
ilkesinden ayrılmmış olup olmadığı yo
lunda çıkan yazıya değinerek yaptığı ko
nuşmasına Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'm, cevabı 454:456 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'um, tekniker okullarını bitirenlerin, 
benzerleri gibi yüksek okulu bitirmiş sa-
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yılm amasın m doğurduğu sakıncalara ve 
bu okullara devanı etmekte olanların 
yaptıkları boykotta haklı sayılma!!arı ge-
rektiğino dair 216:217 

— İngiltere eski Başvekili erin den Sir 
Winston Churchill'in ölümü dolayısiyle 
duyulan derin üzüntüleri belirten Başkan
lığın açıklaması 175:176 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın, İçtüzüğün 140 - 141 nci maddeleri 
uyarınca bir kaç madde, tasarı ve teklif 
hakkında bir )kaç ayrı kutuya oyların atıl
ması suretiyle birden açık oylama yapıla
bileceğine dair 115 

— İzmir Milletvekili Afli N atili Erdem'-
in, Anayasanın iki yıl içerisinde çıkarılma
sını öngördüğü Ikanıınlar d urunken «edim
lerle ilgili son. kanun tasarısının öne lalın-
masmm eldeki protokola aykın düştüğü 
hakkında demeci vo Başbalkanım cevabı 66:67 

— izmir Milletvekili Nilıad Kürşad'-
ın, Genel Kurulun çalışma saatlerinin dü
zenlenmesine dair 115 

— izmir Milletvekili: Sairn Kaygan'm, 
Çanakkale'de Akva Konserve Fabrikasın- , 
da fazla çalıştırılan işçilere artık ücret
lerinin verilmediğine, Amayasanr.n dş konu
sunda yurttaşa tanıdığı hakların ihlâline 
seyirci Ikalınmıyacağr.na dair 218:219 

—Konya Milletvekili Faruk Süikan'un, 
HüJküımetin çıok taraflı NATO nükleer gün 
oüne 'katılmayı kalbul etmesinin ve üstelik 
Sovyet Rusya Parlâmemiio Kurulu Balkanı 

Podgorni (başkanlığındaki kurulun Türkiye 
(gezisinin Ibu sıraya rad atmasının dış ülke
lerde yarattığı tepkilere ve yorumlara dair 
yaptığı konuışimaısı ve Dışişleri Ba'kan Velkiıli 
Kemal Satır'm, sözü edilen konuların 2-3 
gün içinde Yüce Meclise açıklanacağı yo
lundaki cevabı 65:66 

Sayfa 
— Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 

akar yakıt fiyatlarında yapılan indirmele
rin bu konuda daha önce alınmış 'kararlar
la çeliştiğine dair konuşmasına, Ticaret 
Bakam Fennî Islimyeli'nin cevabı 452:454 

— Mardin Milletvekili Vahap Dizdar-
oğlu'nun, Orta - Doğu iyi niyet Kurulu 
adına söz alarak, yaptıkları gezinin olum
lu sonuçlarını özetliyen konuşması 275:281 

— Millî Eğitim Bakanı ibrahim 
öktem'in; Tekniker Okullarının yüksek 
okul haline getirilmesi için gerekli çalış
maksın neden yapılmadığına dair Erzu
rum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'nm 
bir önceki birleşimde yaptığı (konuşmaya 
cevabı 274:275 

— Muğla Milletvekili Adnan Akar-
ca'nm, Ege tütün ekicilerinin durumu ve 
tütün piyasasının değişik zamanlarda açıl
masının sakıncaları lıalk'kında demeci 408:411 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'ınun Millet Gazetesinde Parlâmento
ya ve üyelerine haksız hücumlar yapıldığına 
değinerek İbasın özıgürlüğünün kötüye kul
lanılmasına karşı olduğunu açıklıyan ko
nuşması 361:362 

— Samsun Milletvekili Mehmet Başa-
ran'ın, Bayındırlık Baikanlığmın kadroların
da yersiz olarak değiştirmeler yapıldığı 
yolundaki konuşmasına Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'm cevabı 359:361 

— Samsun Milletvekili Mehmet Ba-
şaran'ın, dünkü birleşimde yaptığı açıkla
maya) Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat tarafından verilen cevabın yersiz ve 
dnyancksız olduğu hakkında 406 

— Sanayi Balkanı Muammer Ertenin, 
pancar 'bedellerinin çiftçiye yeni tarıma 
başlamalarından önce ödeneceğine dair 311:312 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, pancar bedellerinin şimdiye kadar 
ödenmemiş olması sebebiyle ve ne zaman 
ödeneceğine dair 310 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
526 Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve va

zifelerine dair Kanuna bir madde 

527 

528 

529 

eklenmesi hakkında Kanun 10 613 
18 617 
32 46 
33 739: 

740 

Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere dair Kanun 22 205 

32 270 
33 738: 

739, 
760, 
785: 
788 

34 14, 
38, 
46: 
67 

34 85. 
120, 
121: 
124 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
'hakkında Kanun 34 250 

35 3 
181 : 
183, 
187, 
197: 
200 
219, 
255 : 
258 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 34 478 

35 3 
183: 
184, 

No. Cilt Sayfa 
187, 
197: 
200 
219, 
259: 
262 

530 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 33 
35 

531 Karayolları Genel Müdürlüğü 
1964 yıllı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapülması 
hakkında Kanun 34 

35 

532 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması 
haıkıkmda Kanun 35 

35 

791 
3 

185: 
187, 
209: 
212 
219: 
220, 
267: 
270 

533 
3 

184: 
185, 
205: 
208 
219, 
263: 
266 

645 
309 
364: 
369, 
397: 
400 
414; 
434: 
437 



No. Cilt Sayfa 
211 Yüksek Hâkimler Kurulu Üyeli

ğine Avııi H&kirnıoğlu/nun seçil
diği hakkında 45 178: 

179 
46 219, 

220 
'ı:'r ""• 47 283 

48 313 : 
314 

KARARLAR 

No. Cilt Sayfa 
53 363 
54 413 
55 459 
58 162: 

163 
60 204 : 

205 
61 266: 

267 

ÖNERGELER 

Amasya (Nevzat Şener)' in 
— Dilekçe Karma Komisyonu G-enel 

Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 399 ısayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/98) 

Balıkesir (Ticaret Hakanı Fennî Islim-
y.eli)' nin, 

— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kamım ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair (4/376; 1/567) 

— Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik DevleJtleri Hükümeti 
arasında, yapılan Zirai İstihsali Fazlası 
Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddelerle bedelsiz olarak ve
rilen Amerikan ihtiyaç fazlaısı malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanum tasarlısının gündemdeki 
diğer işlerden de önce ve ivedilikle görü
şülmesine dair (1/472) 

Bolu (Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakam 
Kemal Demir)' in, 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hif-
zıssıhha Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle gülüşülmesine dair (4/365, 2/376) 

—. 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve memurin Kanununa 
ek kanun ıtasarıısımn öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair (4/375, 1/707) 

Bursa (Millî Eğitim Bakanı îbrahim 
öktem) 'in, 

— Ankara, Üniversitesi kuruluş kad-

349 

314 

456 

176 

314 

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanun», ek 
kanun tasarısının gündemdeki diğer ,bü-
tün işlerden de önce ve ivedilikle görüşül
mesi hakkında (1/694, 1/766, 787) 456 :457 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
daiı» (4/364, 1/568) 4:5 

Denizli (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
karı) Ilildai Oval)' in, 

— Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlı
ğı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının, biran evveli kanunlaşım asını te
min ımaksadiyle havale edilmiş olduğu Sa
nayi ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
seçilerek kurulacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair (1/789, 4/382) 412:413 

Dışişleri Bakanı (Feridun Cemal Er
kin) 'in, 

— Millî Müdafaaya hıyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wiilfried Herbrecht hakkımdaki hapis ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
(1/671) 457 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Andl aşmamın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında (1/617) 457 

Gaziantep (Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Ali İhsan Göğüs) 

— 6088 sayılı Turizmi Endüstrisini Teş-



- » 
Sayfa 

vik Kanununun bâzı maddelerimin değiş-
t irilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki kamın tasarısının ha
vale edildiği Maliye, Turizm ve Tanıtma 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er 
üyeden kıiılılu (bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair (4/368, 1/785) 177 

— Turfam, büro ve seyahat acentaları 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Ticaret, Adalet, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek 
kurulan geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair (1/796, 4/384) 469 

İstanbul (MUM Savunma Bakam İlhamı 
Sancar) 

— Millî Savurana Bakanlığının görev, 
yetki ve teşkilâtı hakkında kanım tasarısı 
ile Genelkurmay Başkanlığının görev ve 
yetkileri hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu Anayasa ve Millî Sa
vunma komisyonlarından seçilecek altışar 
üyeden kurulu bîr Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair (4/369, 1/770, 1/769) 177 :178 

Kars (Adalet Bakanı Sırrı Atalay «(7. 
Senatosu Üyesi») 

— Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 
arkadaşının ve Afyon Karahisar Milletve
kili Asım Yılmaz'in, ka t mülkiyeti kanını 
tekliflerinin gündeme alınarak bütün iş
lerden de önce ve ivedilikle görüşülmesine 
dair (1/516, 2/288, 325) 458:459 

—• Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanım tasarısının gündemde bulunan bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair (4/362, 1/773) 5 :9 

Malatya (Devlet Bakanı Nüvit Yetkin 
«C. Senatosu Üyesi» ve Grup Başkanvekili) 

— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet' Divanınca 
mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen 
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine 'bir fıkra eklenmesi hakkında 
(kanun teklifinin biran evvel kanunlaşması-
nın temin maksadiyle gündemdeki diğer 

bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine dair (2/771, 4/381) 4 1 2 

—-Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarasmm, biran evvel kanunlaş
masını temin maksadiyle gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair (1/732,4/379) 411: 

412 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
biran evvel kanunlaşmasını temin maksa
diyle gündemdeki diğer bütün işlere tak
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair (1/709, 4/380) 412 

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
(5023 «ayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun 28 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair (4/367, 2/497) 176: 

177 
Maraş (C. H. P. Grupu adına Kemali 

Bayazıi 
— O. K. M. P. ve Y. T. P. Grup Baş-

kanvekillerinin, «Seçimlerle-ilgili kanunla
rın bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaiki kanun tasarısı» tun görüşülmesi
nin bitirilmesine kadar çalışma saatleri
nin, resmî tatil günleri de dâhil olmak 
üzere, her gün saat 14 ten 16,30 a ve 18,30 
dan 24 e kadar devamına dair .115 :U8 

Mardin (Talât Oğuz) 
— Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kumlunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair (5/97) 349 

Muğla (Tarım Bakam Turan Şahin) 
— Toprak Reformu kanunu tasarısı

nın havale edilmiş olduğu Plân Komisyo
nundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Ana
yasa Komisyonundan 4, Adalet, Ticaret, 
Maliye ve İçişleri komisyonlarından seçi
lecek 2 şer üyeden mürekkep geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair (1/784, 
4/370) 220:22.1 
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Sayfa 

— Toprak Refanmu kanun tasarısının 
havale ediLmiş okluğu, Plân Komisyonun
dan 7, Tarım Komisyonundan 5, Anayasa 
Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, Tica
ret, İçilişleri komisyonlarından 2 şer üye 
seçilerek ıkurulan geçici »bir komisyonda 
görüşülmesine dair (1/784, 4/383) 459: 

469,496:499 

Uşak (İçişleri Komisyonu Başkam Ali 
Rıra Akbvyılıoğlu) 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçe
sinin Sakarya iline bağlanması halklkmda 
kanun tasalısının öncelik ve ivedilMe gö
rüşülmesine dair (4/377, 1/457) 315:316 

Tekirdağ (1 gideri Bakam Orhan öz-
trah')ın, 

-— C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine ve 5 arkadaşının, Devlöt memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı KanuKa bağlı (1) sayılı 
cetvelin. Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değaşiıklûk yapılması hakkında ka
nun teklifinin önceflik ve ivedilikle görü
şülmesine dair (4/363, 2/266) 4 

Adalet Komsyonu raporları 
— Bafra kazasının Elifli köyü 14 nu

marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Saniye '-
den dogma 1 . 1 . 1 9 3 7 aslî ve (ay, günsüz 
1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Baüsü-
zen ile, Bafra kazasının Kanlıgüney köyü 2 
numarada nüfusa kayıtlı Salliıhoğlu, Hami
de'den doğma 8 . 9 . 1927 Bafra doğumlu 
Kâmil Söylemezin ölüm cezasına çarptı-
rılmalan hakkında (3/1100) 272 

