
DÖNEM : 1 OİJ.T : 22 TOPLANTI : 2 
• • • • • • • • • • • • 1 1 • • > ! » > # — — » » » » • » » » • » • • « I 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

•« — m • • 

Yüz elliyedinci Birleşim 

24 . 10 . 7963 Perşembe 

lçin$6 

1. — Geçen tutanak özeti 340 T 
2. — Gelen kâğıtlar 340 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 341 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 

tohum ekim mevsiminin geçmek, üzere ol
masına rağmen çiftçilerin muhtaç bulun
duğu traktör ihtiyacının temin edileme
mesi ve buna ait kota tahsislerinin ge
cikmesi hususunda demeci 341:342' 

2. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/734) 342:343 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Bursa (Milletvekili Ek- | 
rem Paksoy'a ödeneğinin verilebilmesi j 
hakkııida Başkanlık Divanı tezkeresi I 
(3/733) 343 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Urfa Milletvekili Kemal I 
Badıllı'ya ödeneğinin verilebilmesi hakkın
da Başkanlık Divanı tezkeresi (3/732) 343 

4. — Görüşülen işler 344 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında I 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo-

Sayfa 
nu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/542, Q. Senatosu 1/306) 
(S. Sayısı: 485) - 344:348,377:380 

2. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/529, 
C. Senatosu 1/304) ('S. Sayısı: 486) 348:349, 

38ıl:384 
3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/523, C. Senatosu 1/305) 
(S. Sayısı: 487) 349:350,385:388 

4. — Askerî mahkemeler kuruluş ve 
yargılama usulü kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/547) (8. Sayısı: 496) 350: 

360 
5. — Askerî Hâkimler ve Askerî Savcı

lar kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/550) (S. Sayısı: 514) 360:376 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Teklif 
1. — Mardin Milletvekilli Talât Oğuz'un 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 48 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/601) (Adalet, Maliye ve Plân komisyon-

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama «sunucunda görüşmelere 

bağlanabilmek için gerekli çoğunluk sağlana
madığı anlaşıldığından saat 1.1 de toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok • Vefa Tanır 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

İkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yine yeter ço

ğunluk elde edilemediği görüldüğünden saat 
14 te yapılacak T. B. M. M. toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâ/tip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tamr 

Kâtip 
Ama&ya 

N evzaj^ener 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının 

uzaması ve şehir cereyanındaki arıza dolayısiyle 
24'. 10 .1963 Perşembe günü saat 10,00 da ya
pılacak T. B. M. M. toplantısından sonra top
lanılmak, üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ofo Nurettin Akyurt 

Kâtip 
K^nya 

Vefa Tanır 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1 arına) 
Rapor 

2. — Genel Nüfus Yazımı Kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (Gündeme) 
S. Sayısı: 513) 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin Birleşimini 
açıyorum. Senatör arkadaşlar arzu buyururlarsa 
yerlerinde otururlar. 

Millet Meclisi gündemindeki işlerimize başlı
yoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, to
hum ekim mevsimiyim germek üzere olmasına 
rağmen çiftçilerin muhtaç bulunduğu traktör ih
tiyacının temİ7i edilememesi ve buna ait kota 
tahsislerinin gecikmesi hususlarında demeci. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — (Umdem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sadi Biııay'a söz 
vermiştik. Buyurun Sadi Binay. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben de gün
dem dışı söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, benim usulümü bilir
siniz. Daha evvel arkadaşları dinlerim, mevzuu 
dinlerim. Gelecek Birleşime mümkünse size söz 
veririm. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; kısa bir müddet içinde, çok mü
him ve aktüel hüviyeti olan bir konuyu Yüksek 
Meclise açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Tohum ekim mevsimi, memleketimizin birçok 
yerlerinde, nihayet bir ay içerisinde hitam bula
cak. Buna mukabil, traktör bakımından memle
ketimiz çok hazin durumdadır. İnşaallah, İm se
ne de malısu bol olur. Fakat, bendeniz, tevzide-
ki bir aksaklığı ve alman tedbirlerin noksanlığı
nı, plâna rağmen bâzı işlerin yapılmadığını, şu 
anda işaret etmeyi bir memleket vazifesi sayıyo
rum. 

Efendim, senelik traktör ihtiyacımız 6 000 
dir. Bu ihtiyaç iki şekilde karşılanıyor: Liberas
yon ve yerli montaj suretiyle. Yerli .montaj, 
üç. firma tarafından yapılmaktadır. Fordson 
Firması, Minneapolis Ve 'IJzel Limited dl'e 'be

raber Massey Ferguson şirketleri. Bu şirket 
.mümessillikleri vasıtasiyle ve Ziraat Bankası
nın teşebbüsü ile traktör ihtiyacını sağlamak 
üzere, Ocak ve Temmuz 19'(>3 'te kotalar, ilân 
edildiği halde, Ibu kotaların, birincisi ancak al
tı ay sonra yani Haziran ayında tevzii edilmiş -
tir. Temmuz ayında ilân edilen sanayici ko

calarının tevzii hâlâ yapılmamıştır. Buna ııııı-
kalbıil, 'bizzat hemşehrilerimden ve ihtiyaç sa
hiplerinden duymuş olduğunu hazin 'manzara 
ışıulur:. Bugün Fordson traktörleri için tam 
1 600, Massey Ferguson için de 200 -çiftçi va
tandaşımız sıra beklemektedir. Neden1? Oün-
kü, kota tevzii yapılmamış. Niçin yapılmamış? 
Sanayi Bakanının hlr tek «oluruna» bağlı. Sa
nayi Vekâletine, Ziraat Vekâletine, Zirai Do
nat vm. Kurumuna, Odalar Birliğine ımüracaat 
ederek bu işin aslım ve esasını araştı rdi'm. İs
terdim ki, Sayın Bakan da tburada bulunsunlar. 
Derhal tedbir almaları lâzımdır. Tekrar «di
yorum, 'Temmuzda verilmiş olan kota tevzi 
edilnnenıiştir. Bu hususu Maliye Bakanı ile de 
konuştum, hiçbir döviz güçlüğü yoktur. Sade
ce tevzi edilmemiştir. Sehelbolarak ilgili ıme-
murlar tarafından şu gösteriliyor: «lBir mon
taj ve 'Sanayi Talimatnamesi hazırladık, Baş
bakan ve bakanlarımızın imzasını Ibekliyor»1 

dediler. Pekiyi dedim, bu talimatna'ine olma
dan da verilemez mi idi? Bu bir «olur» mev
zuu idi, niçin vermediniz? Bakın arkadaşlar' 
gayet enteresan. «Efendim, Zirai Donatım Ku
rumu 'bu kotanın % 90 mm işitiyor. Halflmki. 
diğer teşekküller de var. Zirai Donatım Ku
rum unun vıe Ziraat Vekâletinin 'baskısından 
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kurtulmak için, ibiz Ibunu talimatnameye so
kuyoruz ve talimatnamede Üsler nıütesaviyen 
ayarlanmıştır; bu sebeple vermiyoruz,» diyor
lar. Buna 'mukabil arkadaşlarım, (hakikatta 
Zirai Donatımın temsil ettiği Fordson Majior 
Traktlörleri müessesesinin kapısı önünde I 600 
kişi 'bekliyor. Hepsinin ceibünde 10 ar Ibin li
rası hazır. Malûm ü'çite 'birini veya yarısını 
peşin yatırmak lâzım. Geri tarafını, Ibanka 
taksit veriyor. Ziraat 'Bankasının Ibanka fi
nansmanları mevcıtL İki ay Ibekledikten son
ra verilirse bu traktörlerin ne kıytaııeti kala
cak? Nasıl ekim yapacak, nasıl 'mahsul ala
cak? Bu apaçık ıbir realite, halbuki, plân 19'6-3 
ve 1964 senesinde ib'ir yayın ile Ibu mevzua .has
sasiyetle dokunmuş, takibedileciek yolu ıgüsiter-
nıiş. Fakat, maalesef ve maalesef, yapılmıyor 
arkadaşlar. 

Bir mevzu daha var; Fordson traktörleri 
diğerinden 10 ilâ 13 /bin lira daha ucuz. 
Bunu da tetkik ettim. Niçin? Fordson 
traktörüne daha fazla kota alamıyorsu
nuz. Fordson 500 bin lira almış. (Buna ımıı-
kalbil, Massey Ferguson 850 Ibin, M'inneapfoMs 
de 600 bin lira almış. Dediler İd, ft>u 'bir ri
vayettir. Kimsenin vebalini üzıerime almak 
'isteniliyorum. Ancak, alâkalı Bakanın nazarı 
dikkatini çekerim. Bu ıbir ihbar telâkki edil
mesin; inşallah 'hakikat Iböyle değildir. Mak
sadımız açık bir rejimde, 'şimdiden ikaz vazi
femizi açık 'olarak yapmaktır. 

