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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

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

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

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

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

6. — İstanbul 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 imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 

kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

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

9. — 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) 

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

11. — 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) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, 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) 

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

14. — 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) 
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15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

CENTO Andlaşmasma 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) 

16. — îçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

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

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

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

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

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

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

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

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 

alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — 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) 

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

27. — 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) 

28. — 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) 

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

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba-
kanlanndan sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlio^lu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — 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) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü-



güne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

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

35. — 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) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — 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) 

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

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

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

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup olmıyacağma dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı tmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve imar ve iskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'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 (F) 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, izmir 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'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1963] 
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3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 

köylü ve çiftçilerin T. C. 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. 
0. 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] 

IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

2. — Diyarbalnr Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

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

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

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

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi: 26 .4.1963] 

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

X 6. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi: 9 .5 .1963] 

X 7. — 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] 

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 

(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — Karayollan Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci 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] 

11. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı: 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Gihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu 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] 

14. — İzmir 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] 

15. — Karacabey İlçesi Sanbey 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-
nisanbey 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] 

16. — 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] 

X 17. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6.1963] 

X 18. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

X 19. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

21. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1963] 

22. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta-
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(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 24. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

26. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

27. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
' Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

28. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

29. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1963] 

30. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 



31. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 .1963] 

34. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

35. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

36. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri-
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ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338) (S. Sayısı : 283) [Dağıtma tarihi : 27. 6. 
1963] 

37. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve O. Senatosu içel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1963] 

38. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

! ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu-

I nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

39. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu îçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa-

j yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili tlhami Ertem1?!! 

I 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
İ 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka-
! nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
i raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
1 [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 