— 5680 sayılı Basın Kanununa bir 
madde e'klenmesi (hakkındaki Kanunun 
kaldırılmasına dair kanun tasarlısı hak
kında (1/541) 427 

--» 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla 
değişik 19 n m maddesiniin değiştiritoıesi-
ne dair kanun tasarısı haıkkmda (1/527) 427 

—r C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın, Anayasayı ihlâl su-

Sayfa 
Trabzon (Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkam Ali Şakir Ağanoğlu) 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Amirlerinin, Türkiye Büyülk Mil
let Meclisi memurlarının teşkilâtına dadı' 
olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi'nin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair (2/766) 457:458 

— 237 numaralı Taşıt Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının gündeme alınarak diğer bütün iş
lerden de önce görüşülmesine deir (1/566) 458 

Zonguldak (Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Kenan Esengin) 

— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Mıilletvcikili Nazmi özoğul'un, 
657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna 3 ncü bir geçici madde 
eklenmesi haîkkmda Ikanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşüknesı'ne dair 
(4/366, 2/515) 176 

cundan Yüksek Adalet Divanınca mah
irinin edilenlerin cezalaınnm Ikısmen affı 
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/771) 349 

— O. Senatosu Kastamonu Üyesi Ah-
mot Nusi'e't Tuna'nın, Anayasayı ihlâl 
suçundan Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilenlerin cezalarının kısmen affı 
halkkm'dalki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra efelenmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/771) 425:426 

— 2004 saydı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu 'kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dalir kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında (1/280) 451 

EAPOELAR 



Sayfa 
— İstanbul Eminönü ilçesinin Kum-

kapı nahiyesi, Saraç Ishak mahallesi, tb-
rahimpaşa ycikuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 
122 sayısında nüfusa kayıtlı, Petrosoğlu, 
Reçina'dan doğma 20 . 7 . 1940 doğumlu 
(Elyas) llyas Noel Fi'ansuva Soris (Sov-
r i ş ) ' in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/1101) 273 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Umumi belediyeye mıüteallük ahkâmı 
cezaiye halkkında 16 Nisan 1340 tarih ve 
486 numaralı Kanunun 'bâzı maddelerini 
muaddil 1608 sayılı Kanuna maddeler ek
lenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair olan 151 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/136) 427 

— Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 
8 arkadaşının ve Afyon Karahisar Millet
vekili Asım Yılmaz':n, kat mülkiyeti ka
nunu tekliflerine dair (1/516, 2/288, 
2/325) 171:173 

— Seçimlerle ilgili (kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi haıkkında ka
rnın tasarısına dair (1/773) 9:51,52:55,59, 

68:104,105:108,109:112,118 =119,170:173,174, 
177,178:181 

— Sivas'ın, Gemerek ilçesi Köseli köyü 
nüfusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 
sayısında kayıtlı Miktatoğ'hı, Fatma'dan 
dogma 1933. doğumlu Aşir öztürk 'ün 
ölüm cezasına çarptırılması halkında Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/1099) 273 

— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair 'kanun tasarısı hakkın
da (1/463) 426 

Anayasa Komisyonu raporu 
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısına dair (1/773) 9:51,52:55,59,68: 

104,105:108,109:112,118:119,170:173,174: 
177,178:181 

Sayfa 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Ikanun tasarıları hakkmda (1/694, 1/766, 
1/787) 358,470:471 

— Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Avcı'nın, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde 
eklenmesine ve aynı kanuna ek 3L*)4 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tefe
limi hakkında (2/241) 428 

— Cumhuıiyet Senatosu ve Millet 
Meclisi idare Âmirlerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurlarının teşkilâ
tına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/766) 216 

— 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı hakkında (1/453) 427:428 

— imar ve Isikân Bakanlığı (kuruluş 
ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu Ikanuna 
iki madde eklenmesine dair kânun tasa
rısı hakkında (1/375) 428 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/527) 309 

— Taş:t Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında ikanun tasarısına dair 
(1/566) 428 

—• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olaraik 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malze
me, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
haıkkında kanun tasarısına dair (1/472) 272, 

469:470:508:511 
T- Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya Ctoanihuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkmcfca 
'kanun tasarısına dair (1/617) 461 



Sayfa 
—- Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Aknanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/732) 272 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kam Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına datir 
(1/709) 349,414:425,442:445 

— 150 «tülyon ISralıfk mlsuieınî ufaklık 
pa*a bastırılması hakkında 6797 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/651) 427 

Çalışma Komisyonu raporu 
— Türkiye Cumhuriyeti ile . Federal 

Ahııanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında. (1/732) 272,414, 

438 :441 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai İstihsal Fazlası 
Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai mıaddeleriyî-e bedelsiz olanak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısına dair (1/472) 272, 

469:470,508.-511 

•— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal] 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(kanun tasarısına dair (1/617) 451 

—• Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya. Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
'kanun tasarısı hakkında (1/732) 414,438: 

441,459,500:503 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik Ihaikkında Sözleşmenin 
onaylananasmın uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı hakkında (1/732) . 272 

âayfa 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 399 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair (5/98) 349 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1494 sayılı Kararın Genel 
Kurulda göriişülımesine dair (5/97) 349 

Geçici Komisyon raporları 
— Hin a kiraları hakkındaki kanun 

tasarısı ve Erzurum Milletvekili' Gıyaset-
tiu Karaca'nın, 6570 sayılı Kira. Kanunu
nun Anayasa Mahkemesine e iptal edilen 
2 ve 3 neiı maddelerinin yeniden tedvini 
ile 4 ncü .maddesinin değiştirilmesi hak-, 
kında, kanun teklifine dair (1/513, 2/526) 

2321:247,'369-391,426 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnaıı'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanun teklifi hakkında (2/576) 426 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nım tasarısına dair (1/773) 9:51,52:55,59, 

68: 104,105:108,109:112,118:119,170:173,174: 
177,178:181 

— Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile O. Senatosu Amasya Üyesi Maeit 
Zereu ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik 
kanunu teklifi hakkında (1/476, 2/529) 349 

— Siyasi Partiler ikamın tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler ka
nun teklifleri halkkmda (1/560, 2/378,. 
2/591) 221,283 :305,317 :326,369,426,473,481 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti.. 
hakkında kanun tasarısına dair (1/472) 272 



Sayfa 
İçişleri Komisyonu raporları 

— Adıyaman iline bağl ı ' Gerger ilçe 
merkezinin Aldüş'ten Grüngörnıüş (Pötür-
•ğe) köyüne 'kaldırılması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/665) 273 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gergen 'in, kesin idari kararlar 
hakkında Danıştaya. başvurulacağına dair 
kanun -teklifi hakkında (2/33) 427 

— 4933 »ayılı Kanuna eik İtamın tasa ra 
hakkında (1/453) 427:428 

— tmar ve İskân Bakanlığı kuruluş 
vo vazifeleri halkkındaki Kanunun 12 nei 
maddesinin değiştrilmeisine ve «bu kanuna 
iki madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı hakkında (1/375) , 428 

- - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 neti ve 
13 ne'â maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/386) 426 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umumi belediyeye müteallik ahkâmı ceza
iye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 
numaralı Kanunun bâzı maddelerini mu
adil 1608 sayılı Kanuna maddeler eklen
mesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin Ikaldırılmasına dair olan 151 
sayılı Kanuna ek 2 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/136) 427 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
Ok ve değişiklikler yapılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/672) 427 

— Konya Milletvekili Ahmet Gür-
ıkan ve 55 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında çalışan kü
çük dereceli memurların maaş ve intibak 
dereceleri hakkında kanun teklifine dair 
(2/181) 273. 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2 nei .maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/458) 426 

— Taşıt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/566) 428 

Sayfa 
—• Türkiye Cumihiırâyteıti Hükümeti ile 

Anuer&'ka Birleşik ıDavMieri Hükümdti ara
sında yapılan zirai dlstihsal fazlası andilaş- . 
malan gereğince ithal olunacak zirai ve 
gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak verilen 
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhi
zat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kında kanun tasarısına dair (1/472) 472,469 : 

470,008:511 

îmar ve îskân Komisyonu raporu 
— İma* ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 

vazifeleri üıakkundakÜ Kanunun 12 nei 
maddesinin değişıtdıriilmesiıne ve bu kanu
na iki madde eklennuestoe dair kanun ta
sarısı hakkındıa (1/375) 428 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Büt

çe kanunu tasarısı hakkındıa (1/739,) 450 
— Beden Terbiyesi Ötene! Müdürlüğü 

1905 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkın
da (1/787) 450 

— 1904 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) vo (A/3) işaretli cetvellerin Jan-
ma G^enel Komutanlığı kısmında ve Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ladare 
Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanunuma 
'bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifine dai (1/759, 2/764, 2/770) 3,185 :187,209 : 

212,219 :2B0,267 :270 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(Aj/1) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında deği-
şiiMik yapılması (hakkında kanım tasarısı
na dair '(1/759, 2/764, 2/770) 3 

— 1*964 yılı Bütçe SKanununa 'bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına daliir (1/756) 309,364:369,397: 

400,414,434:437 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/774) 3,183:184,201:219, 

259:262 

—»1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nım tasarısına dair (1/767, 1/446) 3,181:183,197: 

200,219,255:258 
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Sayfa 

— Itfö5 yılı Bütçe kanunu tasarısı hak
kında (1/738) 450 

— D«vlet Hara Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı hakkında (1/740) 451 

— Devlet Su îşl'eri Gen-el Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkiında 
(1/741) 451 

—• Etevlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
hakkında (1/742) 451 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlümü 196"> yılı Bütçe kanunu tasarısı 
hakkında (1/743) 451 

— Ege Üniversitesi, 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı hakkında (1/736) 450 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında 
(1/745) 451 

— istanbul Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/744) 

451 

— Karayolları Genel Büdürlüğü 1965 
ytılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/746) 451 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/777) 3,184:1.85,205:208,219,263:266 

— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/747). 451 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/733) 451 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/748) 451 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında (1/749) 450 

Karma Komisyon Raporları 
(Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 

Mürekkep) 

— Balıkesir Milletvekili Cevat Kanpu-
lat 'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/918) 349 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, 
yasaaroa dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/868) 349 

Sayfa 
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resine dair (3/865) 349 

— Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresine dair (3/891) 349 

— Giresun M'Hlet vekili Naim Ti rai i '-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/862) 349 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
gin'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/890) 349 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, yasama 'daikunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/883) 349 

— Konya Milletvekilli Sait Sına Yüce-
soy'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/899) 349 

—• Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 
yaşama dokunulmaz!", ğmm kaldırılması 
hfikkmda Başbakanlık tezikeresine dair 
(3/900) 349 

Maliye Komisyonu raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 

Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar hak
kında Danıştaya başvurulacağına dair ka
nun teklifi hakkında (2/33) 427 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci 'maddesinin 
değiştirilmesine "dair kanun teklifi hak
kında (2/527) 309 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 n.3Ü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında ikanun tasarısına daür 
(1/709) 349,414:425,442:445,459,504:507 

— 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı 
Kanunun bininci (maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/651) 42T 
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Sayfa 

me, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısına dair (1/472) 272, 

469:470:508 :511 
— Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 

Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/463) 426 

Sayfa 
Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarıları hakkında (1/694, 1/766, 
1/787) 470:471 

— 4933 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/453) 427:428 

Millî Savunma Komisyonu raporları 
— Askerî memnu mmtakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (1/473) 427 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754 
sayılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin 
tadiline dair kanun tasarısı hakkında 
(1/535) 427 

Sanayi Komisyonu raporu 
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'iin, Türkiye'ye gerek hariçten ithal 
suretiyle giren ve gerekse memlekette 
imal edilen eşya ve malzeme içerisine 
Türkçe prospektüs (konulmasına dair ka
nun teklifi ile Bursa Milletvekili Ziya 
Uğur'un, ithal edilip satışa 'arz edilecek 
mallara ait kataJog ve izahnamelerm 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi
ne dair (2/579, 2/580) 427 

Tarım Komisyonu raporları 
— Artvin Milletvekili Sabit Osman 

Aveı'nm, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde 
eklenmesine ve aynı 'kanuna ek 3904 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 neü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/241) 428 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/527) 309 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmalan gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
yerilen Amerikan ihtiyaç fazlası malze-

Ticaret Komisyonu raporları 
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal 
suretiyle giren ve gerekse memlekette imal 
edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospektüs konulmasına dair kanun tek
lifi Me Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, 
ithal edilip satışa arz edilecek mallara alt 
katalog ve izahnamelerin Türkçeleştiril
mesi hakkında kanun teklifine dair (2/579, 
2/580) 427 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/527) 309 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmalan gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında ıkanun tasarısına dair (1/472) 272 