Şimdi, Massey Ferguson traktörlerinin par
kalarım itihal eden işirket Istanlbul 'da Uzel Li-
ımited Ortaklığıdır ve 'bir m'ontaj fabrikası bu
lunmaktadır. Şirketin kurucusu olan îlbraihim 
Üzerin 15 gün evvel ölmüş lolduğunu da tesbit 
'etmiş bulunuyorum. Sanayi Dairesi 'Reisi Be
kir Turgay'm 'bacanağı imiş, $öyle bir riva
yet dolaşmaktadır. Bu, Bekir 'Turgay'm /ba
canağı olduğu 'için ve tevzi meselesi de Ibil'has-
sa 'Sanayi Dairesiyle ilgili olduğu 'için, ibu 
firmaya fazla tahsisat verilmektedir. İn
şallah böyle değildir. Fakat, tetkika değer 
"bir konu. («Soruşturma açılsın» sesleri) Soruş
turma için söylemiyorum. İlerde İb'ir soruş
turmaya ctıa'hal 'bırakmamak fiizere, da'ha testi 
kırılmadan 'haber veri'yorum. İleride mallıeup 
'olacaği'ma Şimdiden ikaz Vazifemi yapıyorum. 
Fazla vaktinizi almamak aiçin, kısaca arz 'ettim, 
Sanay'i Bakanlığı ile bilhassa ilgilidir. Bu ta-
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l'imatname veya «olur» derhal çıkmalı ve frak 
türler tevzi edilmelidir. Bugün tevziat yapıl
sa, ancak iki, üç ay sonra ellerine geçiyor. 
Hepinizi hürmötle selâmlarım. Dinlediğiniz 
'için de teşekkürler ©derim. 

2. — Bayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(S/731) 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Sunuş
lar kısmında, arkadaşların izin talepleri var, 
tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 22 . 10 . 1963 tarihli top-
1 antısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başjkanvekili 
Ferruh Bozbeyli 

Adana Milletvekili Yusuf Aktimur, 20 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili Ömer Eken, 10 'gün, has
talığına binaen 3 . 10 . 1963 tarihinden itibaren, 

Bursa Millet vekili 'Ekrem Paksoy, 20 gün, kas
ta lığına binaen, 1 . 10 . 1963 tarihinden itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 22 
gün, hastalığına binaen, 26 . 9 . 1963 tarihin
den itibaren, 

'Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden it/ibal 
ren, 

LTrfa Milletvekili Kemal Badıllı, 3 ay, hasta
lığına binaen, 12 . 10 . 1963 tarihinden itibaren, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 10 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren, 

istanbul Milletvekili Malik Yolaç, 1 ay, ma
zeretine binaen, 1.5 . 10 . 1963 tarilıind'en itiba
ren, 

Manisa Milletvekili Y. Kadri Karaosmanoğlu, 
16 gün, mazeretine binaen, 19 . 10 . 1963 tari
hinden itibaren, 

Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün, 10 gün, 
mazeretine binaen, 1.6 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren, 
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BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
«Adana Milletvekili Yusuf Aktimur, 20 gün, 

hastalığına binaen, 18 . 10 . 1%3 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Antalya Milletvekili Ömer Eken, 10 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bursa Millet vekili Ekrem Paksoy, 20 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 22 
gün, hastalığına binaen, 26 . 9 . 1963 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Urfa Milletvekili Kemal Badıllı, 3 ay has
talığına binaen, 12 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 10 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Malik Yolaç, 1 ay ma
zeretine binaen, 15 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Manisa Milletvekili Y. Kadri Karaosman-
oğlu, 16 (gün, mazeretine binaen, 19 . 10 . 1963 
tarihinden, itibaren.» 

BAŞKAN •— Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün, 10 
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.gün, mazeretine binaen, 16 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'a öde
neğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık Diva
nı Tezkeresi. (3/733) 

BAŞKAN — Riyaset tezkeresini •okutuyorum. 

Genel Kurula 
Bu toplantı yılında, iki aydan fazla izin alan 

Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'a ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gere
ğince Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan, 
keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkan vekili 

Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Ekrem Bey arkadaşımızın öde
neğinin verilebilmesi yüksek tasviplerinize bağ
lıdır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Urfa Milletvekili Kemal Badıllı9ya ödene
ğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/732) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Bir toplantı yılında, iki aydan fazla izin alan 

Urfa Milletvekili Kemal Badıllı'ya ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gere
ğince Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan, 
keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Kemal Badıllı arkadaşımız bir 
toplantı yılı içerisinde iki aydan fazla izin aldı
ğından ödeneğinin verilebilmesi Heyeti Umumi-
yenin kararma bağlıdır, ödeneğinin verilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aktar
ma tasarıları vardır. Bunların bir an evvel çık
ması gerekiyor. Süratle bunları çıkaralım. 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/542; G. Senato
su 1/306) (S. Sayısı: 485) (1) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun 
bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri arasın

da ve 80 nci sırasında bulunan 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

(1) — 485 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 304 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 9.10.1963 
tarihli 116 ncı Birleşim tutanağı sonuna bağ
lıdır. 

hakkındaki kanun tasarısının, birçok dcvairin 
âcil ihtiyaçları ve yatırım işlerinin ödenek ye
tersizliği dolayısiyle sekteye uğramakta olduğun
dan, gündemdeki diğer maddelere tercihan gö
rüşülmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü 
üzerinde konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe KaniKiuna 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
7 487 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

I BAŞKAN —' Cetveli okutuyorum. 
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I 1] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 
B. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/ l ) 

Dışişleri Bakanlığı 
302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 150 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

305 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi 
ve resimleri 650 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 200 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 500 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 500 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4.19 Millî mülkler muameleleri giderleri 500 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesai saati haricin
de çalıştırılacaklara verilecek ücretler 800 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 800 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 200 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3.10 Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri giderleri 200 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri . 400 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel giderleri 400 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 
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Düşülen Eklenen 

B. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Ticaret Bakanlığı 
201 Maaşlar 938 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

310 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro giderleri 489 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

458 İştirak edilecek dış sergiler 3 527 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
202 Ücretler 500 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı 
217 Ek görev tazminatı 500 000 

BAŞKAN" — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 500 000 
301 Merkez daireleri büro giderleri 10 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 10 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 
781 Makina ve teçhizat satınalma ve onarım 200 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
721 İl, ilçe ve bucak merkezleri ile köylerde halk tarafından yaptırılan 

okul binaları için müteşebbis derneklere yardım 200 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

741 Okul yapımı ve esaslı onarımlar 200 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

773 Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yardım 2 100 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
781 Makina ve. teçhizat alım ve onarımı 500 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 307 nci «Yolluklar» bölümünün 81 nci 
«Merkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğu» 
maddesinden 29 000 lira düşülerek aynı bölüm
de yeniden açılan 45 nci «Meslekî tetkikat yap
mak üzere yabancı memleketlere gönderilecek 
olan Hazine ve Kambiyo kontrolörleri yolluğu» 
maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 155 702 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

Lira 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

P>. 
(A/ l ) 

Başbakanlık 
301 Merkez daireleri büro «giderleri 30 000 

Danıştay 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

Danıştay 
303 (Basilli kâğıt ve defterler 12 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4508 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi gider ve yollukları 10 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
302 Vilâyetler büro giderleri 

BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 ,600 000 

24 .10 .1963 O : 1 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 1 800 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 550 000 

BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 700 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Hükümetçe ittihaz edilen ted
birler dolayısiyle zarara uğra
yan İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve 'benzeri müesseselere 
yapılacak yardımlar 79 000 000 

BAŞKAN —• Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet boraları 
806 4057, 4275, 4625, 4988, 5072, 

5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 
6764, 6804, 11, 154 ve 223 sa
yılı kanunlara istinaden ya
pılan istikrazlar 17 000 000 

BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 
715 Sermeyesine mahsuben ikti

sadi Devlet Teşekkül ve 'ben
zeri müesseselere yapılacak 
ödemeler 37 000 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler;.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

727 313 sayılı Kanun gereğince 
Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kalarıma 15 000 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yeni er... Kabul edilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

773 Orta - Doğu Teknik Üniversi-
'te'sine yardım 3 000 000 
(BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Kina
yen ler... Kabul -edilmiştir. 

3 üncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(3 ncü 'madde tekrar okundu) 

BAŞKAN" — Maddeyi cetvellcriyle 'birlik
te oyunuza sunuyorum KJatbul edenler.. Kabul 
etm.iyenJ.er.. Kabuil edilmiş'tir. 

MADDE 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin sonunda yeniden 
açılan ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 'tertiplere 
5 676 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — 'Cetvelleri olcııtuyorum. 

Başbakanlık 
602 Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumuna yardım 400 000 
BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
418 ^Sayını giderleri 100 000 

BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edeuler... i lmi 
yeni er... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
505 Karşılıksız borçlar 6 011 000 

BAŞKAN — Oylarımıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Katma bütçeli idarelere yapı
lacak yardımJar 165 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü -maddeyi tekrar okutuyorum. 
(4 ncü madde teikrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza .sunuyorum, .Kabul 'edenler... Ka'bul et-
ımiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

MADDE 5. — Mahrumiyet bölgelerinde ve 
koruyucu hekimlik hizmetlerinde çalışan sağlık 
personeline verilecek ödenekler, 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına 220 nci 

24.10.1963 Ö:İ 
«224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyallleştiril-
mosi hakkındaki Kanuna istinaden istihdam edi
len mukaveleli personel, ücretleri» bölümünden 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1963 yılı Bütçe Kanununun 
Maliye Bakanlığı kısmının 714 ncü îzmir Bele
diyesine (Tiyatro ve opera binası inşaatı için) 
bölümü (İzmir Belediyesine) şeklinde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur. 

'2. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/529; C. Senatosu 1/304) 
(S. Sayısı: 186) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanlığı
nın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri meya-

nmda ve 81 nci sırasında kayıtlı Ege Üniversi
tesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelinde değişiklik yap^ması hakkında 

(1) 486 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. C. Senatosunun kanunla ilgili 306 S, Sayı
lı basrriayazisı ise C. Senatosunun 3.10.1963 ta-
rihli 116 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlı
dır. 
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kaılun tasarısının gündemde bulunan işlere terci-
han görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Sekip inal 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığının tekli
fini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı -, (A / l ) işaretli cetvelinde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelinin 
301 nci (Büro giderleri) bölümünün 56 ncı (Tıp 
Fakültesi ısıtma) maddesinden 20 000 lira düşü
lerek, 307 nci (Yolluklar) bölümünün 22 nci 
(Tıp Fakültesi geçici görev yolluğu) maddesine 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

' BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Tasarının tü
mü açık oylarınıza sunulmuştur. 

