
Millet Meciisi 
GÜNDEMI 

YÜZ OTUZALTINCI BlRLEŞlM* 

12 . 9 .1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Maliye Bakanı Perid Melen'in, Genel 

Muhasebe kanunu tasarısının Genel Kurulun 
127 nci Birleşiminde Sayıştay Kanununu görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine 
dair önergesi. (1/486, 4/250) 

2. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir bent ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının geriverilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/122, 3/696) 

3. — Plân Komisyonu Başkanı Sekip înaiT-
ın, 0. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan 
binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifinin Genel Kurulun 121 nci Birleşi
minde konut kanunu tasarısını görüşmek için 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair tez
keresi. (2/46, 3/697) 
B İKİM01 DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SOKULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

OogTî 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-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman ZeM 
OkîHyiTi,. Kastamonu'da inşasına başlanıp son-
-ıdrın durdurulan soğuk hava deposunun ikma- j 
lindtfn vazgeçildiğinin doğru olup oimdchgına i 
dair Ticaret Bakanından sözlü ^orasu (6/525) | 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova. 
nıu bulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584} 

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

7. — 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) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
tnenli'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) 

9. — 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) 

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

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

12. — Edirne Milletvekili llhami 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) 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan mdinmlerm 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edjlmç-



diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinog-
lu'nun, Devlet Su İşleri taralından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya dsvanılı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından soslu -ort^n 
(6/608) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 

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

21. — Edirne Milletvekili Fahir Girjtlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın 
dan «özlü sorusu (6/616) 

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

23. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara 
İtadan ihlâl edilmşşi konusunda ne düşünüldü

ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/Cİ8) 

24. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
lalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne züiuan verileceğine dair, Bayındırlık Baka
cımdan sözlü r.orasu (6/619) 

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

26. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
lak, Barbakandan sözlü sorusu (6/621) 

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

28. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ye r\ci)lcr(\v. ;;ir jat; odalarının kurulmaması sebe-
Hno dai<: Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

29. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, E^ni , Batman ve Sinan mmtakala-
:..?ıda eln'hn toluva'i.-,:k buğdayların ıslahı husu-
-. nd!, no dı^ij^iıl^'lnino dair Tarım ve Ticaret 
Hitanlarından sö/.iiı sorusu (6/024) 

30. — Antalya Millet vekili İhsan Ataöv'ün, 
•uemlcketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun neredo istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Tkiuet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6-G25) 

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

32. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
oı, pilot böiire olan İsparta çevresinde, 11)63 
vo 1.931 ve 1905 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

33. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
:n, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 



difteri ye boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soruşa (6/628) 

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

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

36. — 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 düşünübnediğine dair Turhi; 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (G/631) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerme kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hasım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup e una 
dığma dair Sağlık ve Sosyal Yarana T/.;yLafın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

38. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etraimda balınıan ara, 
zinin< sulanması ve bu araziden bol miktardı: 
mahsul sağlanması hususunda ne düşüııüidüğü'ie i 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanadroı s- in. *! 
sorusu. (6/633) j 

39. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeii arasın j 
daki şose yolların ne za-iv.ni a f̂aİiUuAacuîjitfa di 
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/0:^-'i I 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun- | 
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanm-lan j 
sözlü sorusu (6/635) j 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ- i 
lu'mm, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ileule J 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark ! 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz-
İÜ sorusu (6/636) | 

42. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Üzer'- j 
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya j 

ı raporun bulunup bulunmadığına dair Tanın 
I Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — Giresun Milletvekili Nizametin Erk-
men'inj Görele Kaymakamı Babür Unsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

46. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

47. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

48. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
iıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

49. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6 644) 

50. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(3/645) 

51. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'm, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
.ulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
•t M o moımırun yerinin değiştirildiğine dair Ta-
Î m Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

52. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
îair. Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

53. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun-
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64. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
tstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

65. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/66G) 

66. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve imar ve 
tskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

67. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dâir Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

54. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine daiı 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

55. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne daiı 
îmar ye İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

56. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

58. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

60. — İstanbul. Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

62. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

63. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

69. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

70. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

71. — Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'm, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

72. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

73. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

74. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen kop-



rii şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. •( 6/670) 

76. — Edirne Milletvekili Fahir Giritloğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

78. —- Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'hv 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

79. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan- ı 
larından sözlü sorusu. (6/674) 

80. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan söslü sorusu (6/675) 

81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

82. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

83. —• Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

84. — Ankara*Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu- 1 
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

85. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez- ' 

lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde Öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

86. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

87. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

88. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

89 .— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

90. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim bakanından sözlü sorusu (6/685) 

.91. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

92. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

93. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

94. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

95. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te-r* 
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 



önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

96. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Gemlik ilçesinin Umnrbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

97. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

98. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

99. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

100. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

101. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair. Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

102. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve Iskan ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

103. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

6 -
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
BILAN İŞLER 

1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının -1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek. 
lifi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 17. 7.1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlü, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili II-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 

- 2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/478, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 
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IV 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

2. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 3. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu-

- ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/1B6, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

4. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8.1963] 

5. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
8 arkadaşının, öğretmenlere eğitim ve köy öde
neği verilmesine dair kanun teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve iki arkadaşının, Eğitimcilere meslek taz
minatı/mahrumiyet zammı ve yıpranma öde
neği verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/23, 
2/151) (S. Sayısı: 371) [Dağıtma tarihi: 
3.9.1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2 . S . 1963) 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 .1963] 

8. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve -22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan Göğüs ile, Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu tamir Üyesi Nev
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve iktisadi Devlet Kurumlarında çalışanlann 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 .9 .1963] 

9. —- istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadrolan Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/310; C. Senatosu 1/239) (S. 
Sayısı : 194 e 1 ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 
5.9.1963] 

10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun "4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletve
kili Güner SansÖzen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
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Oeçici Komisyon raporu (M. Meclîsi 2/270; O. | 
Senatosu 2/47) (S. Sayısı: 313 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 7.9 .1963] 

12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun i 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi f 
1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı: 383) 
[Dağıtma tarihi : 7 .9 .1963] 

V ' 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A * İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — 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) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 . 1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

3. — 4933 sayılı Üniversiteler -Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver- I 
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı ; 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

4. ~ Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul- I 
lannın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 I 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta I 
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra- I 
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö 
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] I 

X 5. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta- I 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında I 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö I 
züîmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön I 
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl I 
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden I 
«.«atılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri | 

ve Adalet komisyonlan raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 228) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 6. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra-
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

7. — 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 çarptınlraası hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

8. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

9. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 dokum
lu Süleyman Ağırbaş'm Ölüm cezasına çarptırıl^ 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — 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 

'çarptırılması hakkında Başbakanlık taaVeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

11. — Sangöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ak
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptınlması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

12. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
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Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özdejı'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S.-Bayisi : 244) [Birinci görüşme 
tarihi: 27. 6.1963] 

13. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, 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) [Birinci görüş
me tarihi: 27.6.1963] 

X 14. — 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
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120 [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] -

X 15. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And- I 
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 16. — özel tıbbi tedavi ve termo - klîma-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 17. — 1938 - 1939 yıllannda İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

18. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okullan hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 19. — Başbakanlık Basımevi döner ser- | 
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa

rısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B • BÎRÎNCt'GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

X 3. — 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 .S . 1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

5. — 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] 

6. —Karacabey İlçesi Sanbey islâm Jsöya 
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 1928 doğumlu Hasan Güney'in, 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma, tarihi : 
12.64963] 

(Yüz otusaltıncj Birleşim) 
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7. — Eraurum Milletvekili Tahsin Telli ve 

11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları ' 
raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

3. — Kulp 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 ra
poru (3 593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 .6.1963] 

9. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/458) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

11. — 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] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak 
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna1 bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

14. -r. Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dütfüma tarjfci: 26.6.1963] 

15. _ 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] 

16. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6Q23 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6.1963] 

17. —- 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] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu. (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi r 29 . 6 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ferda Gtiley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35. 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29.6.1963] 

X 20. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayışı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . İ963] 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
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bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa 
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

23. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

24. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 25. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme* 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro 
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kariun tasarısı ve Dışişleri. 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porlan (1/306) (&. Sayısı : 289) [Dağıtma ta 
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 26.'— 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim. Bayındırlık ve Plân .komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

27. *-. Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tas'arısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) <S. Sayısı : 299) [Da-
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

I 29. — Tekirdağ Milletvekili Rayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Oeza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

30. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu' (2/417) (S. Sayısı : 
300) rDağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

32. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kânuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, îcisteri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 33. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına" geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra-
oorları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. —• Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı, ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 

L tarihi : 9 . 7 . 1963] 
X 35. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 

I 9.7.1963] 
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X 36. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 

kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 37. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S..Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 38. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

39. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

40. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

41. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plan komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı Î 344) [Dağıtma tarihi :. 
11.7.1963] 

42. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 845) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde msn'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada

let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

44. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

45. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğitma tarihi : 12 . 7.1963] 

X 46. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1963] 

47. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
|64) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
nsı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/45V) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporlan. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 .. 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul * 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi Incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevflk 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde-
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sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi: 3 .9 . 1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayışı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

54. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-

I nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

55. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ye Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

56. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş-

I vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka-
I nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 

teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
i Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko-
| misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
| [Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. —- Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

I Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
| [Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

(Yüz otuzaltıncı Birleşim) 