469 :470,508:511 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmalan gereğince ithal olunaerik zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaıların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısına dair (1/472) 272 

469 :470,508:511 
— T. C. Merkez Bankası Kanununun 

34 ncü 'maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/709) . 459,504:507 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
— 5680 sayılı Basın Kanununa bir 

madde eklenmesi hakkındaki Kanunun 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (1/541) 427 
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Ulaştırma Komisyonu raporları 
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-^ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmaiarı gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında 'kanun tasarısına dair (1/472) 
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272 
469:470,508:511 

—- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Saufa 
anasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmaiarı gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtalarının vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısına dair (1/472) 272, 

469:470,508:511 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaş'tırtmasına dair Anlaşmalını 
< MI aylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısına dair (1/617) 451 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGtLl İŞLER 

(îain) 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesi (3/1126) 219 

(Komisyonlara Üye seçimi) 
— Komisyonlardaki açıklara üye seçi

mi 179:180,219 

(Yasama dokunulmazlıkları) 
— Balıkesir Milletvekili Cevat Kaıı-

pulat'ın, yasama dokunulmazlığı (3/918) 349 
— Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal '-

in, yasama dokunulmazlığı (3/1124) 171 

— Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
yasama dokunulmazlığı (3/868) 349 

— Erzurum MilÜet^ekafli Turhan Bil
gin'Ün yasama ddku«ıutaaaih£ı (3/890) 949 

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıç oğlu'nun yasama dokunulmazlığı 

(3/805) 
— Gir-esun MMletveküli İbrahim Etean 

Kılıçoğllu 'nun yasamın dokunulmiazlığı 
(3/091) 

— Giı<esun M İ M vekili Naim Tinaıli'-
ııin yasama dokuınıdm azlığı. ('3/862) 

— tstanJbü'1 Milletvekili MaüDk Yolaç'-
ın, yaısaımıa dokunulmiazlığı (3/1132) 

— Konya MiMıet/vekili Sait -Sun» Yüce-
' soy'un yasajma dokumaıllmiazhğı (3/899) 

— Mardin Milletvekilli Esat Kemal 
Aylvar'ım yasiamia dokımralımıazili'ğı 03/88&) 

— Urfa Milletvekili Kiadıi Eroğan 'in, 
yasama dokıınuimazlığı 03/900) 

349 

349 

349 

406 

349 

349 

349 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

Başbakandan 
— Manisa 'Milletvekili Hurrem Ku

bat 'ısn, NÂ^TO knvvetl'erioiın Kıbrıs'a çık
maması sebebime ve ne zaman çıkacağınım 
umulduğuna dair Başlbakaaiidan sözlü so-
rumı (6/800) 

Dışişleri Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nmı, 
Sovyetler (Biriliği tarafından Kıbrıs *a, isiEh, 
cephane ve malzeme yardımı yapılmasılmırı., 
Hükümetimizin Sovyetl-arr Birliği ile kur-

327 

inak istediği iyi dostluk ve komşuluk mü
nasebetleri ile 'bağdaşıp bağdaşmadığıma 
dair, Dışişleri IRaka'nından sözlü soru
su (6/1050) 404 

içişleri Bakanından 

— Bilecik Mille'tveMla Sadi 'Binay'm, 
Bilecik ila İnönü bucağının Eskişehir ili
ne bağlanması s^bebiıne daiir İçişleri Baka-
ınnıdain sözlü sorusu 'C6/780) 327 

r— Sakarya ıMEltetvekilli OVIusfliihittin Gü
rel* 'im., zabıtada bir reform yapılmasının 
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düşünülüp düşünülmediğinle dair İçişleri 
Balkanımda!!! sözlü sorusu (6/1049) 216 

Köy İşleri Bakanından 
— Amasya'Milletvekili Nevzat Şener'in, 

'yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 
tebriklerin bedelime ve posta masraflari
na dair, Köy İşleri Bakanımdan sözlü soru
su (6/1046) 3 

Millî Eğittim Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşar özarda'-

ıım Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş 
gayesinin ne olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/1045) 3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nuıı, İşçi Sigortaları Kurumunum, işçi
lerim tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kan aliyi e yaptırma
sının daha istifadeli olup olmıyacağına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/8İ6) 332 

Sanayi Bakanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

•lu'nım, artan söker fiyatları karşısında 
pancar fiyatlarının da yükseltdllmıeslinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, sorusu 
ve Sanayi Balkanı Muammer' Erten'in söz
lü cevabı (6/817) 332:339 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'mun, Taşköprü'deıki kendir faprikası-

•nın yerli 'kendirlerimizi işlemesi içim ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in sözlü 
cevabı (6/815) 327:332 

Tarım Bakanından 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, köylümüzün küçükbaş hayvanlarının 
hastalıklardan .korunması için ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1048) ' 2.16 

Ticaret Bakanından 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'- 1 

mu, Türkiye'de .mevcut borsaların ıslahı 
konusunda foir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Balka
nından sözlü sorusu (6/1044) 3 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Ameri
ka Birleşik Devletlerinden ve sair dev
letlerden ne kadar nebati yağ ithal edildi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/1043) 3 

Ulaştırma Bakanından 

— Balıikesir Milletvekili Oihat Tur
gut'un, Ayvalık îboğazmdaki fenerlerin 
onarımımın hangi tarihte yapılmış ve bu 
iş için ne kadar para sarf edilmiş olduğu
na dair Ulaştııtna Bakanından sözlü soru
su (6/1047) 216 

II - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
— İzmir Milletveikild Şinasi Osma'nın, 

Kıbrıs için yapılan andlasımaların onay? 
lanın asiyle ilgili kanunun geciktirilmesin
de kimlerin sorumlu okluğuna dair yazılı 
soru önergesi (7/659) 171 

Bayındırlık Bakanından 
— Niğde Milletvekili Oğuzdenıir Tu

zun'ün, görüşülen bir sözlü soru münase
betiyle Devlet Şu İşlerinde vu'kubu'lduğu 
ileri sürülen yolsuzlukların nerede ve ne 
suretle yapılmış olduğuna dair. Bayındır
lık,-Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy . 
İşleri Bakanlarından yazılı sorusu (7/662) 405 

Devlet Bakanından 
— Aydım Milletvekili Hilmi Aydın -

çer'in, İstanbul'daki Gazi Osmanpaşa Tür
besinin kubbesi ile Alipaşa Camii kub
besinin tamiri hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Devlet Bakanından yazılı soru
su (7/661). . 216 

— Çankırı Milletveikili Şaban Kes
itin'in, mevcut plân ve programlar' muva
cehesinde, Çankırı ilini bugünkü durum
dan kurtaracak yatırım tedbirlerine dair 
yazılı sora önergesi ve Devlet Balkanı ve 
Başba'kan Yardımcısı Kemal Satır'm ya
zılı .cevabı (7/577) 187:192 
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— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Portekiz Millî Maçı arifesinde Futbol 
Federasyonunun, basma verdiği moral 
bozucu beyanlarına dair Devlet Bakanın
dan yazılı soıusu (7/660) 171 

•— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
m, İzmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camiine 
bir müezzin kadrosu verilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'm 
yazılı cevabı (7/628) 431 

Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Yusuf Alktimur'-

un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları liçıin-
de bulunan bütün 'barajların duıumuna 
dair yazılı soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'm, 
yazdı cevabı (7/631) 486:490 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Kayseri iline bağlı Güneşli na
hiyesi'halikına istimlâk bedellerinin hagi 
tarihte ödendiğine dair soru önergem ve 
^Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai 
Oral'm yazılı cevabı (7/608) 342:343 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demi r 'in, Kayseri iline bağlı Güneşli na
hiyesine ne zaman elektrik verileceğine 
dair yazılı soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'm, yazılı 
cevabı (7/605) 193 

— Kırşehir Milletvekilli Memduh , 
Erdemlr'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesâman 
Kazıklı semtinde ve (Kızılırmak üzerimde; 
bir baraj kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazlı soru önergesi va 
Enerji va Tabiî Kaynaklar Baklanı Hüdıaii 
Oral'ın yazılı cevabı (7/611) 485:486 

— Niğde Milletvekili Oğuzd'enıir Tu
zun'ün, görüşülen .bir sözlü soru münıase-
bctiyle Devlet Su İşlerınd'a vukübuldğu 
ileri sürülen yolsuzlukların inerek ve rıe 
suretle yapılmış olduğuna dair IBayındır-
lıkı Enerji ve Tafaiî Kaynaklar ve Köy işle
ri (Bakanlarından yazılı sorusu (7/602) 405 

S.-1 ıj fn 
Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Aydm Milletvekili Hilmi Aydın çer'-
in, Ege tütün piyasasının açılması hususun
da ne düşünüldüğüne daı'r saıru önergesi 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüce
l e r in yazılı cevabı (7/646) ®54 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan 
m, Burdur 'un bâzı köylerinden safrınıalınan 
tütün bedelleriniıı ödenmemesi senebine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
sorusu '(7/657) 3 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
îzmir'ı'n Cumaovası bucağında, 'bucaklı
ların t'emıim edecekleri bir binada, Tekel 
İdaresince bir anbar açılması hususucda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Meh
met Yüceler'in yazılı cevabı (7/601) 192:193 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demlr'in, çay fabrikalarının kapasite ali
nin yükseltilip yükseltilm'iyeceğû-e ve 
«ambalaj tesisleri yapımına başlamıp ıbaş-
lanmıyacağına dair soru önergesi ve 
öümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüce
ler 'im yazılı cevabı (7/622) '343:344 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
deımir'in, Uzunköprü ilçesine bağlı K:ır-
casalık bucağımda, 'bir şarap fabrikası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediiğ'Jne 
dair yazılı soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'im yazfı 
cevabı (7/607) 194:195 

İçişleri Bakanından 

— Adana OVEllıetveMKi Kemıal Sarıib-
rahmoğlu'nun, Türkiye'de ne kadar mahal
le bekçisi olduğuna ve bunların 'hangi 
kanuna göre istihdam edı'ıMiklerine da
ir yazılı som önergesi ve İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak'm yazılı cevabı (7/624) 195:196 

— İstanbul Milletvekili Mühıidd'in 'G li
van ":cı, İstanbul'da yapılmakta ol.un ye
raltı geçitlerine dair yazılı soru önerge
si, ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak ile İmar 
re İskân (Bakammın yazılı cevapları 
(7/582) 481:485 
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— izmir MilIetveMH Şükrü Akkan-'ın, 
İzmir'in. Kalçova kasabasında, müstakil1. 
»bir poids veya jandarma karakolu kurul
ması konusunda i: e düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakam 
Orhan öztra&'in yazılı cevabı. (7/619) 393:304 

îmar ve İskân Bakanından 

— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in, İstanbul'da yapılmakta olan yeral
tı geçitlerine dair yazılı soru önergesi ve 
içişleri Bakanı Orhan öztrak ile İmar ve 
İskân Bakanının yazılı cevapları (7/582) 481: 

485 

— İstanbul Milletvekili ö. ZeMi Dor-
man'm, depremden zarar gören Yalova 
ilçesinin Çınarcık bucağına ne yardım ya
pılacağına dair soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakanı Sadık Kutlay'm yazılı .ce
vabı (7/647) 345 

Köy İşleri Bakanından 
— Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tu

zun'ün, görüşülen bir sözlü soru 'müna
sebetiyle Devlet Su İşlerinde vukubulduğu 
ileri sürülen yolsuzlukların nerede ve ne 
suretle yapılmış olduğuna dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanla
rından yazılı sorusu (7/662) 405 

Millî Eğitim Bakanından 
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmç.er'-

in, Söke ilçesi özel Lisesine yardımda 
bulunan öğretmenler Derneğine, bu sene 
için, Bakanlıkça yardım yapılması konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (7/658) 3 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin, kuruluş tarihinden bugüne kadar, 
tesis masraflarının ne kadar olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitimi Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/563) 391: 

393 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in 
Karaburun Ortaokuluna lisan öğretmeni 
tâyini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru Önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/600) 248 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
'demir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesin
de, pansiyonlu bir ortaokul 'binası yapılıp 
yapılmaması (hususunda ne düşünüldüğüne 
dair som önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/609) 248: 