3. —> Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
i)e Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke-

24 .10 .1963 O : İ 
releri (M. Meclisi 1/523; C. senatosu 1/305) 
(S. Sayısı: 487) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun teklifini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri nıeya-

nında ve 82 nci sırasında kayıtlı Tekel Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının gündemde bulunan 
işlere tercihan görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Sekip inal 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
'miştii'. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velim ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 520 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(A/ l ) 

308 4598 sayılı Kanun gereğnce öde
necek 'tedavi giderleri ve yollukları 520 000 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup, oyunuza sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 487 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 305 S. 
Sayılı basmaydzısı ise C. Senatosunun 3.10.1963 
tarihli 116 ncı Birleşimi tutanağı sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde halkkında söz istiyen?. 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1 
Yok. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehinde ve aleyhin
de konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yo'k. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

Şimdi üç tane aktarma kanını tasarıları oy
larınıza sunulmuş bulunmaktadır. Yuvarlak
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. —• Askerî mahkemeler kuruluş ve yargı
lama umdu kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/547) (S. Sayısı: 496) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine dün 
başlamıştık. Bugün devam ediyoruz Komisyon 
ve Hükümet yerini alsın. Yerindeler. Hükümet 
yerinde. 

Muhterem arkadaşlar, maddeler Komisyona 
gitmiş, heyeti umumiyesi üzerinde konuşma la r 
olmuş. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, mad
delere geçmeden maddelerle birlikte tasarının 
tümü müzakere edilmektedir. Bu meyanda ya
pılması lâzınıgelen bir merasimin ikmâli zarure
ti vardır, yani, tasarının ivedilikle görüşülmesi 
hususunu yüksek tasvibinize arz etmek iceİlet
mektedir. Tasarının ivedilikle görüşülmesi hu
susunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, maddeler üzerindeki değiştirge öner
gelerini okutacağım. Sayın Güley, söz ımü isti
yorsunuz? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 

GÜLEY (Ordu) —• Muhterem arkadaşla)-, zo
ru nluik dolayısiyle, uzun süredir Mecliste tat
bik edilmiyen bir müzakere usulü içinde bu ta
sarıyı müzakere etm ekteyiz. Tümü üzerin d ek i 
müzakereler bitmiş ve muhterem arkadaşlarımız 

(1) 496 S. Sayılı basmayazı 22 . 10 . 1963 
tarihli 155 nci Birleşim tutanağı sonuna a d ir. 

tarafından verilen değişiklikler Komisyonumu
za havale edilerek, kifayete gitmeden evvel, Ko
misyon tarafından bu değiştirge önergelerinin 
değerlendirilımesi temin edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Başkanımız müsaade buyurur
larsa, normal ölçüde olduğu gibi teik tek önerge 
okunması değil, Komisyon olarak heyeti 1111111-
ımiyesi hakkında bu önergelerin hepsi bizde top
landığı ve üzerinde çalıştığımız için, biz ken
dimize göre yaptığımız tasnif dâhilinde bun
ları cevaplandıralım. Niçin kabul ettik, niçin 
loıbııl, etmedik, ne kadarını kabul ettik, ne 
kadarını kabul etmedik söyliyelim ve ondan 
sonra her maddeyi izah ettikçe Sayın Başkan 
dilerse okusunlar. 

Bütün bu önergeler bizde toplanmıştı. Biz, 
bu önergeleri, icabı yapıldıktan sonra, Başkan
lığa, irade ettik. Müsaade ederseniz, komisyon 
olarak kendimize uygun şekilde tasnif edelim. 
Bil âhara bunlar böylece oylansın. 

BAŞKAN —• Sayın Güley, şöyle mi demek 
istiyorsunuz? Biz, bu önergeleri okutalım, ko
misyon bunların izahatını Yüksek Heyete ver
sin, ondan sonra oylansın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) - - önergeler üzerinde, sayın 
arkadaşlar esasen bundan evvelki birleşimde 
uzun uzun konuştular, komisyon da kendileri
ni' dili döndüğü kadar cevap verdi. 

Şimdi, yeniden bunlar okunmadan evvel, 
komisyon olarak hangi arkadaşımızın önerge
sini nasıl karşıladığımızı genel ol&rak kısa 
hatlarla, arz edelim, ondan sonra, okunsun. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Güley, yalnız 
bir noktaya, dikkatinizi çekeceğim, çok vakti
mizi alır mı acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Hayır bilâkis daha da kısa
lacak. Verilen önergelerin bir kısmı dil ile il
gili bir kısmı tabı hatası ile ilgili, bir kısmı 
da esasla, ilgilidir. Dille ilgili olanlar üzerin
de, bundan evvelki birleşimde arz ettiğim gibi, 
bir direnmemiz yoktur, Genel Kurulun ira
desine hürmet etmekteyiz. Komisyon olarak 
iki kelimeyi kabul ettik. Ve «müdafi» kelime
siyle ve «gaip» kelimesiyle değiştirdik. Sayın 
Alpdoğan arkadaşımızın, yine dil ve Üabı ha-
tnsiyle ilgili, II nci maddede bir istemi var
dır. Bunu da kabul ettik. «Ve» yerine «Veya» 
olacak. 
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Kemtol Bağcıoğlu arkadaşımızın, bu «mü

dafi» ve «gaip» kelimelerinden gayrı, bir de 86 
ncı maddesinde «alma» kelimesi «almayap şek
linde geçmiş. Bir baskı hatasıdır. Bunu da 
düzeltiyoruz. Aeale basıldığı için, komisyon 
tarafından başından sonuna kadar tetkik edi
lerek birtakım baskı hataları tesbit edilmiş
ti]'. Biz de bu baskı hatalarının değiştirilmesi 
için komisyon olarak bu maddelerle ilişkin 
önergeler hazırladık. Bu önergeleri gereği ya
pılmak üzere 'Sayın Başkanlığa takdim edece
ğiz. Tabı hatasıdır, kelime hatasıdır veya Yük
sek Genel Kurulun arzularına uyarak, bu «savu
nucu» ve «gaipj» kelimelerinden gayrı bir de 
«kişisel» kelimesi geçmiştir. Halbuki, biz «şahsi» 
olarak bunu kullandığımız halde, iki yerde 
yine hata ile «kişiselj» kelimesi geçmiştir. 
Bunu da bu madde içinde kullanmayı uygun 
bulmadık. Bunun çıkarılması yolunda bir tak
ririmiz vardır. Bunları da tabı ve kelime ha
tası ile ilgili önergeler arasında, yüksek bilgi
lerinize arz edilmek üzere, komisyonun önerge
leri olarak Başkanlığa takdim ediyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım; komisyonun eslisi a il
gili birkaç değiştirgesi vardır. Ondan evvel 
arkadaşlarımızın, ismail. Hakkı Akdoğan arka
daşımızın, «kalem kuruluşunu» tanzim eden ye
dinci maddeye, bu kalemlerin görevlerini nasıl 
tanzim edeceklerini bir yönetmelikle tesbiti 
lüzumunu bildiren bu yedinci maddeye bir 
fıkra ilâvesini istiyen önergelerini de komisyon 
olarak, bundan evvelki birleşimde arz ettiğimiz 
gibi, uygun mütalâada bulunmaktayız. Biz, 
bunu nasıl olsa yapılacaktır diye. komisyon 
olamk bırakmıştık. Mademki, arkadaşımız böyle 
bir talepte bulunuyorlar, komisyon olarak, biz 
bu son fıkranın konulmasını uygun mütalâa 
ediyoruz. 

Sayın A|b!dıüMiali/m Arals arikaldaşmıızın, 6 ıııcı 
maddede değişiklik yapılmasını istiyen önerge
sini, Komisyon olarak, bundan evvelki birleşim
de arz ettiğimiz gibi kabul etmemekteyiz. 

Askerî savcılar arasında hiyerarşi, getirdiği
miz bu eserde yoktur. Mahkemeler, âmiri adlîlik 
sistemi içinde değildir. Mahkemeler, Genel Kur
may Mahkemesi hariç, iki askerî üye, bir askerî 
adlî üyeden mürekkep, aynı yargı seviyesinde, 
yetkisinde olan organlardır. Dolayısiyle, böyle 
bir hiyerarşik fark olmadığı için, hâkimler ara-
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smda kıdemle ilgili bir fark gözetmek mümkün 
değildir. 

15 nci maddede, yine Abdülhalim Araş arka
daşımızın, Albayların, üst mahkemelerde, kolor
du veya Geniel Kurmay Mahkemesinde muhake
me edilmesini derpiş eden ve öngören teklifleri 
vardır. Bundan evvelki birleşimde de uzun uzun 
izah ettiğimiz veçhile, biz, bu isteği Anayasanın 
138 nci maddesinde kayıtlı olan Askerî hizmet
lerin gerekleriyle bağdaşır vaziyette görmemek
teyiz. îlyas Kılıç arkadaşımız bu önergeleri geri 
aldıklarını söyledikleri için, bahis mevzuu etme
dim. Yani, Albaylarla ilgili önergelerini geri 
almadılarsa, onların önergeleri de dâhil bu hu
susu Komisyon olarak kabul etmedik. Sisteme 
uygun değildir. 138 nci maddenin esprisine uy
gun değildir ve çabuk muhakeme edilmek, bir
an evvel hâkim önüne çıkarılmak gibi usulün 
getirdiği espiriyi reddeder mahiyette olduğun
dan dolayı kabul edemedik. 

