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14 . 6 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 31 nci Birleşiminde ta
pulama kanunu tasarısını görüşmek için kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havalosine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/607, 2/495) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Rahmi Sanalan ve Bingöl Üyesi Sabri Topçuoğ-
lu'nun, 262 sayılı Kanıma geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin müzakere
sinin tehir edildiğine dair Millî Savunma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/608, 2/486) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

X 1. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna, bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması hak
kında kânun tasarısı (1/106) (S. Sayısı: 16) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mm, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü

şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

6. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ilrma-
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

7. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

8. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

9. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

10. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

11. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 



12. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

13. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

14. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp «görülmediğine dair îmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde» 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve tskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

18. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

19. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

20. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 

Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

21. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'mn, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

23. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

24. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) , 

25. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yemden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

26. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'mn yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

27. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

28. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

29. r— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi* 



yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

32. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında .ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

33. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan öülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

38. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba

kanlarından sözlü sorusu (6/615) 
39. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

41. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

42. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

43. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

44. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

45. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

47. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakamlarından sözlü sorusu 
(6/625) 



m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayüı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporlan (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27'. 4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın "tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25.5 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
O. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

4 — 

I ** 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 21 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 
Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları ve Ana
yasa Komisyonu mütalâası (1/117) (S. Sayısı : 
70 e ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki 23.2 .1955 tarihli Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişik
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/156) (S. Sayısı: 75 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1963] 

3 . - 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye - Avus
turya ödeme Andlaşmasının feshi hakkındaki 
25 -27 Eylül 1961 tarihli notaların onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 

l ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1/265) 
(S. Sayısı: 135 e ek) [Dağıtma tarihi: 12.6.1963] 

4. — 12 . 9 . 1945 tarihli, «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine 
mütaallik Anlaşma», nm feshi hakkındaki 8 
Ağustos 1962 tarihli notaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporlan ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası (1/300) (S. Sa
yısı : 136 ya ek) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi, Hacıgök 
sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (2/232) (S. Sayısı: 249) [Dağıtma 

I tarihi : 12 . 6 .1963] 
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6. — Burdur Milletvekilli Nâdir Yavuz-

kan'm, Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu 
Mehmet înal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/373) (S. Sa
yısı : 250) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

7. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ttn, Bilecik İstiklâl mahallesi numara 10 da mu
kim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/391) (S. Sayısı: 251) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

2. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 4. — Köleflik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve g-eleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-

oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon-
lan raporlan. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

7. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

9 . — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 10, — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı-
nmlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon-
lan raporlan (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi: 9.4.1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

12. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

14. — Çumra'nın AJlibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü, ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19.4.1963] 

15. — Karasulan kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 .4 .1963] ' 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komiayonlan 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 17. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 19. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor-
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — İçel Milletvekilli Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5.1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1963] 

24. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasansı, Maliye ve Plan komisyonlan ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 25. —- 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

4. 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 3 0 . 5 . 1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
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hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] | 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okullan hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporlan. (1/263) ( 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] i 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. J 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

30. — Umumi Hıfassıhha Kanununun 152 i 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta- | 
şansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonlan raporlan (1/359) S. Sayısı : 225) . 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocuklann tanınmala-
nnı kabule yetkili makamların yetkilerinin (ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
lan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1841 
doğumlu Hasan Şekerin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] ' 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptml
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtmatarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasansı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonlan raporlan (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacaklan bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

38. — Karayollan Geneli Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nçi madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

39. — Devlet memurları aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1963] 

40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlannm tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasansı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

43. — Sarıgöll ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı ösmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11 . 6 . 1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

. . . .> . . . 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden FeracuUahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı: 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 96) 