249 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Malatya'nın, 'He'kimhan ilçe-
<sinde yanmış bullunan ortaokul 'binasınrn 
yeniden yapılmasının, 1965 programında, 
dikkate alınıp alınmadığına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
öktem'in yazılı cevabı (7/616) 249 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Adana; Mi'lletveikiİi Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, Türk Kanser Kurumunun 
ne zaman kurulduğuna ve ilk ve şimdilisi 
statüsünün ne olduğuna dair soru önerge
si, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı (7/626) 429:431 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Karasu iüçeetinm sağlık merke
zine, erzak ve iaşe bedeli olarak lüzumlu 
ödeneğin gönderilip gönderilmiyeceğine 
dair soru önergesi, Sağlı'k ve Sosyal Yar
dım Bakamı Kemal Demir'in yazılı ceva
bı (7/639) 431:432 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Malatya'nın Arguvan ilçesine 
doktor tâyin edilip edilmiyeceğine dair 
yazık soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/618) 393 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kuf
im, Çorlu Doğumevi binasının hastane 
haline ifrağının mümkün olup olmadığı 
hususunda bir çalışıma yapılıp yapılmadı
ğına dair soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı 
cevabı (7/652) 433 

Sanayi Bakanından 
— Adana Milletvekili Yusuf Akti-

mur'un yurdumuzda bulunan «bilûmum 
çimento fabrikalarının durumuna dair ya
zılı soru önergesi, Sanayi Ba'kanı Muam
mer Erten 'in yazılı cevabı (7/634) 394:396 
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— Adana Millet vekili Yusuf •' Akti- ; 
nıur'ıiM,- yurdumuzda bulunan bilûmum > 
şeker fabrikalarının durumuna dair yazılı i 
soru önergesi ve Sanayi1 Ba'kanı Muammer 
Er ten in yazılı cevabı (7/C33) ' 491:493 ; 

Tarım Bakanmdar. 
— .Kırşehir Milletvekili M.cnıduh Er-

demir'in, Sakarya iliırn Karasu ilçesinde, 
müstahsilin elinden alınmış fındıklar 'bu- | 
ılumıp bııVrmadv'ırn, dair vazı1'. sonı öner- | 
gesi ve Tarım I V k a j Turan Şahin.'i-v. 
yazılı cevabı (7/G41) 494:495 
• ••— Tekirdağ M'rietvrklıH Turhan Kı;t'-

usn, toprak tahlil lâboratuvarlarınıp. ar- I 
t^Hması için bir çalışma ohıp olmaTğ-ma 
dair yazılı soru ö^e^ge-i, Tnr'm Bakam 
Turan Şahin'im yazdı cevabı (7/651) '396 

— Adana Mili"11 vekili Yusrf Akbimur'-
un, yurdumuzda bulunan bilûmum 'ban
kaların durumufıa dair soru önergesi ve 
TY'e*T.oV"'r»">nTu Fennî îslimyell'nin, yaz'l' ; 
esvabı (7/635) 249:254 

— Avdın M'lletvo>:l.î TTîfcm Avdın- : I i 
çer'in, Aydan'da mütahsıl elünr'e k-~lnrş 
bulunan pamuğun satılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yaHı soru Önergesi 
vo Ticaret Bakanı Fennî lsrimyeli'nin ya
zılı cevabı (7/596) 340:342 | 

— GeoTialkunriay. Başkanı Orgr'r eral 
Cevdet Sunay'm, Millet Meclîsi Başkanı 
Fuad Sirmen'in ve onun şahsında millet
vekillerinin, Millet Meclisi Başkanı Fuad 

—• Adıyaman iline bağlı Gerger ilçe 
merkezinin Aldüş'ten Güng'jrmüş (PÖtür-
ge) köyüne kaldırılması hakkında (.1/665) 273 

— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 ııci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/567) 314 

— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
alkar yakıtlardan alınan Hazine hissesinin 
•kaldırılmasına"dair (1/791) 405 

î Sayfa 
; —Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
| yuıri'oı, Erzurum'un kaç ilçesinde Z ' r a t 
I 'Bankası binası olmadığına c'tair yazdı soru 
; önergesi ve Ticaret İB'aıkaı Fer.ni îslimye-
! lT.'ain yazîih cevabı '(7/638) 494 

— Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha
zinedar'm, Doğu - Karadeniz'de balıkçılı
ğın inkişafı ve tutulan balığın mahallinde 
değerlendirilmesi için her hangi bir tesis 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/664) 405 

Turizm ve Tanşıtma Bakanından 

— Kocaeli MlılletvekilD ıSUneyyaSofu-
oğlu'nuın, ManSSa'nın Karakurt köyündü 
vukutbulaTi. olayı olny Türk A düvesi tara-
fmdrn !llâıwa b^ğlanm'arla.n, radyoda yo-
rumlıyanllar haklctnda bir tfökjb&ta. geçi-
lil'P geçiılmediğfce dair Turllzm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı sorusu (7/663) 405 

•Ulaştırma Bakanından 

', — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in motor sahiplerüine 'bir âmtihan 
veya kı:a süreli bir kursu mütaakıp kaptan 
yetkisinin verilip verilmıiyeceğine dair 
sanı önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mah
mut Vural'ın yazılı cevabı (7/643) 432:433 

C.irmcn'in de Genelkurmay Başkanı Orge
neral Cevdet Sunay'ın ve onun şahsında 
Ordu mensupjarının bayramlarını kutla- ' . 
dıklaıv.na 'dair telgrafları 362:363 

— 6088 sayılı Turizm Endüstrisini ' 
Teşvik Kanununun bâzı maddeleriınin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yemi maddeler 
eklenmesi hakkında (1/785) 177 

—. Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/739)) 450 

(— Ankara Üniversitesi 'kuruluş kadro
lar! hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı (1/694) 3,358,456:457,470:471 

EUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

TASARILAR 
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Sayfa 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayıh Kanuna ek 
İkamın tasarısı (1/766) 3,358,456:457,470:471 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 say lı Kanuna ok 
Üıanun tasarısı (1/787) 3,358,456:457,470:471 

— Askerî memnu mmtaJkalar Kanunu
nun bilinci maddesinin (A) fıkrasının de-
yiştiriknesine dair (1/473) 427 

- — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/737) 450 

— 5680 sayılı Basın Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki Kanunun 
'kaldırılmasına dair (1/541) 427 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 , 1960 tarih ve 143 »aylı Kanunla.-
değişik 19 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/527) 427 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanım ta
sarısı (1/568) "' '4:5 

— Bina kiralan hakkındaki kar un ta
sarısı (1/513) .221:247,369:391,426 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa «bağlı 
(A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/759) 3 

— 1984 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında deği
ş i k yapılması hakkında (1/759) 185:187, 

209:212,219:220267:270 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakk^Kİa 
(1/756) 039,304:369,397:400,414,434:437 

— 1964 yılı Bütçe ,Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/774) 3,183:184,2Ö1:204,219,259:262 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında -
(1/792) 405 

—'1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/788) 450 

— 1076 sayılı ihtiyat subayları ye ih
tiyat askerî memurları Kanununun 2754 . 
sayılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin 
tadiline dair (1/535) 427 

Sayfa 
— 1076 sayılı Yedek subay ve askerî s 

memurlar 1 Kanununun 3 ncü 'maddesinin 
değiştirilmesine ve, bu kanuna geçici mad
de1 er eklenmesine dair 97. sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında (1/624) 4, 

— Devlet 'Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdünlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/740) 451 

— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısr. (1/741) 451 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/742) 451 

— 4933 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı (1/453) 427:428 

— Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanun tasarısı (1/736) * 450 

— Ekici (tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dadr 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
196 sayılı Kanuna ok kanun tasarısı 
(1/793) 405 

— Ererji ve Tabiî Kavnaklar Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkında (1/789) 348, 

412:413 
>— Genelkurmay Başkanlığının görev 

ve yetkileri haükmda (1/769) 177:178 
— Genel Muhasebe kanunu tasarısı 

(1/486) 177 
— Iluduıt ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/743) 451 . 

— 2004 sayı lı İcra ve iflâs Kanununun 
bâzı 'maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek- -
•lcin.mcf3i.ne dair (1/280) 451 

— 237 numaralı Taşıt Kanununda de-
ğ'şiiklik yapılması hakkındaki kanun ta-
sara ı* (1/566) 458 

— İmar ve iskân Balkanlığı Ikuruluş 
ve vazifeleri ha!kkmdalci Kanunun 12 nci 

.; maddesinin değiştirilmesine ve'bu kanuna 
iki madde eklenmesine dair (1/375) 428 

— istanbul Üniversitesi 1965 yılı Büt-
: çe kanunu tasarısı (1/744) 451 

— istanbul Teknik Üniversitesi 1965 > 
; yıiı Bütçe kânunu tasarısı (1/745). t
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Karayolları GenelMüdürlüğü 1965.."*' 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/746) 451 
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Sayfa 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılması hakkında (1/777) 184: 

185,205:208,219,263:266 

— Kat mülkiyeti (kanunu tasarısı 
(1/5.16) 458:459,471:473 

—. Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesi
nin Sakarya iline bağlanması hakkında 
(1/457) 315:316 

— Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wdlfred Herbrecht ılıaikkmdaki hapis ce
zasının affı hakkında (1/671) 457 

— Millî partklar kanunu tasarısı 
(1/794) 405 

—. Millî Savunma Ba'kanlığuıın görev, 
yetki ve teşkilâtı hakkında (1/770) 177:178 

— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/747) 451 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu t a sa rm (1/733), 451 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/458) 426 

— Rize illinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den 'doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezasının affı hakkında (1/790) 358 

— Seçimlerle ilgili kanunların ıbâztı 
hükümlerinin değiştirilmesi ha'kkında 
(V773) 5:9,115:118 

— Seçimlerle ilgili kanunlıarın bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/773) 5:9:51,52,55,59,68:104,105:108,109: 

112,118:169,170:173,174:177,178:181 
— • Serbest malî müşavirlik kanunu 

tasarısı (1/476) 349 

— Siyasi Partiler kanun tasarısı 
f 1/560) 221,283:305,317 .-326,369,426,473:481 

— Tasarruf Bonoları ihracı hakkında 
d/788) 171 

~— Taşıt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında (1/566) . * 42$ 

Sayfa 
— Tökel; Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

Bütçe (kanunu tasarısı (1/748) 451 

— Toplum zabıtası kurulması haKkın-
; da (1/7,86) 3 

— Topralk Reformu Kanunu tasarısı 
(l/784) ; 220:221,459:469,496:499 

— Turizm büro ve seyaüiat acentaları 
kanun tasarısı (1/795) 405,469 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında, yapılan Zirai tstihsal Fazlası 
Aı?dlaşmaları gereğince ithal olunacak zi
rai ve gıdai maddelerle bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hafokınd'a (1/472) 272,456,469:470,508:511 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 

maylannrasmm uygun bulunduğuna dair 
(1/617)! 451,457 

—• Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlclk haikkındaki Sözleşmenin 
onaylanmascnın uygun bulunduğuna dair 
(1/732) 272,411:412,414,438:441,459,500:503 

-— Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 ncü maddesinin de-

: ğiştfrilmeiâ hakkında (1/7C9) 349,412,414: 
425,442:445,459,504:507 

— 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
i Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa 
j ek kanun tasarısı (1/707) 314 

—* Vakıflar Genel. Müdürlüğü 1965 
; yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/749) 450 

— 150 milyon liralık madenî ufaklık 
i para bastırılması hakkında 6797 sayılı 
i Kanunun bininci maddesinin değiştirilme-
] sine dai* (1/651) 427 

— Ziraat Odaları, ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun 34 naü maddesinin der 
getirilmesine daıir (1/463) 426 
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TEKLÎPLEK 

Adana (Kastın Giîlek) 
Sayfa 

— Siyasi partiler kanun teklifi <2/378) 221, 
283 :305,317:326,369,426,458:459,471:473:481 

Adana (Kemal Sanibrühimcfğlu) 
— Siyasi partiler kanun teklifi (2/591!) 221, 

283 =305,317:326,369,426,458:459,471:473:48i 
Afyon Karahisar (Asvm Yılmaz) 
— Kat mülkiyeti kanun teklifi •(2/325) 458: 

459 
Amasya (Macit Zeren «C. Senatosu 

Üyesi») ve Adana (Mehmet Ünaldı «C. 
Senatosu Üyesi») 

— Malî müşavirlik ve yeminli müşavir
lik kanunu teklifi (2/529) 349 

Artvin (Sabit Osman Avcı) 
— 3204 sayıh Orman Genel Müdürlü

ğü Teşkilât Kanununa geçici (ttıadâe ek
lenmesine ve aynı kanuna e*k 3904 sayılı 
Kanunun 2 nci .maddesinin 3 ncü fıkrası
nın değiştirilmesine dair (2/241) 428 