Kâmil inal arkadaşımızın bir teklifini unut
muşuz, «istem» kelimesi vardır, tasarıda, birçok 
yerlerde «istem» kelimesi geçiyor, bunun *<talep» 
kelimesi ile değiştirilmesi istenmektedir. Daha 
evvelki birleşimde de arz ettiğim gibi, biz bura
da arkadaşlarımızın temas ettikleri birtakım ke
limeler hariç, genel olarak Anayasamızın dilini 
esas kabul ettik. Anayasa, «talep» karşılığında 
«istem» derse, biz kanunda Meclis olarak bunu 
«istem» şeklimde kabul etmemiz lâzımdır. 

Bir arkadaşımızın dediği gibi, Anayasa, 
«Ulus» dediği halde, burada milletin arzusuna 
uyularak «Hâkimiyet Milletindir», dememekte
yiz. Anayasa da esasen dibacesinden maddeleri
ne kadar «Ulus» dememekte, «millet» demek
tedir. Şimdi, arkadaşımıza arzı cevap ediyorum, 
Anayasanın 34, 81, 83, 90, 104 ncü maddelerini 
mütalâa buyurdukları takdirde, 34, 81, 83, 90, 
104 ncü maddelerde, «talep» karşılığında hep 
«istem» kelimesinin kullanıldığını görecekler
dir. 

. Muhterem arkadaşlarım, Turhan Bilgin ar
kadaşımızın 1 nci geçici madde üzerinde bir, 
önergeleri vardır. Biz, bir kuruluş kanunu oldu
ğu için, bunun tavanının idare tarafından âza
mi ne kadar zamanda yapılabileceğini koymak 
suretiyle idareyi, ilânihaye bunu sürüncemede 
bırakmaktan menetmek istedik. Fakat, kıymetli 
arkadaşımızın yerinde işretleriyle, Komisyon ola
rak kabul ettik ki, bu kanun diğer kuruluş ka-
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ılımlarından çok farklı olarak, noşredildiği gün 
•kemâliyle -birçok bükümleri yönünden mer'i ol
ması lâzımdır. İşte bu zorluklar dolayısiylc bir
çok kuruluş kanunlarının buna mütenazır mad
delerinde görül düğü gibi, böyle bir müddet, böy
le bir tavan getirmenin burada yer almıyacağmı 
biz de kabul ettik ve 1 nei geçici maddenin 1 nci 
fıkrasını kaldırdık; zannederim ki, arkadaşlarım 
da l)iınıı istemektedirler. Bir arkadaşımızın, bu
rada not almamışım, 210 ncı maddeye ilişkin bir 
istekleri vardır. Bu, Turhan Bilgin arkadaşımı
zın zannediyorum. Arkadaşımız derler ki, «Mad
di1, Askerî Temyiz Mahkemesine gelen muamele
nin, Birinci Askerî Yargıtay Birinci Başkanına 
gelmesini tanzim ediyor. Böyle olmasın, Yargı
tay'da olduğu gibi, doğrudan doğruya Başsavcı
lığa gelsin ve böylece, iş lüzumsuz yere o dosya 
üzerinde hiçbir yapıcı işlemde bulunmıyacak 
olan Yargıtay Birinci Reisine gitmesin. Eğer, 
gidecek olursa asgari bir hafta kadar uzar. Onun 
için, Yargıtayda olduğu gibi, doğrudan doğruya 
muamele Genel Sekreterden Başsavcılığa inti
kal ettirilsin ve böylece iş pratikleştirilsin.» Biz, 
bunu mer'i mevzuatın 2-37 nci maddesinden al
dık. Yani, Hükümet tasarıyı öyle sevk etmiş, 
biz de Komisyon olarak bunu değiştirmedik. 

BAŞKAN — Sayın Güley, 'daha çok önerge
ler üzerinde lütfediyorsunuz, öyle değil mi? Ri
ca edeceğim. Yani, kısa olacaktı da. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FURDA 
GÜLEY (Devamla) — Evet efendim. Bu öner
geyi arkadaşımız yerdiler, önergelerin içinde •bu
lunmaktadır. 

Evet, biz, bu sistemde; 30 küsur seneden beri 
tatbik edilmekte olan sistemi değiştirmemek, ci
hetine gittik. Komisyonumuz, Hükümetin sevk 
ettiği maddeyi aynen muhafaza etti. 

iki taraf istekledir,. Askerî Yargıtay Birinci 
'Başkanı eskiden olduğu gibi bize gelsin, diyor. 
A.skerî Yargıtay Başsavcısı da., Yargıtay da ol
duğu gibi, Başsavcılığa gelsin diyor. Biz, eski 
tatbikatı kabul ettik. Biraz ela Askerî hizmet
lerin gerekleri bunu gerektiriyor, şe'klinde mü
lâhaza ettik. Yani, 'büyük rütbeli olanlar ev
velâ. dosya bize .gelsin, diyor. Ama, Yüksek He
yet adaletin bir an evvel tecellisi 'hedefine mak-
rıın ve masruf olarak, tıpkı Yargıtayda ol
duğu 'gibi, burada da bir haftalık bir 

zaman kazandı rinayı gözü nümde tutup, dosyayı 
Genel -Sekreterlikten geçtikten vsonra Bassaveılı 
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ğa vermeyi daha muvafık mütalaa ettik. Arka-
daşımıı'z önergesine saflıip çı'kmak suretiyle belli 
ederse, Komisyon bumu bir direnme konusu 
»yapmıyacaıktır. 

ıMuhterem ar'kadaış'lar, 'bir de 142 nei madde 
de, mahkemelerin yayım yasağıma riayet edilme
mesi halimde verilecek ceza ıtayim edilmiştir. Bu
rada, Hükümetin sevkettiği tasarıda olduğu 
gibi, Komisyonda C. ,M. U. Kanununum 377 
nei maddesi ile cezalandırılması kabul .edilmiş
tir. 

Biz, komisyonda disiplin jııahkemelerini gö
rüşürken, buna mütenazır maddede fark ettik. 
377 nei madde çok evvel çıktığı içim bugünkü 
ihtiyaca cevap vermeme'ktedir. Çünkü, madde 
bir 'haftaya, kadar hafif hapis ve 50 liraya ka
dar para. cezası tanzim ediyor. Bulgun mer'i 
olarak yayın yasağını kapsıyacak şekilde bir 
Basın Kanunumuz vardır. Basın Kamunınmuzun. 
ilgili maddesi, yayın yasağına riayet etmiyen 
gazete ve dergiler için bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası, 300 liradan 5 000 liraya ka
dar para; cezası gibi çok değişilk hükümler ge
tirmektedir. Biz, disiplin .mah'kemelerimde, buna 
mütenazır yayın yasağı maddesinde Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 377 mci maddesi 
değil. Basın Kanununun ilgili maddesi diye 
zikrettik. Huzurunuza 'bilâhara 'gelecek. Şimdi, 
orada, da, olduğu gibi, bu tasarıda da ıkomisyon 
raporumuz, bu 14ı2 nci maddede aynı şekilde 
değişiklik yapılmasını uygun ve zaruri müta
lâa etmektedir. Bunun da temini için Sayın 
Başkanlığa geçici maddeyle ilişkin talepte 
olduğu gibi, değiştirige önergemizi vermiş bu
lunmaktayız. 

Bu suretle arkadaşlarımızın mıâru'zaıtına 
arzı cevap etmiş olduk, önergelerin hangisini, 
niçin kabul ettiğimizi, 'hangisini niçin kabul 
edemediğimizi ifade etmiş olduk. Komisyonum bu 
görüşüne Yüksek ILeyeniz işirak ederse, min
nettar ikalı nz, hürm eti erimi e. 

ABDÜL HALIM ARAŞ (Kayseri) 
madde hakkındaki mütalâanız'? 

144 ncü 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Devamla) — Efendim, benim notum
da yok, belki sözcü arkadaşların notunda mev
cuttur. 

BAŞKAN — Efendim, dünkü birleşimde tü
mü. ve maddeleri üzerinde konuşmalar olmuş, 
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tartışmalardan sonra değiştirge önergeleri gel
miş ve bunlar Komisyona verilmişti. Bir de ye
terlik önergesi verildi. Oylamadan evvel Komis
yonun mütalâasını almış bulunduk. Başkaca Ko
misyondan konuşmak istiyen kimse var mı? 

GEOıCİ KOMİSYON BAŞKANİ FERDA 
OÜLEY (Ordu) —Yok. 

BAŞKAN —• Hükümetin bir arzusu? Yok. Ar
kadaşlarımızdan konuşmak istiyen bir şahsa söz 
verebilirim. Yok. O halde, yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konuşmalarla durum tavazzuh etmiştir. Tü

mü üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz ve tek
lif ederiz. Saygılarımızla. 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

Artvin 
Nihat Ata 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde ko
nuşacak arkadaş? Yok... Yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etıniyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere göre değiştirge önergelerini oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan ve Yüce Heyetin 

kabul ettiği usule göm tümünün oya sunulma
sı kararlaştırılmış olan Askerî Mahkemeler Ku
ruluş ve Yargılama Usulü Kanununun madde 
ve madde nıatlaplarında gecen «savunucu» tâ
birlerinin «müdafi» olarak ve «kayıp» tâbirleri
nin de «gaip» olarak değiştirilmesini arz ede
rim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOÎCİ KOMİSYON BAŞKANİ FERDA 

OÜLEY (Ordu) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fiili al iştirak ediyor mu? 
GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 

GÜLEY (Ordu) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon fil hal katılıyor. 
6 ncı madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü kanunu tasarısının 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 6. — Her askerî mahkemede bir aske
rî savcı, ile yeteri kadar askerî savcı, yardımcı 
olarak bulunur. 