Balıkesir (Mehmet Tiritoğlu ve S arka
daşı) 

— Ticaret Baikanlığı tevdiatı ve vazi
felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
•maddesinin tadiline ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair (2/800) 309 

Burdur (Faruk Kîiıaytürk «C. Sena
tosu Üyesi») 

— 5434 sayılı Kanunun 41 nci »madde
sinin 3 ncü fıki'asf.mn kaldırılması hakkın
da (2/804) 351 

Bursa (Ziya Uğur) 
— İthal edilip satışa arz edilecek mal

lara alt katalog ve izahnamelerin Türkçe
leştirilmesi halkkında (2/580) 427 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Ragıp Üner 
«C. Senatosu Üyesi») 

— Türkiye'ye gerek hariçten ithaıl su
retiyle giren ve gereikse memlekette imal 
edilen eşya ve malzeme içerisine Türkçe 
prospelktüs "konulmasına dair (2/579.) 427 

Çanakkale (Süreyya Endik) 
— Tasarruf bonolarının ihracı hakkın

daki 6 . 1 . 1961 ve 223 «ayılı Kanunun 
15 ned maddesinin değiştiıülmeisi &%k&fjı-
'da (2/806) 405 

^nyfet 
Çanakkale (Şefik İnan) 
— Otelcilik, Möteleiliik Türk Anonim 

Şirketi kanun telklifi (2/576) 426 
Diyarbakır (Recai tskenderoğlu ve üç 

arkadaşı) 
— Anayasanın 3 ncü geçici maddesi 

gereğince Millet Meclisinde uygulanan 
1 Kasım 1956 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin 136 nci maddesinin ilk 
fıkrasına bâzı hükümler eklenmesine dair 
(2/799) 114 

Edirne (FaJıir Giritlioğhı) 
— Emeklilik Kanununa eik Ikanun tek

lifi (2/798) 314 
Elâzığ (CeUl Ertuğ «C. Senatosu Üye

si») 
— 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka

nununa bâz»: (maddeler eklenmesine dair 
(4/365, 2/376.) 176 

Erzurum (Cevat Dıırsunoğlu) ile Ordu 
(Ferda Oüley) 

— Kurtuluş Savaşında aldığı yara do-
layısiyle halen malûl bulunan yedek süvari 
yüzbaşı İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkın
da (2/802) 348 

Erzurum \(GıyaseUin karaca) 
— 6570 sayılı Kira Kanununun Ana

yasa Mahkemesince iptal ediılen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/526) 221: 

247,369:391,426 
Içöl (Yahya Dermancı ve iki arkadaşı) 
— Emekli Sandığına dâhil memurları 

ev sahibi yapmak amacı ile seıımaye tah
sisi hakkında (2/798) 3,314 

İdareci Üyeler (C. Senatosu ve Millet 
Meclisi idare Âmirleri) 

—- 1964 yılı Bütçe Kanununa ıbâğlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/764, 2/770) 385: 

187,209:212,219:220:267:270 
— Türikiye Büyük Millet Meclisi me-

murlaTîtıın teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
madetesinia âepştarilimesîn'e dair (2/766) 216, 

457:458 



- â â -
Say fıı 

İsparta (Lokman Başaran ve üç ar
kadaşı) 

• — T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun 

/teklifi (2/450) 172 

İstanbul (Berç Turan «C. Senatosu 
Üyesi») 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici maddeler eklenmesine dair (2/355, 
2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) 172 

istanbul (İsmail Hakkı Tekincl ve 107 
arkadaşı) 

— Sayıştay kanunu teklifi '(2/532) 177 

istanbul (Naci öktem ve 8 arkadaşı) 
. —. 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fari
ka Nizamnamesine ek kanun teklifi 
(2/160) 62 

istanbul (Reşit Ülker) 
— Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü 

ve 13 ncü maddelerinin kaldırılmarjına dair 
(2/386) 426 

— Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da ek ve değişiklikler yapıLmasr.na dair 
(2/672) - 427 ' 

— Umumi belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih 
ve 486 numaralı Kanunun bâzı maddeleri
ni muadil 1608 sayılı Kanuna maddeler 
eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü 
ma'ddesinıin kaldırılmasına dair olan 151 
sayılı Kanunun ek 2 nei maddesinin 'değiş
tirilmesi hakkında (2/136) 427 

istanbul (Rifat Öztürkçine «Ç. Sena
tosu Üyesi») ve Bursa (Cevdet Perin) 

.— T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifleri (2/438) 172 

istanbul (Rıfat öztürkçine «C. Sena
tosu Üyesh ve 5arkadaşı) 

— Devlet memurları aylıklaıimn tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet : 
Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yar 
s i m a s ı hakkında (2/266) , 4 : 

Sayfa 
istanbul (Rifat öztürkçine «C. Sena

tosu Üyesi») ve istanbul (Reşit Ülker) 
—• T. C. Emcıkli Sandığı Kanununa ge

çici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifleri (2/542) 172 

istanbul (Zeki Zer en) 
— 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 28 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (2/497) 176:177 

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

— Maaş Kanununa ek 4379 sayılı: Ka
nunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkında (2/3G0) 171 

izmir (Mustafa Uyar) 
— 2836 sayılı Kanunun 22 nei madde

sinin değiçtiriknesiııe dair (2527) 309 
izmir (Mustafa Uycr) 
— 2834 sayılı Kanunun 21 nei madde

sinin değiştirilmesin e dair (2/797) 3 
Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «O. 

Senatosu Üyesi») 
— Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 

Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ce
zalan nın ikısmen affı hakkındaki 78 sa
yılı Kanunun 2 nei maddesine bir fikra 
oklenmesi hakkında (2/771) 349,412,425:426 

Kırşohir (Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşı) 
— Kat mülkiyeti kanun tekiifi (2/288) 458: 

459,471:473 
Konya (Ahmet Gürhan) ve Ankara 

(Ferhat Nuri Yıldırım) 
— 5585 ısayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair (2/145) 171 
Kenya (Ahmet Gürkan ve 55 arkadaşı) 
— içişleri Bakanlığı merkez ve taşra 

teşkilâtında çalışan küçük dereceli me
murların maaş ve intibak dereceleri hak
kında (2/181) 273 

Manisa (Muammer Erten) 
— Markalar ve menşe işaretleri hak

kında (2/297) 62 
Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu) 
— 1 ...7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 

Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun 
V ncL'bölümünün 18 nei fıkrasının değiş-

rüfilmesine dair. (2/803). . 3 4 9 
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Niğde (Kudret Bayhan «C, Senatosu 
Üyesi» ve üç arkadaşı) 

— 1111 sayılı: • Kamına bir madde ek
lenmesi hakkında (2/62) 

Ordu (Ferda Güley) vo Edirne (Naz-
m', özoğul) 

— 057 sayılı Harita Müdüriyeti Umu-
miyesi Kanununun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve ,bu kanuna 3 ncü bir ge
çici madde eklenmesi hakkında (2/515) 

Tabiî Üye (Ahmet Yıldız «C. Senato
su Üyesi» ve 17 arkadaşı) 

—•• T. G. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici maddeler eklenmesine dair (2/355) 

Sayfa* Sayfa 

171 

J7G 

172 

Tokat (II. Ali Dizmen) 
—• Askerlik hizmetinin emeklilik ve 

terfiden sayılması hakkında (2/204) 171 
Uıfa (Vasfi Gerger «C. Senatosu Üyesi») 
—- Kesin idari kararlar hakkında Da-

mştaya başvurulacağına dair (2/33) 427 

Uşak (Ali Rıza Akbıyıkoğlu) 
— Dumlupmar bucağında Dumlupmar 

adiyle yeni bir ilçe kurulması hakkında 
(2/801) 348 

Yozgat (İsmet Kapısız ve 9 arkadaşı) 
— Tekniker okuldan ile ilgili kanun 

teklifi (2/S05) 351 

TEZKERELER 

Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
— Anayasa Komisyonu Başkanvıbili 

Kemal Rağcıoğlu'nun, Sayıştay kanunu 
teklifi ile Genel muhasebe kanun tasarısı
nı incelemekle görevli Anayasa Komisı-
yönunun yeniden 15 gün mühlet istediğ'ine 
daim- (3/1122, 2/532, 1/486) 177 

Başbakanlık tezkereleri 

(Çeşitli) 

— 1076 sayılı Yedek subhy ve aske
rî mamurlar Kanununun 3 ncü ma idesinin 
değLştlrilmssino ve bu kanuna geçicıi 
maddeler eklenmesine daıli1 97 sayılı Ka
nunda değişûklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının iadesi-» dair (3/1121, 
1/ 624) 4 

— Toprak Mahsulleri Ofisi ile Ak
saray Azmi Milîiî Türk Anonim Şirketi
nin 1963 yılı hesap ve işlemlerkı-ö iiişkin 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunun su
nulduğuna dair (3/1123) 171 

C-arivermo isteği 

— Eleşkirt'in Remadan köyü hane 
13, Cilt 4, Sayfa 36 da nüfusa kayıtlı 
Miralioğlu, Fidan'dan doğma 1 . 12 . 1933 
doğumlu Kaçak (Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in 
•R-< \-.thn koyti hane 22, Cilt 4, Sayfa 
40 da nüfusa kaytlı Mırzıeoğlu Aysan'd an 
doğma 21 . 4 . 1929 doğumlu. Abdülmocit 

(Mecit) Tasdemûr, Eleşkirt'in Köle köyü 
hane 43, Cil t 8, Sayfa 47 de nüfusa kayıtlı 
Ilasanoğlu, Fatma'dan d ogma 13' 41 doğum
lu Abdülgani (Cani) Karasu ve Eleşkirt'in 
Köle koya hane 17, Cilt 7, Sayfa 185 te 
n'ifusa 'ravrtlı Mustofaoğlu, Covallıir'den 
doğma 2 .4 .1939 doğumlu Mehmet (Nu
rettin) Demir'in ölüm cezasır.a çarptırılma
larına dair Başbakanlık teskeresinin gcrı> 
verilmesi hakkında (3/926, 3/1125) 220 

(Ölüm ccsaları) 
— Bafra kakacının E'ifli köyü 147 nu

marada nüfusa kayıtlı Tevflık kızı, Sani
ye'den doğma 1 . 1 . 1937 esli ve (ay g'ûrir-
süz 1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Bıal* 
süzen ile, Bafra kazasının Kardıgüney kö
yü 2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğlu, . 

''•>midPTl"n.d'j<rm"J 8 . 9 . 1927 Bafra do
ğumlu Kâmil Söylemez'lın ölüm cezaları-' 
na çarptırılmaları hakkı::da (3/1139, 
3/1100) 272,411 

— Eleşkirt'in Remadajı köyü hane 
13, Cilt 4, Sayfa 36 da nüfusa kayıtlı 
Miralioğlu, Fidan Man doğma 1 . 12 . 1933 
doğumlu Kaçak (Kaçar) Çelik, Ekşlldirt'İn 
R madan köyü hane 22, Cilt 4, Sayfa 
40 ta nüfusa kayıtlı Mirzooğlu Avşsn'dan ' 
doğma 21 . 4 . 1929 doğumlu Abdülmecit 
(Mecit) Tasdem'İT,-Eleşkirt'in Köle köyü... 
hane 43, Gilt 8, Sayfa 47 de nüfusa kayıtlı 
Hasanoğlu, Fatma'dan doğma 1341 doğum-



M 
Sayfa 

lu Abdülgand (Ganli) Kanasu ve Eleşkirt'in 
Köle köyü hane 17, Cilt 7, Sayfa .185 te 
nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Cövalhir'den 
do ğma 2.4.1939 doğumlu Mehmet (Nu
rettin) Demir'in ölüm .cezasına çarptırılma
larına dair (3/926, 3/1125) 220 

•—* İstanbul Ern'mönü ilçesinin Kurnka-
pı Nahiyesi, Sartte îshak Mahallesi, îb-
ra'hiimpaşa yoıkuşu hane 7, cffllt 89 ve -say
fa 122 sayısında nüfusa "kayıtlı, Petros-
oğlu, Reçima'dan doğma 20 . 7 . 1940 do
ğumlu (Elyas) îly'as Noel Fr&nsuvıa So-
ris (Sovriş) in ölüm cezasına .çarptırıl
ması hakkında (3/1101) 273 

—• Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli ko
yu nüfusun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 
sayısında kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan 
doğma 1933 doğumlu Aşir öztürk'unölüm 
cefasına çarptırılması 'hakkında (3/1099) 273 