Savcılar bulunduğu komutanlıktan bir üst ko
mutanlık nezdindeki askerî mahkemenin savcılı
ğına adlî ve idari denetini bakımından bağlıdır
lar. 

Aynı komutanlık nezdin.de birden fazla aske
rî mahkeme kurulduğu takdirde bir savcılık teş
kilâtı ile yet inil ir. 

Kayseri 
Halim Araş 

BAŞKAN — Sayın Aras'ın değişiklik önerge
sine komisyon katılıyor mu? 

GEOÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABIH 
VARI.)ARLI (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Aras'ın deği
şiklik önergesine katılmıyor. Önergenin nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Et m iyeni er... Kabul edilmemiştir. 

7 ııci madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanun tasarısının 7 ııci maddesinin sonu
na aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat; 
ismail Hakkı Akdoğan 

Eklenecek fıkra : Kalem teşkilâtının ve per
sonelinin görev \o sorumlulukları bir yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLl (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon' değişiklik önergesine 
katılıyor. Nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum.. Kabul edenler... tötmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRt 

VARDARLl (İstanbul) — Ediyoruz.. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 
Usulü Kanunu Geçici Komisyon tasarısının 7 
nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Askerî mahkemeler kalem teşkilâtının ve 
personelinin hizmet, görev ve yetkileri bir yö
netmelik ile düzenlenil'.» 

Gerekçe : Halen askerî mahkemelerde kalem 
teşkilâtı bulunmasına rağmen, böyle bir yönet
meliğin bulunmaması, tatbikatta birçok aksak
lıklar göstermiştir. Tasarı ile hâkimler ve savcı
ların kâtiplerle olan münasebetleL! ve başkâtiple 
diğer kâtipler arasındaki münasebetler bakımın
dan böyle bir yönetmeliğin çıkartılması zaruri 
görülmüştür. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç arkadaşımız 
önergesini şimdi verdikleri için diğerleriyle tev-
hidetmek imkânı hâsıl olmadı. Aynı mahiyette 
olduğu kabul edildiği için, arkadaşımızın öner
gelerini oylatmıyorum. 

8 nci madde ile ilgili, komisyonun bir öner
gesi var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama 

usulü kanunu tasarısı 8 nci maddesinin aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

Nezclinde askerî mahkeme kurulan kıta komu
tanı ve askerî kurum âmiri 

MADDE 8. — Nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kıta komutanı veya askerî kurum âmiri 
bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde, askerî 
savcıya soruşturma açtırır, ve yapılmakta olan 
soruşturma hakkında askerî savcıdan her zaman 
bilgi istiyebilirler. Ancak, başlamış olan soruş
turmanın cereyanına karışamazlar. 

Nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kuram âmirlerinin refaket-
lerindeki adlî müşavirler, bu yetkilerinin kulla
nılmasında bu komutan ve askerî kurum âmir
lerinin yardımcısıdırlar ve kanun yollarına baş
vurmada adı geçen komutan ve askerî kurum 
âmirleri adına ilgili soruşturma ve dâva dosya
larını incelemeye yetkilidirler. 
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Kıta komutanının ve askerî kurum âmirinin 

kanuni ve şahsi engelleri yetkilerinin kullanıl
masına imkân vermez ise bu yetkiler kanuni ve
killerine geçer. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 
değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

11 nci madde ile ilgili önergeleri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 

usulü kanun tasarısının 11 nci maddesi (B) fık
rasında «Askerî mahallerde» ibaresinden sonra 
gelen «ve» ile aynı fıkranın «İnzibatlara fiilen 
taarruz edenler veya şovenler» ibaresinden son
ra gelen «ve» kelimelerinin metne vuzuh vermesi 
bakımından «veya» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — 11 nci madde hakkında ve aynı 
mahiyette bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 

usulü Kanunu Geçici Komisyon tasarısının 11 
nci maddesinin (B) fıkrasında (... fiilen taarruz 
edenler veya şovenler ve hakaret edenler veya
hut askerlik görevlerine ilişkin işleri yapmaya 
veya yapmamaya zorlama'k için haklarında 
şiddet ve tehdide başvuranlar) ele alınan un
surların «şovenler ve hakaret edenler» hakkın
da saıHki her iki fiilî bir arada işlemek meşrut-
muş gibi anlaşılması görüldüğünden aradaki 
bağlayıcı (... ve) kelimesinin (... veya ...) ola
rak değiştirilmesini ve «şovenlerin» «hakaret 
edenlerden» ayrı olarak fıkraya dercini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — İlyas Kılıç Bey arkadaşımız 
şimdi bir önerge dalıa vermişlerdir. Yeni ver
dikleri için biz de şimdi muttali oluyoruz. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanunu Geçici Komisyon tasarısının 
11 nci maddesinin (B) fıkrasında (Askerî 

— 354 — 



M. Meclisi B : 157 
mahkemelerde ve 1110 sayılı Kanunda yazılı 
1 nci askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet 
yerlerinde veyahut karakollarda....) şeklinde de
vam eden cümlenin (askerî mahkemelerde veya 
1110 sayılı Kanunda yazılı 1 nci askerî yasak 
(bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde veyahut 
karakollarda....) şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

BAŞKAN —• Şimdi mahiyetleri değişiyor. 
Her üç önerge de aynı mealde değil. Birer bi
rer okutup, komisyonun fikrini öyle soracağım. 

GBÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Üçü de aynı mahi
yette efendim. 

BAŞKAN —• Her üç önergenin mahiyetle
rini aynı görüyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, siz de her 
üç önergenin mahiyetlerini aynı görüyor mu
sunuz? 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Her üç önergenin de mahiyet

leri aynı görüldüğüne göre, önergelerin naza
ra alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak ediyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak ediyor. 
12 nci madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama 

Usulü Kanunu Geçici Komisyon tasarısının 
«müşterek suçlar» başlıklı 12 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

«Şu kadar ki, askerî mahkemelere tâibi kişi
lerle adliye mahkemelerine tâbi kişiler müşte
reken Askerî Ceza Kanununda yazılı olmıyan 
bir suçu işlediklerinde eğer suç askerî mahke
melere tabi şahısların vazifelerinden münbais 
veya vazifeleri dolayısiyle vuku bulmuşsa sa
nıkların yargılanmaları askerî mahkemelere ait
tir». 

24 .10 .1963 O : 1 
Gerekçe: Askerî mahkemelerin kuruluş se

bepleri Anayasanın 138 nci maddesinde belir
tilmiş ve bu sebeplerden biri (.. Asker kişile
rin askerî olan suçları ile... Askerlik hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri - suçlar...) 
olarak gösterilmiştir. Tasarı asker kişilerin si
villerle müştereken suç işlemelerinde, askerî ol
mayan suç varsa, umumi adliye mahkemelerini 
yetkili görmekle, eğer asker kişilerin vazifelerin
den münbais veya vazifeleri dolayısiyle suç iş
lenmişse askerî mahkemelere talbi olacağına dair 
Anayasa hükmüne aykırı düşmüştür. Tasarı, 
askerlerin tabiî mahkemesi prensibini zedele
miştir. 

Meselâ As. C. K. nunda sahtekârlık suçu 
yoktur. Asker vazifesi sırasında 'bir siville müş
tereken sahtekârlık yaparsa, normal merci as
kerî mahkemeler olduğu halde, tasarıya göre, 
adliye mahkemeleridir. Keza askerî ihale gibi 
sivillerin münasebetlerinin çok olduğu askerî 
vazifelerde bu mahzur artacaktır. 

Arz olunur. 
Samsun 

Îlyas Kılıç 

BASAN —• Îlyas Kılıç arkadaşımızın, 12 nci 
madde üzerindeki değiştirgelerine Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. Naza
ra alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerindeki de
ğiştirge önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 15 nci madde

sinin aşağıdaki gibi tedvinini arz ve teklif ede
rim. 

Madde: 15. 
General ve amirallerin askerî mahkemelere 

tabi suçlarından dolayı yargılanmaları Genel
kurmay Başkanlığı nezdinde kurulan askerî 
mahkemede; 

Albayların askerî mahkemelere tabi suçla
rından dolayı yargılanmaları ise kolordu ve da
ha üst komutanlıklar nezdinde kurulan aske
rî mahkemelerde yapılır. 

Samsun 
îlyas Kılıç 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (istanbul) — Onu geri almışlar
dı, efendim. 

BAŞKAN — Geri almamışlar efendim. Ko
misyon katılmıyor mu? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, îlyas Kılıç'm 15 nci 
madde üzerindeki değiştirge önergesine katıl
mıyorlar. Nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 

usulü kanun tasarısının 15 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Madde 15. — General ve amirallerin Askerî 
mahkemelere tâbi suçlarından dolayı yargılan
maları Genel Kurmay Başkanlığı, Albayların 
Askerî mahkemelere tâbi suçlarından dolayı 
yargılanmaları Kolordu ve üst komutanlıklar 
nezdinde kurulan Askerî mahkemelerde yapılır. 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 

BAŞKAN — Sayın Abdülhalim Araş arka
daşımızın önergesi diğer önerge ile aynı mahi
yette görülmektedir. Ilyas Kılıç arkadaşımızın 
bu husustaki önergesi kabul edilmediğine göre, 
bunu da oya sunmuyorum. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Her 
iki önerge de okutulup oya sunulmalıydı. 

BAŞKAN — Haklısınız, fakat, evvelce mahi
yetlerine göre tasnif yapılmamış. Şimdi, bu 
mealde Sayın Ilyas Kılıç'm önergesi okunduğu 
ve reddedildiği için oya sunmuyoruz. 

Şimdi, 20 nci madde ile ilgili Komisyonun 
bir önergesi var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluşu ve yargılama 

usulü kanunu tasarısı 20 nci maddesinin aşağı
da gösterilen şekilde değiştirilmesini arz. ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

Dâvaların ^eri bırakılması 
Madde 20. — Muvazzaf ve yedek er ve er

başların ve yedek subay ve yedek askerî memur
ların askere gitmeden veya silâh altına çağrıl-

24 .10 .1963 0 : 1 
madan önce yukarı haddi bir yıla kadar şahsi 
hürriyeti bağlayıcı cezayı 'gerektiren suçlara ait 
dâvalarda ilk ve son soruşturma işlemleri asker
liklerini bitirmelerine kadar .geri bırakılır. 

Askerlikten tard ve ihracı gerektiren suçlar
dan sanık yedek subay, yedek askerî memur ve 
yedek astsubaylar hakkında bu hüküm uygulan
maz. 

Yedek asker kişiler askerî hizmet 'esnasında 
sadece 'Türk Ceza Kanununa veya diğer ceza 
kanunlarına aykırı eylemlerinden dolayı asker
liklerini bitirmelerinden sonra Adliye "mahkeme
lerine verilebilirler. 

ISavaş halinde, silâh altında bulunan veya 
silâh altına çağrılan bütün asker kişiler aleyhine 
Adliye mahkemelerinde kovuşturma yapılacak 
suçlardan ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve 
daha ziyade hapis cezasını gerektirenler müs
tesna olmak üzere, sanık bulundukları diğer suç
lara ait dâvalarda ilk ve son soruşturma işlem
leri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar 
geri bırakılır. 

Savaş halinde bütün asker kişilerin askerî 
mahkemeye tabi suçları için yapılacak soruştur
mada yazılı suçlar harieolımak üzere, hazırlık: 
soruşturması ve duruşma işlemleri barışa veya 
askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır. An
cak nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a ko
mutanı veya askerî kurum âmiri askerî menfaat 
ve zorunlukiar karşısında geri bırakma hüküm
lerinin uygulanmasını askerî savcıdan istiyebi-
lirler. 

A)« Ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve 
daha ziyade hapis cezasını gerektiren suçlar, 

B) Askerî Ceza Kanununun 3 ncü babının 
ıbirinci, üçüncü (63/1 76,77 nci maddeleri ha
riç), dördüncü, 'beşinci (82, 83', 84, 95 nci mad
deleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar, 

C) Askerî Ceza Kanununun 130, 131, 137 
ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

'Geri ıbırakma süresi içinde zaman aşımı işle
mez. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 
değiştirgesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3)7 nci madde üzerimdeki değiştirge önerge
sini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 37 inci maddesinin (D) fıkrasında 
(Mahkeme) kelimesinden evvel (Askerî) kelime
sinin eklenmesini, 

Aynı maddenin (E) fıkrasındaki (ve) keli
mesinin ı('veya) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 
değiştirge önergesini oya sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 8'2 nci madde ile ilgili, Komisyonun 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî maihkemeler kuruluşu ve yargılama 

usulü kanunu tasarısı 82 nci maddesinin aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

Asker kişi olmayan sanıkların getirilmesi 
«Madde 82. — Asker kişi olmayan sanıklar, 

sorgu için davetiye ile çağrılırlar. Gelmezlerse, 
zorla getirilecekleri davetiyeye yazılır. 

Hakkında tutuklama müzekkeresi kesilmesi 
için yeter sebepler bulunan sanık zorla getirile
bilir. 

îhzar müzekkeresinde sanığın açık kimliği, 
şekli ve kendisine yöneltilen suç ve zorla getiril
me sebepleri ile nereye ve ne zaman teslim edi
leceği belirtilir. 

iSavaş halinde asker kişi olmayan sanıklar 
zorla (getirilebilirler. 

îhzar müzekkeresi ile yakalanan bir sanık 
derhal ve nihayet 24 saat içinde ihzar müzekke
resi çıkaran makama teslim edilemiyeceği anla
şılırsa en yakın askerî mahkeme ve buna imkân 
olmadığı takdirde en yakın sulh hâkimi önüne 
çıkarılır. 

îhzar müzekkeresi ile ancak 'bu süre içinde 
hürriyetinden yoksun 'bırakılabilir.» 

Tasarıda (bir sanık yakalananların) idi. 
BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 

değiştingesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Şimdi, 86 nci madde ile ilgili önergeyi okutu
yorum. 

24 .10 .1963 0 : 1 
Millet Mıeclisi Yüksek Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan Askerî mahkemeler 
kuruluş ve yargılama usulü kanunu tasarısının 
186 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının: 

«Subaylar, savunmayı kabul etmeleri için en 
yakın âmirinin iznini almak zorundadırlar...» 

Şeklinde değiştirilmesini (ıgramere uygunluk 
bakımından) arz ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon Kemal Bağcıoğlu 
arkadaşımızın değiştirgesine katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (lîstanbul) — Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, değiştirge 
önergesinin nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhâl iştirak ediyor mu? 

GEÇÎıCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak ediyor. 
93 ncü madde üzerindeki önergeleri okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 

Usulü kanunu: tasarısı 93 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

Suçların ihbarı 
Madde 93. — Askerî suçlara dair asker kişi

ler tarafından yapılacak sözlü ve yazılı ihbar ve 
şikâyetler silsile yolu ile sanığın âmiri olan as
kerî makama yapılır. 

Sözlü ihbarlar üzerine tutanak düzenlenir. 
Kovuşturulması şikâyete bağlı suçların şikâ

yetinde de aynı hüküm uygulanır. 
Asker kişilerden başkası tarafından yapıla

cak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri daire
sinde yetkili makamlara veya sanığın âmiri olan 
askerî makama yapılır. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerinde
ki değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
116 ncı madde üzerinde komisyonun değiş

tirge önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 

Usulü kanunu tasarısının 116 ncı maddesinin 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ferda Güley 

Duruşma gününün ve subay üyenin tesbiti 
Madde 116. — Duruşmanın yapılacağı günün 

tâyini ve subay üyenin tesbit edilip, yazılı ola
rak bağlı olduğu askerî birlik komutanı veya 
askerî kurum âmiri aracılığı ile çağrılması as
kerî mahkeme kıdemli askerî hâkimi tarafından 
yapılır. 

Ağır cezalı veya genel ahlâka aykırı olan 
suçlar ile tutuklu işlerin dâvaları önce görülür. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 
değiştirgesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

136 ncı madde ile ilgili önergeyi okutuyo
rum 

Başkanlığa 
Kürsüde izah ettiğim sebeplere binaen madde 

136 da yazılı bulunan (Ağır cezalı işler dışın
da) tâbirinin tayymı arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Sayın Oğuz'un değiştirgesine 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş
tirge önergesini oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

142 nci madde üzerindeki değişikliği okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 142 nci madde

sinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon Başkanı 
Sözcüsü Ordu 
İstanbul Ferda Güley 

Sabri Vardarlı 

24 .10 .1963 O : 1 
«Yasağa aykırı olarak hareket edenler hak

kında, Basın Kanunu hükümleri uygulanır.» 
BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 

değiştirge önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler?.. Etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

144 ncü madde üzerindeki önergeleri oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 144 ncü maddesinin birinci cüm

lesine aşağıdaki hu'susuıı ilâvesini arz ederim. 
MADDE 144. —• «Duruşmayı askerî mahke

me meslek kıdem bakımından en kıdemli as
kerî hâkim yürütür.» 

24 . 10 . 1963 
Kayseri 

Abdülihalim Araş 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 144 ncü maddesinin komisyonun 

tedvin ettiği şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
'Ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyonunun tedvin ettiği 
şekle bir itiraz mı var, Sayın Ilyas Kılıç?.. 

Zaten komisyonun maddesi oylanacak. Bir 
önerge veriyorsunuz, diyorsunuz ki, «Komis
yonun tedvin ettiği şekilde kabul edilsin.» Za
ten komisyonun maddesi oylanacaktır. Bunu 
geri alınız. 

Sayın Abdülhalim Araş arkadaşımızın öner
gelerine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 12 ye karşı 
39 oyla kabul edilmemiştir. 

147 nci madde üzerindeki değiştirgeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun birçok maddelerinde geçen (sa

vunucu) kelimesinin (müdafii), 
147 nci maddenin ikinci satırında (istem) 

kelimesinin (talep) olarak değiştirilmesinin 
oya konulmasını arz ederim. 

(Bolu 
Kâmil inal 

m-
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BAŞKAN — 1 nci kısım «müdafi» olarak 

kubul edilmişti. Komisyon değiştirge önergesi
nin (istem) hakkındaki kısmına katılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI VARDARLI 
(İstanbul) — Anayasa hükmü olduğu için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kâmil İnal arkadaşımız öner
gesini g-ari alıyor mu? 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Anayasa hükmü olduğu için 
arkadaşımız önergesini geri alıyorlar. 

216 ncı madde hakkındaki değiştirge öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 216 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
vo teklif -öderim. 