— Sındırgı S cesimin omurlu köyü 50 
sayılı hanesinde nüfusa kayııth îsmalil-
oğlu, Fatma'dan doğma 1 . 6 . 1934 do
ğumlu Mehmet Börcek'în ölüm cezasın» 
çarptırilnuası hakkmdsa (3/1133) 405 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Balıkesir Milleltveküd Cevat Kan-
pulat'ın yasama okunulmazlığmın kal
dırılması hakkında (3/918) 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bili
cinin yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
ması hakkında '(3/890) 

349 

— B5ngöl Milletvekili H-alit Rıza Ünıal'-
ın yasama «dokunulmazlığının İcaldıırıil-
ması hakkında '(3/1124) 171 

— Bolu Milletvekili Kemal Pemdrftn, 
yasama dokunulmazlığının ikıaldınlması 
hakkında (8/868) #49 

349 

— Giresun Milletvekili' ibrahim Etıera 
Kıllıçoğlu'nun yasama dokumılmazlıgınjn 
fcaldınlıması hakkında ('3/865') 349 
(3/891) 349 
(3/1131) 405 

— Giresun Millet^kfli Naîm 'Tirali'nın 
yasama dokunulmazlığmm kaldırılması 
hakkwnda(3/862) 849 

"••"£**-*• " Sayfa 
— Konya MMlatvekili Safit Sına Yütfe'-

soy'uta yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/899) 349 

— Mardin Milletvekili Esıat Kemml Ay-
bar'ın yaslama dokunulmazlığının kaldım 
rılmıası hakkında (3/883) '349 

— Urfa Milletvekilli Kadrâ Eroğan'ın, 
yasama dokunuflmazlığıjıını kaldırıilması 
hakkında (3/900) 349 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın dönüşüne 
kadar ketndlisina, Gümrük ve Tekel Baka
nı Mehmet Yüceler'ün vekillik etmeSLinıe da-
i? (3/1128) 411 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'm dönüşüme kadar kefndisine, 
Devlet Bakanı Nüvdt Yetkin tin viekıılHk et
mesine dair (3/1129) 411 

Oumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

—• Ankara Üniversiteli 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair (1/739) 450 

—* Beden Terbiyesıi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı va Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/737) 450^ 

— 1964 yıh Bütçıe Kanunuma 'bağlı 
'(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin 

Jandarma Genel Komutanlığı kısmında 
«değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (1/759, 2/764, 2/770) 3 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağfcı 
(A/l) ve (A/3) işaretli .cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı -kısmında ve 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirlerimin 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Karıma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/75&, 2/764, 2/770) 185: 

187,209 :212,219:220,267:270 

— 1964 yılı Bütçe Kamfötöia ^aflı 
cetvellerde değişiklik yapılması -hakkında 
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kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu' raporuna dair (1/756) 309,364:369, 

397:400,414,434:437 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik; yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve 'Harma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/767) 3,181:183, 

197:200:219,255:258 

••— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/774) 3,182:184,201: 

204,219,259:262 

— 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 
ydı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair (1/738) 450 

— Devlelt Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair (1/740) 451 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Büftçe kanunu 'tasarısı ve Karma 
Bütçe T£cm'syonu raporuna dair (1/741) 451 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (1/742) 451 

•— Ege Üniversitesi 1965 yr.lı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/736) 450 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişıikliğe dair (1/743) 451 

—*2004 sayıl: İcra ve İflâs Kanununun 
bası maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair ıkanun <tasarısı hakkında 
(1/280) 451 

— İstanbul Ünivensiteisi 1965 yılı Büt
çe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair (1/744) 451 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
ydı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (1/745) 451 

Sayfa 
— Karayolları öenel Müdürlüğü 1964 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapulması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/777) 3,184:185,205 =208,219,263:266 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kaıma Büt
çe Komisyonu raporuna datir (1/746) 451 

— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/747) .* 451 

—;' Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/733) 451 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/748) 451 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasara : ve Kaıma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/749) 450 

Dilekçe Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

—-Bafra kazaısmrn Elifli köyü 147 
numarada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Sani
ye'den doğma 1 . 1 . 1937 aslı vo (ay günsüz 
1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Balsü- ": 
zen ile, Bafra kazalının Ksnlıgüney köyü 
2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğln, Ha
mide'den doğma 8 . 9 . 1927 Bafra do
ğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezaları
na çarptırıLmaları hakkında Başbakanlık 
tezkerelerinin tetkik edilmek üzere Dilek
çe Karma Komisyonuna verilmesine dair 
(3/1130, 3/1100) 411 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanl'ğı tezkereleri 

— Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
(kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/739) -450 

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/737) 450 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmanda deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu rapoıuna 
dair (1/759, 2/764, 2/770) 3 



Sayfa 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında ve 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde çleğişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa -dair (1/759, 2/764, 2/770) 185:187, 

209:212,219,220,267:270 
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması ha'kıbnda 
ıkanun tasarısı ve Karma Bütçe Kom'syo-
nu raporuna dair (1/756) 309.364:369,397 : 

400,414,434 ;437 
— 11964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakikrnda 
'(kanun tasarısı ve Karma Bütçe Konvsyo-
nu raporuna dair (1/767) 3,181:183197: 

200,219,255 :258 
— 1064 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması ha'kkrnda 
feanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/774) 3,183:184, 

201:204,219,259:262 
— Devlet Hava Meydanları işletmesi 

Genel Müdünlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair (1/740) 451 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kanma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/741) 451 

— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yıV. Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/742) 451 

— Ege Üniversitesi 1965 yriı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisi 
yonu raporuna dair (1/736) 450 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair (1/743) 451 

Sayfa 
— İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair (1/744) 451 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/745) 451 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/746) <!51 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna da
ir (1/777) 219,263:266,184,185,205:208 

— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/747) 451 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karına Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/733) 451 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/748) 451 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/749) 450 

Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'rıun, Emeklilik Kanununa ek kanun 
teklifi ile İçel Milletevkili Yahya Der-
maııeı ve iki arkadaşının, Emekli Sandı
ğına dâhil memurları ev sahibi yapmak 
amaeiylc sermaye tahsisi hakkında kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 24 . 12 . 1964 ta
rihli 12 nei Birleşiminde Devlet memurları 
kanunu tasarısını görinmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesine dair (3/1127, 
2/798, • 2/753) 314 

Millet Meslisi Başkanlığı tezkereleri 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/1126) 219 
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20 
21 
22 
23 

27 
28 
23 
2 . 

. 1 

. 1 
1 
1 

. 1 
1 
1 

2 . 

Citt Sayfa 
. 1965 tarihli 42 nei Birleşime ait 35 62 
. 1965 tarihli 43 ncü Birleşime ait 
. 1965 tarihli 44 ncü Birleşime ait 
. 1965tarihli 45 nei Birlerime ait 

. 1965 tarihli 46 ncı Birlerime ait 
. 1965 tarihli 47 nei Birleşime ait 
. 1965 tarihli 48 nei Birleşime ait 
1965 tarihli 49 ncu Birleşime ait 

114 
171 

'215: 
216 
272 
309 
3^8 : 

352 

3 . 2 . 
4 . 2 . 
5 . 2 . 
9 . 2 . 

1 0 . 2 

11 . 2 

YOKLAMALAE 

Cilt Sayfa 
..1965 tarihli 50 nei Birleşime ait 

1965 tarihli 52 nei Birlerime ait 
1965 tarihli 53 ncü Birlerime ait 
1965 tarihli 54 ncü Birleşime ait 

. 1965 tarihli 55 nei Birleşime ait 

354 
356 
358 
404: 
405 
449: 
450 

1965 tarihli 56 ncı Birlenme ait 33 2:3 

Sayfa 

Sayfa 

4,63,115,172,216,273)310,350)352,354.3-)6, 
359.406,452 

DÜZELTİŞ 

305 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Adnan Akarca (Muğla) - Ege tütn eki
cilerinin durumu ve tütün piyasasının de
ğişik zamanlarda açılmasının sakıncaları 
hakkında demeci 498 

î . Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
dcğiştiıilmesi hakkında ikamın tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından se
çilen altışar, üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 4 77,101,156 

Ekrem Alican (Sakarya) - Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından, 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 27,38,44-

Burhan Apaydın (Ankara) - «Kara 
Ordular: ve Hedefleri» adlı (kitapta greve 
karşı yazılan yazı dle, Anayasa, Parlâ
mento fonksiyonu ve Ordu iç Hizmet Ka
nununa aykırılığını gördüğü davranışa ve 
bu hususta işlem ve tedbirler yönünden 
neler düşünüldüğüne dair demeci 312 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzıi 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun fraearısı ve. Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilen altışar üyeden /ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 120 

Orhan Apaydın (Aydın) - Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in, Toprak Reformu ka
nunu tasarısının havale edilmiş olduğu, 
Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyo
nundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, 
Adalet, Maliye, Ticaret, içişleri koımisyon-
lıarmdan 2 şer üye seçilerek kurulan Geçi
ci bir Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi münasebetiyle 464 

Sayfa 
—• Geçen tutanak özeti hakkında de

meci ve Başkanın cevabı 63 

Adnan Aral (Diyarbakır) - Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 97,131 

Talât Asal (Edirne) - Seçimlerle ilgili 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilen altı
şar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 14,30,40,148 

Şevkot Asbuzoğlu (Eskişehir) - içiş
leri Komisyonu Başkanı Ali Rıza Akbıyık--
oğlü'nun, Kocaeli iline bağlı Kaynarca 
ilçesinin Sakarya iline 'bağlanması hak
kında kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair önergesi münase-
betiylo 316 

Adalet Bakanı Sırrı Atalay (Cumhu-
riycl Senatosu Kar Üyesi) - Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon rfaporu münasebetiyle 47 

İhsan Ataöv (Antalya) - Köy içme su
ları konusunda Hükümetten yakın ilgi 
beklediğine dair demesi 281 

Sıddık Aydar (Bingöl) - Bingöl - Kar
lıova yolunun açılmaması sebebi ile Kar-
lnovada 30 bin insanın kaderiyle başbaşa 
bırakılmasından duyduğu büyük ıstıraıbı 
belirten demeci 311 
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Sayfn 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) - Adalet Ba
kanı Sırrı Atalay'm,, Seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının gündemde 
bulunan bütün işlere 'taikdimen öneeliık ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi mü
nasebetiyle 6 

— C. H. R, C. K. M. P. ve Y. T. P. Grup 
Başkanvekillerinin, «Seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısı» nın görüşül
mesinin bitirilmesine kadar çalışma saat
lerinin, resmî tatil günleri de dâhil ol
mak üzere, her gün saat 14 ten 16,30 a 
ve 18,30 dan 24e kadar devamına dair 
önergesi münasebetiyle 116 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâza 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilen altışar üyeden ıku-
rulu Geçici Komisyon raporu münasebe- * 

tiyle 12,100,122,137,139,140 
— Usul hakkında 7 

Zoki Baltacıoğlu (Bolu) - Seçimler
le ilgili kanunların hâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarlısı ve 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 134,142,152,153 

154,158,159,165,166,167 

Mehmet Başaran (Samsun) - Bayındır
lık Bakanlığının kadrolarında yersiz ola
rak değiştirmeler yapıldığı yolundaki ko
nuşması 359 

— Geçen Birleşimde yaptığı açıklama
ya Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
tarafından verilen cevabın yersiz ve da
yanıksız olduğu hakkında demeci 406 

— Zaptı sabık Jıakkmda söz talebi 175 

Kemali Bayaat (Maraş) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hatokmda kanun tasarısı ve 
Adalet ve. Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu. Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 150 

Saıjfı» 
Suphi Baykam (tstanbul) - Seçimler

le ilgili kanunların 'bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından! 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 84 

Ahmet Bilgjı (Kırşehir) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hatokında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa 'komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 102,134: 

—• Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sanibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 324 

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Bi
na kiralan: haik'kmdaıki kanun tasarısı ve 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
mn, 6570 sayılı Kira Kanununun Anaya
sa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hr.iklkında kanun' 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 227,230,238T,241 

— Tavzih sadedinde 94 

Ferruh Bozbeyli (İstanbul) - ingiltere 
eski Başvekillerinden Sir Winston Churc-
hill'in, ölümü dolayısiyle duyulan derin 
üzüntüleri belirten açıklaması münasebe
tiyle 175 

Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) - Si
yasi Partiler kanun tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sa-
ıvibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü-
nasebetiylo 286 

Osman Bölükbaji (Ankara) - Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de-
ğiştirilmesi halkıkmda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 25,34,42,82. 
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Sayfa 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 9 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Tarım Ba
kanı Turan Şahln'in, Toprak Reformu 
kanun 'tasarısın:n havale edilmiş olduğu, 
Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyo
nundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, 
Adalet, Maliye, Ticaret, îçişleTİ komis
yonlarından 2 şer üye seçilerek kumlan 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi münasebetiyle 465 

Sayfa 
Süleyman Çağlar (Manisa) - Sİ vasi 

Parti1 er kanun tasarısı ile Adana Millet-
vek'li Kasım Gülek ve Kemal Sarıibra-
bimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon rapoıtı münase
betiyle 474 

Sadreiün Çanga (Bursa) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi halkkmda kanun tasarısı". ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 

Camlık ve Sosyal Yardım Babanı Ke
mal Dem'r (Bolu) - Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, hekimlere gerekli ücre
tin verilmesi suret'ylc zamanlarının tü
münü hastanelere ayırmaların', sa^lıyacak 
olan Full - Time Krnunuru öncelikle gö-
ıaişülmek üzere gündeme alınmamasından 
duyduğu üzüntüleri belirten demecine ce
vabı 408 

Tahlin Domiray (İstanbul) - Si vasi 
Partiler kanun tasarısı ile Adana Millet
vekili Kasım Gülek ve Kemal Sarfbra-
himoğlu'nun, Sivasi Partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu münase-
betiylo 324 

Niha* Diler (Erzurum) - Bina kira1 arı 
hakkındaki kanun tasar sı ve E rz ı r rm 
Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, G570 
sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddeleri
nin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 229 

— Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler ka

nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 288,293,293,303 304 320, 

321,475,480 
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) - Orta -

Doğu îyiniyet Kurulu adına söz alarak, 
yaptıkları, gezinin olumlu sonuçlarını özot-
liyon konuşması 275 

AH Disman (Tokat) - 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişik1 ik 
yap İması hakkında kanun 'tasarısı ve Kar 
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri müna
sebetiyle 364,335,3G9 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Çallısına ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 414 

Ömer Zckli Dorman (İstanbul) - Se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin dcğiştlrilmcji hakkında karun tasarısı 
ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 70 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plân Ikomisyonları raporları münasebetiyle 414 

Çalrma Bakam Bülent Eccvit (Anka
ra) - Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Söısyal Güvenlik Jıakk.nda Sözleşmenin 

D 



Sayfa 
lctvekili ..Gıyasettin Karaca'um, 6570 sa
yılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal, edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin 
yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin -de
ğiştirilmesi hakkında kanun 'teklifi ve Ge-
ç.ci Komisyon raporu '•münasebetiyle 390 

Sayfa 
Asım Eren (Niğde) - Siyasi Partiler 

kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Ka-
s-im Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
Siyasi Partilei' ikamın teklifleri ve Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 285,302 

— Türkiye ..Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plân komisyonlaıı raporları münasebetiyle 420 

Ali Na"li Erdem (îsm'r) - Anayasanın 
iki y i içerisinde çıkarılmasını öngördüğü 
kanunlar dururken 'seçimlerle ilgili son 
kanun tasarısının öne alınmasının eldeki 
protokole aykırı düştüğü hakıkında demeci 07 

— Tarım Baıkanı Turan Şalıin'in, Top
rak Reformu kanun tasaıv.smın havale 
edilmiş olduğu, Plân Komisyonundan 7, 
Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Ko
misyonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, 
İçişleri komisyonlarından 2 şer -üye seçile
rek kurulan Geçici bir Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi münasebetiyle 463 

Memd ıh Erdemir (Kırşehir) - Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştiriimesi ha.kkmda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçi
len altışar üyeden 'kurulu Geçici Komisyon 
raporu münaısebetiyle 134 

Haıan Erdoğan (Kars) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakıkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 166 

ismail Ertan (Dcırzii) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa korn'fayonlarmdan -
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 133 

Abanı! Ertem (Edirne) - Bina kiraları 
hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Mil-

— Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 295 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumuhuıiyeti arasında imzala
nan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşme
nin ona.ylamnasr.nin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plân Ikomisyonları raporları münasebetiyle 423 

Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Edirne Milletvekili Fahir Giritli- . 
oğlu'nun, artan şeker fiyatları ıkarşısın-
da pancar fiyatlarrnııı da yükseltilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine 'dair soru
suna cevabı 322,337 

— Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikası
nın yerli kendirlerimizi iş'cm esi için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna 
cevabı 327 

— Pancar bedellerinin çiftçiye yeni ta
rıma başlamalarından önce ödeneceğine 
dair demeci 311 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakikinda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 151 

Gökhan Evliyaoğlu (Balıkesir) - Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de-
ğişt irilmesi hakıkında kanun tasarısı ve 
A d-ilet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon rapoıu münasebetiyle 71,91-
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Sayfa 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Seçim

lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ha'kkmda kanun tasarısı ve 

Sayfa 
Aidalet ve Anayasa (komisyonlarından seçi
len altışar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 162 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Artan şe
ker fiyatları karşısında pancar fiyatları
nın da yükseltilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, sorusu ve Sanayi Ba
kan: Muammer Erten'in sözlü cevabı mü
nasebetiyle 334 

— Bina ıkiraları hakkındaki fkanun 
tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaset
tin Karaca'nm, 6570 sayılı Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini 
ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 233,246,378,389 

— Taşköprü'deki kendir fabrikasının 
yerli ikendirierimizi işlemesi için ne gibi 
tedbir düşünüldüğüne dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Muammer Erten'in, sözlü ce
vabı münasebetiyle 329 

Arif Hikmet Güner (Rize) - Bina (ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Er
zurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 say-.lı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 227 

Abdürrahman Güler (Çorum) - Bina ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Er

zurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal" edilen 2 ve 3 ncü 
•maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 225,227 

Şevki Güler (Afyon Karahisar) - Usul 
halkkında 466 

Naci Güray (Elâzığ) - Bina kira
ları hakkındaiki kanun tasarısı ve Er
zurum Millet vekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 saydı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Creçici Komisyon raporu müna-
sebetiylo 386 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - Bina ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Er
zurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 saydı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 377 

Muhiddin Güven (istanbul) - Kendisi
ne sataşma olduğu münasebetiyle 91 

Şefik îhan (Çanakkale) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 101,161 vabı 

Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli (Balı
kesir) - Konya Milletvekili Rüştü özaP-
m, akar yakıt fiyatlarında yapılan 'indir
melerin bu konuda daha önce alınmış ka
natlarla çeliştiğine dair konuşmasına ce-

453 
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Recai Iskenderoğlu (Diyabakır) - Se
limlerle ilgili ikanuniarm bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-

Mustafa Kaptan (Sinop) - Seçimlerle 
ilgili kanunlarım bâzı hükümlerinin de-
ğiştirilınesi hafkjkıııda kainin tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu 'münasebetiyle 126,165 

Gijyasettin Karaca (Erzurum) - Tekni
ker okullarını bitirenlerin, benzerleri gi
bi yüksek okulu bitirmiş sayi'lmamaları-
ııın doğurduğu sakıncalara ve bu okullara. 
devam etmekte olanların yaptıkları boy
kotta haklı isayılmaiarı gereiktiğine dair 
demeci 217 

— Bina kiraları hakkındaki kanun ta
sarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'mn, 6570 sayılı Kira Kanununun 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 
3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 'teklifi ve 'Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 226,227,389,390 

Saim Kaygan (İzmir) - Kendisinin 
Çanakkale'de Akfa Konserve Fabrikasın
da fazla çalıştırılan işçilere artık ücretle
rinin verilımediğine, Anayasanıin iş konu
sunda yurttaşa tanıdığı hakların ihlâli
ne seyirci kalınmıya cağına dair demeci 218 

Mehmet KazoVa (Tokat) - Pancar be
dellerinin şimdiye ıkadar ödenmemiş olma
sı sebebine've ne zaman ödeneceğine dair 
demeci 3.10 

Sabri Keskin (Kastamonu) - İçişleri 
Komisyonu Başkanı Ali Rıza Akbıyıkoğ-
lu'nun, Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçe
sinin, Sakarya iline bağlanması hakkında 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 315 

îlyas Kılıç (Samsun) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanım tasarısı ve 

si Sayfa 
iısıi ve Adalet ve Anayasa komilsyonların-
dan -seçilen aDtışar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle 68,133 

K 
| Adalet ve Anayasa komisyonlarından se-
I çilen altışar üyeden kurulu Geçici Komis-

raporu münasebetiyle 168 
| İbrahim. Eteni Kılıçoğlu (Giresun) -

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından se
çilen altışar üyeden kurulu Geçici Komis
yonu raporu 'münasebetiyle 138,139 

Coşkun Kırca (İstanbul) - C. H. P., 
O. K. M. P. ve Y. T. P. Grup Başlkanve-
killerinin, «Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı» mn görüşülmesinin biti
rilmesine kadar çalışma saatlerinin, resmî 
tatil günleri de dâhil olmak üzere, her gün 
saat 14 ten 16,30 a ve 18,30 dan 24 e ka
dar devamuıa dair önergesi (münasebetiyle 117 

— İçtüzüğün 140 -141 nca maddeleri 
uyanınca birkaç madde, tasarı ve teklif 
hakkında birkaç ayrı kutuya oyların atıl
ması suretiyle 'birden >açık oylama yapı
labileceğine dair demeci 115 

I — Seçimlerle ilgili kanunların bâza 
I hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı ve Adalet ve Anayasa ko
misyonlarımdan seçilen altışar üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 127,168 

— Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gül ek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 289,294,297,303,304,319, 

320,321,322,323,477,479,480 

— Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Top
rak reformu kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu, Plân Komisyonundan 7, 
Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Korniş-

I yonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, İç
işleri komisyonlarından 2 şer üye seçilerek 
kurulan Geçici bir Komisyonda görüşül-

I meşine dair önergesi münasebetiyle, 462 
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Sayfa 

— Usul hakkında 467 
Zeyyat Kocamemi (Tokat) - Seçimlerle 

ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyon!arından se
çilen altışar- üyeden kurulu Geçici Komis-
yon raporu münasebetiyle 97.159 

Hurrem Kubat (Manisa) - Bina ki
raları hakkındaki kanun tasarısı ve Er
zurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
0570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 neü 
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Geçici Komisyon î'aporu müna
sebetiyle 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve 
Plân (komisyonları raporları münasebetiyle 

Faruk Küreli (Çorum) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından se
çilen altışar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 

Sayfa 

390 

4*5 

140 

M 
Maliye Bakanı Perid Melen (Cumhu

riyet Senatosu Van Üyesi) - Türkiye 
Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cum
huriyeti arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkımda sözleşmenin onaylanma
sının uygum bulunduğuna dair kamun ta-

öevat Odyakmaz (Sivas) - Seçimlerle 
ilgili kanunla rai bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında, kanun tastarısı ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından se
çilen altışar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle. 33 

— Tan m Bakamı Turan Şaıhin'in, Top
rak Reforımu kamın tasarısının havale 
edilmiş olduğu, Plân Komisyonundan 7, 
Tarım Komisyonumdan 5, Anlayana Komis
yonundan 4, Adaleft,. Maliye, Ticaret, İçiş
leri komisyonlarımdan. 2 şer üye seçilerek 
kurulan geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi münasebetiyle. 461 

Talât Oğuz (Mardin) - Siyasi Partiler 
kanun tasarısı ile Adana Milletvekili! Ka
sım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
Siyasi Partiler kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle, 292 

sarısı ve Dışişleri Çalışma ve Plân komis
yonları raporları ınünaselbetiyle, 418 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) -
Kifayet önergesi (aleyhinde, 93 

— Usul hakkuHİa, 0 

o 
Hilmi Okçu (Manisa) - Siyasi Partiler 

kamun tasarısı ile Adana Milletvekili Ka
sım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'ırun, 
Siyasi Partiler kamum teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münaseibetiyle. 302 

Kemal Okyay (Kars) - 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kamun tasarısı ve Kar
ımı Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma, Bütçe Komis
yonu (başkanlıkları tezkereleri münasebe
tiyle. 30f) 

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat 
(Ordu) - Samsun Milletvekili Mehmet Ba
şaran'im, Bayındırlık Bakanlığımın kadro
larında. yersiz olarak değiştirmeler yapıl
dığı yolundaki konuşmasına ceva(bı, 301 
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Sayfa 
Reşat Özarda (Aydın) - Siyasi Partiler 

kanım tana fisi ile Adania Milletvekili Ka
sını Gülek ve Kemal Saniıbrahimoğlu'mru, 
Siyasi Partiler kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle. 479 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem 
(Bursa) - Tekniker okullarının yüksek 
okul ılı alin e getirilmesi için gerekli çalış-
malarm neden yapılmadığına dair Erzu
rum Milletveki'li Gıyasettin Karaca nm biı 
önceki 'birleşimde yaptığı konuşmaya ce-
va'bı. 274 