23 . 10 . 1963 
Erzurum 

Turhan Bilgin 
MADDE 16. — Temyiz dilekçesini ve be

yanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden tem
yize tabi hükümleri, askerî savcı dosyaları 
ile beraber Askerî Yargıtay Başsavcılığına gön
derir. Başsuvcı inceleme sonucunu gösteren 
bir tebliğname ile evrakı Askerî Yargıtay Baş
kanına verir. 

BAŞKAN — Turhan Bilgin arkadaşımızın 
değiştirge önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Turhan Bilgin ar
kadaşımızın önergesine katılıyor. Nazara alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yorlar. 

243 ncü madde üzerindeki değiştirgeleri 
okutuyorum-. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama 

usulü kanunu tasarısı 243 ncü maddesinin aşa
ğıda gösteril-an şekilde değiştirilmesini arz ve 
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teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

Yazılı emir ile bozma 
Madde 243. — Askerî mahkemelerden veri. 

len ve Askerî Yargıtayda incetanmeksizin ke
sinleşen karar ve hükümlerde kanuna aykırı
lık bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Ba
kanı, o kararın veya hükmün bozulması için 
Askerî Yargıtaya başvurması için Askerî 
Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verebilir. 
Bu emirde bozulmayı gerektiren sebepler gös
terilir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine 
yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî 
Yargıtay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri 
yerinde görürse kararı veya hükmü bozar. 

Askerî Mahkemenin dâvanın esasını da 
çözümliyecek şekilde verdiği hükümlerin bu 
suretle bozulması ilgili kimselerin aleyhine etki 
yapmaz. 

Bozulma bu kimselerin lehin*» olduğu tak
dirde aşağıdaki işlem yapılır : 

A) Yerinde görülen bozulma sebepleri 
hükümlü olan kişilerin cezasını tamamiyle 
kaldırması gerekiyorsa Askerî Yargıtay önce 
hükmolun'an cezanın çektirilm-emesini kararın
da ayrıca yazar. 

B) Yerinde görülen bozma sebepleri hü
kümlünün cezasının tamamiyle kaldırılmalını 
gerektirmeyip daha hafif bir cezanın uygu
lanmasını gerektiyorsa Askerî Yargıtay uygu
lanması gereken cezanın ne olduğunu kara
rında gösterir. 

Eğer bozma dâvanın esasını çözmeyen ka
rarlara dair ise yeniden yapılacak inceleme 
ve soruşturma sonucuna göre gerekli karar ve
rili?. 

BAŞKAN — Komisyonun madde üzerindeki 
değirtirge önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kubul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylamalara katılmıyan arkadaşlarımız 
var mı? Varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Şimdi, geçici 1 nci madde üzerindeki öner
gelere geçiyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının geçici birinci 
maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Turhan (Bilgin 

BAŞKAN —• Değiştirge önergesine Komis
yon katılmıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Komisyonun da bir 
önergesi vardı. Sadece Ibirinci fıkranın kaldırıl
masına muvafakat ediyoruz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Fark yok 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — Bizim de bir öner
gemiz vardı. 

BAŞKAN —• Komisyonun önergesini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Geçici 15 nci maddenin aşağıda yazılı şe

kilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü 
Ordu İstanbul 

Ferda Güley Sabri Vardarlı 

Geçici madde 1. — Bu mahkemelerin kurul
ması ile mevcut adlî amirliklerin ve askerî mah
kemelerin görev ve yetkileri kendiliğinden sona 
erer. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 
komisyona bir sorum var. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bizim tak
rirdeki mâna, bu kanun çıktığı tarihten itiba
ren, Anayasanın 138 nci ve geçici 7 nci madde
si gereğince, eski mahkemelerin vazife göremi-
yeceğine dairdir. Kuruluncaya kadar hükmü 
olduğuna göre, müddet daha çok uzatılıyor. 
Benim takririme iştirak ederlerse, Anayasanın 
138 nci ve geçici 7 nci maddesine göre uzatma 
gibi bir durum yok. Bu bakımdan benim tak
ririme iştir ak ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Bizimkinde «kurul
ması ile» ibaresi vardır. Tatbikatta çok büyük 
faydası olacaktır. Çünkü, bâzı mahkemeler te
reddüt içinde kalırlar. Bu şekilde kalbul edil
melinde büyük fayda vardır. 
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ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Ana

yasa ile ilgisi bakımından mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ iSABRİ 

VARDARLI (Devamla) -— Anayasa ile alâka
sı yoktur. 

BAŞKAN — İşlerin yürümesi bakımından, 
Turhan Bilgin arkadaşımız ısrar ediyorsa eğer, 
ayrı ayrı oya koyacağım. Komisyonun önerge
sine katılıyorlarsa komisyonun önergesini oy-
lıyacağım. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Maksadı 
ifade ettiler efendim, katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin Komisyonun 
önergesine katıldı. Komisyonun değiştirge öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece maddeler üzerindeki değiştirgeler 
yüksek oylarınıza sunulmuş oldu. Efendim, 
maddelerle birlikte tümü üzerindeki konuşma
lar nihayete erdi. 

Kanunun tümünü aylarınıza sunmadan ev
vel, leh ve aleyhte iki arkadaşa söz vereceğim. 
Konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Kanunun tümünü kabul edilmiş olan tadillerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

5. — Askerî Hakimler ve Askerî Savcılar ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/550) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 514) [Dağıtma tarihi : 
23 . 10 . 1963] (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

(Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar kanunu) 
tasarısının kabul Ibuyurulan (Askerî Mahkeme
lerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu) 
ilo sıkı bağlantısı dolayısiyle: 

A) Gündeme alınmasını, 
B) öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 

ve teklif eyleriz. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Komisyon Sözcüsü 
Ordu İstanbul 

Ferda Güley &abri Vardarlı 

(1) : 514 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

48 saat geçmeden müzakeresini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Gündemdeki diğer maddelerden 
evvel görüşülmesi hakkında öncelik teklifi var. 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemdeki diğer maddelere tercihan görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşacağım. Bunu, madde
leri ayrı, tümünü ayrı müzakereye tabi tuta
cağız. Tümü üzerinde konuşmak istiyen var-
mı? Buyurun Sayın Araş. 

ABDÜLHALÎM ARAŞ (Kayseri ) — Mev
cut Askerî hâkimler ve askerî savcılar kanun 
tasarısı Anayasanın 138 nci maddesindeki «As
kerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi askerî 
hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetinin ge
reklerine göre özel kanunla düzenlenir» şeklin
deki hükme mütenazır olarak getirdiği iddiasiyle 
Meclisimize sevtk edilmiş bulunmaktadır. Bendeniz 
bu tasarınan Anayasanın hâkimlik teminatı ve 
mahkemelerin istiklâli esasına ve bu esaslar na
zarı itibara alınarak askerlik icaplarına göre 
hazırlandığına şahsan kaani değilim. 

Maddeler üzerindeki bu görüşümüzü teyide-
dici mütalâalarımızı arz edeceğiz ve bu görüş
lerimizde de tasarının tamamen Anayasaya mu
gayir olarak huzurunuza getirildiğini ifade 
etmiş olacağız. Evvelemirde, tasarının birinci 
maddesinde, askerî hâkim ve askerî savcı ola
bilmek için aranılan şartlar tadaded'ilmiş ve (B) 
fıkrasında «her hangi bir cürümden hükümlü 
olmaması veya cezai kovuşturma altında bulun
maması veyahut suçlarından iki aydan fazla 
hüküm giymemiş olması» deniyor. 

Yüksek Meclisin kabul etmiş bulunduğu 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 3 ncü madde
sini, tetkilk ettiğimiz takdirde, Anayasa Mahke
mesine seçilebilme yeterliği tadadedildikten son
ra, Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesleki
ne alınmayı gerektiren ceza takibi altında bu
lunmamak gerektiğini ifade etmektedir. Keza, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun seçilme 
yeterliği üzerindeki hükmün de yüksek, mahke
melerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma 
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haklarını kazanmış olimak şartlara nazara alın
maktadır. Yani, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Askerî Yargıtay üyesi olabilme şartlarını haiz 
olanların, Yüksek Hâkimler Kurulunda üye 'ola
bilmelerini ieabettirmektedir. Şimdi, her iki 
kanun da Hâkimler Kanununa atıfda bulun
maktadır. Hâkimler Kanununun hâlkim olabil
me şartlar.mı tetkik ettiğimizde ve bilhassa Hü
kümetçe hazırlanan ve Meclisimize sevkedilımek 
üzere bulunan «hâkimler ve savcılar kanun ta
sarısını» tetkik ettiğimizde, şimdi okuduğum 
askerî hâkimler ve savcılar için aranan şartlara 
mütenazır olarak aradığı şartlar şunlardır. Şe
ref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya ağır 
hapsi müstelzim bir cürümden mutlak surette 
yahut bir cürümden üç ay veya daha ziyade 
hapis cezasiyle mahkûm olmamak» deniyor. 
Tasarıdaki hülkmü araştırıp tetkik ettiğimiz 
takdirde; bir hâkim, hiç bir suçla tecziye edil
memiş olacak ve takibat altında da bulunmamış 
olacak. Yalnız, kabahat nev'inden bir suçtan da 
iki aydan fazla hüküm giymemiş olacak. 

Hâkimler Ikanunu tasarısını tetkik ettiğimiz 
takdirde, cürüm olarak üç ayı kapsıyan bir hü
küm getirilmektedir. Şimdi, Anayasa Mahkeme
sine ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçil
me şartlarını haiz olan bir kimse aslkerî hâkim 
ve askerî savcı olamayacaktır. 