Rüştü Özal (Konya) - Akar yakıt Fi
yatlarında yapılan indirimlerin hu konu
da dalıa önce alınmış kararlartla çeliştiği
ne dair konuşması. 452 

— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cet veli erde değişiklik yapılması halkikın- . 
da kanun tasarısı ve Karnıaı 'Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cunihuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları teskereleri münase'betiyle. 364 

Mehmet özbey (Burdur) - Hekimlere 
gerekli ücretin verilmesi suretiyle zaımın-

Sayfa 
hırının tümünü hastanelere ayrılmalarım. 
sağlıya eak olan Kull - Time Kanununun 
öncelikle görüşülmek üzere gündeme alın
mamasından duyduğu üzüntüleri indirten 
demeci. 406 

Kadri Özek (izmir) - Bina kiraları 
hakkındaki kanun tasarısı vcı Krzuram 
Milletvekili (riyasettin Karaca'nın, 6570 
sıayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 hcü maddele
rinin yeniden tedvini ile 4 ucü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 373, 

381 
Nazmi Özoğul (Edirne) - Siyasi Parti

ler kanun tasarısı ile Adana Milletvekili 
Kasım Gülek ve Kemal Sarıibnahimoğlu'-
nun, Siyasi Partiler kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon rapora münasebetiyle. 301 

Sami öztürk (Muş) - Seçimlerle ilgili 
kanunların 'bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında ikamın tasarısı ve Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilen -altı
şar üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle. "102,154,106,168 

Emin Paksüt (Ankara) - Seçim I e il e il
gili kanuinlann 'bâzı hükümlerinin deği'ş-
t'nilmesi üa.kkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Anayasa Komisyonlarından seçilen 
altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle. 

— Siyasi Pai'tiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım (füJek ve Ke-

24 

mal Sarıibrahimoşlu'nuıı, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon r'apo-
ru münasebetiyle. 284 

Sadi Pehlivanoğ-lu (Ordu) - .Milliyet 
Gazetesinde Parlâmentoya ve üyelerine 
haksız 'hücumlar yapıldığına değinerek 
basın özgürlüğünün kötüye kullanılması
na karşı olduğunu açıklıyan konuşm'ası. 361 

Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ) - Başba
kanın Hol ânda 'basınına- verdiği demece 
dayanarak Bayram Gazetesinde Atatürk'ün 
bıraktığı iç ve dış barış ilkesinden ayrıl in
miş olup olmadığı yolunda çıkan yazıya 
değinerek yaptığı konuşması. 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana) -
Kat mülkiyeti kanunu tayarısı ile Kırşe
hir Milletveki'li A'hmet Bilgin ve 8 a rica^ 

454 

daşınııı ve Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanunu 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle. 471 

— Siyasi Partiler kanun tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru imünaseıbetiyle, . 294,300,321 



— 86 
Sayfa 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Kemal Satır (Elâzığ) - Elâzığ Millet
vekili ö. Faruk Sanalın, Başbakanın 
Holâaıda basınına verdiği demece dayana
rak Bayram Gazetesinde Atatürk'ün 'bı
raktığı iç ve dış 'barış ilkesinden ayrılm-
mış olup olmadığı yolunda çıkan yazıya 
değinerek yaptığı 'konuşmasına, cevabı. 

Dışişleri Bakan vekili ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
tır (Elâzığ)' - Konya Milletvekili Faruk 
Sükan'm, Hükümetin çok taraflı NATO 
Nükleer gücüne katılmayı kabul etin. em le
şinim ve üstelik Sovyet lliısya Parlâmento ' 
Kurulu Başkanı Podgorni başkan İlgın
daki kurulum Türkiye gezisinin ibu sıraya 
raslamasının dış ülkelerde yarattığı tep
kilere ve yorumlara, dair yaptığı konuş
masına cevaibı. 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Ada
let Balkanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerk' ilgi
li 'kanunların 'bâzı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkı ndaiki kanun taşansın m 
gündemde 'bulunan 'bütün işlere takdiımen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
öne v^ es i n ı ü mas e1!) e tiy 1 e. 

— Bina (kiraları hakkındaki 'kanun 
tasarnsı ve Erzurum Milletvekili (riyaset
tin. Karaca'um, (»570 .sayılı Kira Kanunu
nun Amayasa. Mahkemesince iptal edilen 
2 ve .'5 ncü maddelerinin yeniden tedvini 
ile 4 ncü .maddesinin değiştirilmesi hak-

;>!) 

73 

Sayfa 
kında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu miünlaıseJbetiyle. 221,225,374 

— Kat mülkiyeti kanun tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanunu tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle. 472 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun, tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ve 
Plân komisyonları raporları münasebeiyle 

Refet Sezgin (Çanakkale) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Anayasa komisyonlarından seçilen 
altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle. 

- - Usul hakanda 
Başkan Fuad Sirmen (Rize) - Aydın 

Milletvekili Orhan A paydın'm, geçen tu
tanak özeti hakkında demecine cevabı. 

Faruk Sükan ( Konya) - Hükümetin 
cok taraflı NATO Nükleer Gücüne katıl
mayı kabul etmemesinin ve üstelik Sovyet 
Rusya Parlâmento Kurulu Başkanı Pod
gorni başkanlığındaki kurulun Türkiye 
gezisinin bu sıraya raslamasının dış ül
kelerde yarattığı tepkilere ve yorumlara 
dair yaptığı konuşması. 

416, 
422 

143 
12 

64 

65 

Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) -
Toprak reformu kanun tasarısının havale 

. edilmiş olduğu, Plân Koisyonundan 7, Ta
rım Komisyonundan 5, Anayasa Komis
yonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, 
t çişleri komisyonlarından 2 şer üye se
çilerek kurulan Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi münasebe
tiyle. 460,461 

Nevzat Şener (Amasya) - C. H. P., 
O. K. P. ve Y. T. P. Grup Başkanvekille-
rinin, «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı» nııı görüşülmesinin bitiril
mesine kadar çalışma saatlerinin, resmî 
tatil günleri de dâhil olmak üzere, her 
gün saat 14 ten 16,30 a ve 18,30 dan 24 e 
kadar ' devamına dair önergesi münase
betiyle. 117 
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Sayfa 
ismail Hakkı Tekinel (İstanbul) -

Bina k i raa l r ı hakk ındak i kanım tasarısı 
ve E r z u r u m Milletvekili Gıyasett in Kara-
ca 'mn, 6570 sayılı K i r a K a n u n u n u n 
Anayasa Mahkemesince ip ta l edileun 2 
ve 3 ncü maddeler inin yeniden tedvini 
ile 4 ncü maddesinin değiştiri lmesi hak
k ında kanun teklifi ve . Geçici Komisyon 
r aporu münasebetiyle. ' 222,232,239,243 "~ ' 

— Seçimlerle ilgili kanunlar ın bâza 
hükümler inin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilen al t ışar üyeden ikli
min. Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 

Tahsin Telli (Erzurum) - seçimlerle 
ilgili kan um lan n bâzı hüki i ınkrinin değiş-

Yusuf ülusoy (Saka rya ) - İçişleri Ko
misyonu Başkanı Ali Kıza, Akbıy ıkoğiu ' -
ııun, Kocaeli il ime bağlı Kaynarca, ilçevsi-
n.in Sakarya iline bağlanması hakkında, 
kanun tasarıs ının öncelik ve ivedilikle 
görüşü imıesine dair önergesi münasebetiy
le 

Mustafa Uyar (İzmir) - Hina. k i r a l an 
hakk ındak i kanun tasarısı ve Urzurumı 
Miıll et vekili G i y a s d t i n Karaca'mm, 6570 
sayılı Kira Knunımun Anayasa MaJıke-
mesin.ee. iptal edilen 2 ve 3 ncü maddeleri-

Eeşit Ülker (istanbul) - Vmuı k i ra lar ı 
hakk ındak i kanun tasarısı ve Erzurum 
Mjilletvekili Gıyaset t in K a r a c a ' u m , 0570 
sayılı Ki ra K a n u n u n u n Anayasa Mahke
mesince ip ta l edilen 2 ve 3 ncü maddele
rimin yeniden 'tedvini İle 4 ncü maddesinin 
değilşti'riimesi hakk ında kamum teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu miinas'eıbetliyle. 

223,238,243,370 
Siyasi Par t i l e r kanun t a sanısı ile Adana 

Milletvekili Kasım 'Gülek ve Kemal Sarı-
ibrah imoğlu 'nun , Siyasi Partili'er kanun 
•teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 287,296,470 

Sayfa 
tirülnıesi hakk ında kanun tasar ıs ı Ve Ada
let ve Anayasa, komisyon hırı uda m. seçilen 
•altişar iiyeıdarı kuru lu Gezicıi Kimıisyon ra-
poru mıütuusebetiyle 152 

İhsan Tombuş (Çorum) -Siyasi Par t i ler 
kanun tasar ıs ı ile Adana Milletvaldilıi Iva.si.rn 
Gülek ve Kemikli Harı ibrahimiğlu 'nun, 
Siyasi i l inti ler kamun teklifleri ve Geçi-

,3Y4 ci Komisyon raporu münasebet iyle 293,326,474ı 
47(1 

- -Seç imle r l e ilgili kanunlar ın bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında 'kanun 
tasar ıs ı ve Adale t ve Anayas'a komisyon
larımdan seçilen al t ışar üyeden k u r u l u 

! Geçici Komisyon raporu mıüuas'e'betiyle T2-8, 129, 
| ' 135 
j Usul 'hakkında 460 

u 
nin yeniıden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmedi İrak kında, kamum 'teklifi 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 221,228, 

229,236,240,370,371,372,383,389.3*)() 

Veli Uyar (Yozgat) - Türkiye ö u m h u 
riydi ile İVdara l Almanya Gumıhuriydi 
arasında imızailanan Sosyal Güvenlik '•hak
kında sözleşmemıim. onaylanmasının u y g u n 
bulunduğuna, dair kanun haşarısı ve Dış
işleri, Galışma. v'e Plân komisyonlar] ra
por lar ı m ümıase'b etiyle 417 

Ü 
— Seçimlerle i I »ili kamun I arın bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanını 

tasarısı ve Adalet ve Anayasa koımilsyoıı-

1 ar ından seçilen al t ışar üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu nıüna-sebetiylo 12(1,13"). 

Ahmet Üstün (Ankara) - Seçimleri..' 

ilgili kanunlar ın bâzı hüldimdetrinim değiş

tiril! mesi hakkımda, kamun tasarısı ve Ada

let ve Anayasa komisyon Iiarından seçilen 

al t ışar üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu m üınase betiyle 163 

http://mesin.ee
http://Iva.si.rn
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Sabri Vardarlı (İttanbtü) . Seçdmierle 
ilgiili 'kanunların Ibâzı Mikümlıöri'nin değüıg-
ıtirilmesi hakkınlda kamun tasarısı ve Ada-

Üayfa Sıvtfa 
l:et Ve Anayasa komisyonlarından sekilen 
altışar üyeden kurulu Gemici Komisyon ra-
poru ırtünas^betiyla 100,147 

İ. Haikkı Yılaniıoğ'lu (Kastamonu) - Si-
yasli 'Fantiler kanun tasarısı djl*e Adlan a Mtil-
letreMılH Kasım Güldk vıe Kemıal ISarıib ra
ftı iimoğlu'ınun, 'Siyasi Fantiler 'kanun tek
lifi erd vie Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 474,479 

Köy tşleri Bakanı Lebit Yurdoğ-lu (îe-

mir) - Antalya Milllet vekili îhfcan Atiaöv'-
ii'n, köy içme suları kamusunla Hükümetten 
yakın Algi 'beklediğinle datir demecine 
cevabı 282 

Aziz Zeytinoğılu (Eskişehir) - Tarım 
riatoanı Turan Şahin'in, toprak refonnm 
kamun tasarısının havale edilmiş •olduğu, 
Plân Komisyonun dan 7, Tan m Komisy o-
undan 5, Anayasa. Komisyonundan 4, 

Adalet, Maliye, Ticaret, tçişeri komis
yonlarından 2 şer üye seçilerek kurulan 
Geçici bir Komisyonda görüşül m esine 
dair öıtergesd münıaseibetdyle 4(1 