Dikkatlerinize arz ediyorum. Parlâmentoyu 
muhakeme eden, Devleti muhakeme eden, rejimi 
muhakeme eden Anayasa Mahkemesine, şimdi 
oömduğum şartları haiz olanlar üye olabilecek
lerdir. Fakat, askerî hâkim ve savcı olamaya
caklardır. Bu görüşü bir tek misalle ifade eder
sem, Yüksek Meclisi daha iyi aydınlatırım, kanı
sındayım. Tedbirsizlik, dikkatsizlik sebebiyle bi
risi otomobilini kullanırken süratle birisine çarp
sa ve yaralasa, 3 gün müddetle vazifesine, işine 
devam edemiyecek şekilde yaralasa, bu sebeple 
şahsi tazminat dâvası açılsa, 15 - 20 gün mah
kûm olsa, bu verilen suç bir cürüm olduğu için 
askerî hâkim olamıyacak, fakat Anayasa Mahke
mesi üyesi olabilecektir. Tasarı, hâkimlerin mes
lekten çıkartılmalarını da bu hükme mütenazır 
olarak getirmesi icabederdi. Bu hükmü doğruy
sa, yerindeyse, bu şartları ihlâl eden, bu şartla
rın dışına çıkan, yani bir cürümden bir hafta 
dahi olsa hapis cezasına mahkûm olan kimsenin 
de askerî hâkimlik ve savcılık niteliğini kaybet
mesi ve askerî hâkimlik ve savcılıktan çıkartılma-
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sı iktiza ederdi. Çünkü, gerek Anayasa Mahke
mesi Kanunu, gerek yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu ve gerekse umumi adlî hâkim ve savcılar 
kanun tasarısı hâkimliğe alınma şartlariyle hâ
kimlikten çıkartılma şartlarını aşağı - yukarı ay
nı şartlarda aramış yani alınma şartlarını kay
beden bir kimsenin, hâkimlikten ve üyelikten ay
rılmasını da kabul etmiştir. 

Şimdi, tasarıda meslekten çıkarılma hakkında
ki, Komisyonun tadilen kabul etmiş olduğu 
22 nci maddeyi okuyacağım: 

«Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile yar
dımcılarının adlî müşavirlerin, Askerî Adalet İş
leri Başkanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulu 
Başkanlığı kadrolarında ve askerî yargı ile ilgili 
görevlerde bulunanların meslekten çıkarılmaları, 
diğer sınıf subayları hakkındaki genel hükümlere 
tabidir.» 

Buradaki tezadı şöyle belirtmek isterim. Hâ
kim olabilmek bakımından iki aydan fazla kaba
hat nevinden bir suç işlerse; ister kabahat olsun, 
ister cürüm olsun haklı olarak olamıyacaktır. 
Fakat, çıkarılırken diğer sınıf subayları hakkın
daki genel hükme tabi olacağı için 6 aydan az 
yani 5 ay cürüm nevinden bir suç işlediği tak
dirde, hâkim olarak yine vazifesine devam ede
cektir. Çünkü, diğer subaylara ait hükümlerde, 
subaylıktan çıkartma hususu ayrı şekilde tedvin 
edilmiştir. 3, 4, 5 aydan fazla bir cürümle mah
kûm olması halinde haysiyet ve şerefi ihlâl edici 
cürümlerle ki, hırsızlık, dolandırıcılık, hile, bun
ların alışında her hangi bir suçla mah
kûm olduğu takdirde hâkimlikten çıkartı-
lamıyacaktır. Görülüyor ki, tasarının bi
rinci maddesinde, askerî hâkimlik ve sav
cılığa alınma vasıfları umumi kaideler dışm^-
da ve âdeta askerî savcıları insan tabiatından ge
len kusurlardan azade ve âri olarak seçilecek ve 
böyle bir seçimi de mümkün kılabilecek. Bu, şah
san arzu edilir. Fakat, umumi olarak koymuş 
bulunduğumuz kaidelerin dışında, diğer müesse
selere nazaran Anayasa Mahkemesi, Yüksek Se
çim Kurulu üyelerine ve umumi adliyedeki sav
cı ve hâkimlerde aradığımız vasıfların burada da 
aynen aranması ve bunun ilerisinde bir hüküm 
getirmemek iktiza eder. Şayet, böyle bir hüküm 
getirilecekse, Yüksek Meclis de bunu uygun bu
luyorsa, Komisyon da uygun bulmuşsa, «çıkarıl
mayı» da buna uygun olarak tedvin etmek iktiza 
ederdi. 

24 .10 .1963 O : 1 
Anayasanın 134 ncü maddesi «Hâkimlerin ni

telikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık 
ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin 
veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 
değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması 
açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle 
ilgili suçlardan dolayı soruşturma yapılmasına ve 
yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıka
rılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hal
leri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağım
sızlığı esasına göre kanunla düzenlenir.» Şimdi 
askerî hâkimlerin terfi' etmeleri ve yükselme
lerinin Askerî mahkemelerinin bağımsızlığına 
göre yapılıp yapılmadığını tasarının 12 nci mad
desinde sevk edilen hükümle göreceğiz. Tasarı
nın 12 nci maddesi «Askerî hâkim ve yardımcı
larının yükselmeleri Askerî Yargıtay dairelerin
ce ve Daireler Kurulunca verilecek notlar ile 
idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere» 
şeklindedir. Eskiden askerî hâkimlerin bir tek 
sicil âmirleri vardı. Bu da adlî âmirdi. Burada 
iki sicil âmiri belirdi. Bunlardan birisi Askerî 
Yargıtayda alacakları notların değerlendirilmesi 
diğeri askerî üstler tarafından verilecek terfi-
lerdir. Askerî üstlerin verebileceği siciller yeni 
bir hüküm olarak getirilmekle beraber, âmiri 
adlîsini burada dolayısiyle muhafaza ediyoruz. 
Yani, üst kumandan «sen terfie lâyık değilsin» 
dediği takdirde, terfi edemiyecek. öyle olacak 
ki, hâkimlik vasıfları itibariyle mükemmeldir. 
Yargıtayda güzel not almıştır; dosyaları mü
kemmeldir, tahkikatı mükemmeldir, kararları 
isabetlidir, iyi not alacak. Fakat, icabında bu; 
umumi olarak konuşuyorum, şüphesiz, istisnalar 
bir tek dahi olsa adliyenin mehabetini, adliye
nin teminatını sarsacağı iddiası ile şahsan ifade 
ediyorum. Kumandan, «sen yükselemezsin» de
diği takdirde, terfi edemiyecektir. Bu itibarla, 
Anayasanın 134 ncü maddesine göre getirilen 
bu hüküm yerinde değildir. Bu nasıl olabilirdi? 
Bu yine subaylık niteliği bakımından da Yar-
gıtaya veyahut da hâkimlerden müteşekkil bir 
kurula havale edilebilirdi. Bu hâkimler, gerek 
Yargıtaydaki, gerekse hâkimlerden müteşekkil 
kuruldaki hâkimler yine subaylardan müteşek
kil, ama, hâkim subaylardan teşekkül edeceği 
için askerî icaplara aykırı düşmiyecektir. Ko
misyon burada idari üstler tarafından verilecek 
sicilleri askerî icap olarak telâkki etmektedir. 
Fakat, şu düşünüş tarzı ya Yargıtayda bir dai-
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reye veyahut da askerî hâkimlerden kurulu bir 
teşekküle verildiği takdirde, acaba askerî icap
lar balkımından ne gibi bir zedelenme olurdu? 
Bendeniz bunu şahsan anlıyamadım. 

Keza 13 ncü madde, idari sicil üstlerinin yet
kileri bakımından getirilen madde olarak tedvin 
edilmiştir. 12 nci madde hakkında ifade ettiğim 
mahzurlar burada da aynen görülmektedir. 

Hâkimler hakkında yapılacak ihbar ve şikâ
yetler üzerine, takibat izni bakımından takibedi-
lecek hareket noktasında da Anayasanın 134 ve 
138 nci maddelerine aykırı hükümler getirilmiş 
bulunmalktadır. 

Şöyle ki ; «görevlerinden dolayı veya görev
leri esnasında işledikleri suçları veya sıfat ve 
görevlerinin gereklerine uymıyan hal veya ey
lemleri yahut Askerî Yargıya tabi şahsi suçları 
şikâyet ve ihbar edilir veya cereyan eden işlem
lerden öğrenilirse, soruşturma izni verilmesine 
lüzum olup olmadığının tesbîti için Millî Savun
ma Bakanı tarafından ilgili şahıstan kıdemli bir 
askerî adalet müfettişi görevlendirilir» 23 ncü 
madde bunu söylüyor. Burada, icranın bir uzvu, v 

yani Millî Savunma Bakanını, hâkimler üzerin
de teftiş ve murakabede salahiyetli görüyoruz. 
teraya bağlı olan Millî Savunma Bakanının 
müsaadesi üzerine kendisine, bağlı olan askerî 
adalet müfettişleri, gidecek askerî kâkimin va
zife icabı işlediği bir suçun tahkikatını yapacak 
ve 24 ncü madde hükmüne göre de bu müfetti
şin raporunu Millî Savunma Bakanı muhik gö
rürse tahkikat izni verecek. Burada Geçici Ko
misyon Hükümet tasarısından daha geride bu
lunmaktadır. Hiç olmazsa Hükümet tasarısında 
bir teftiş kurulu kuruluyor ve müfettişe bunu 
teftiş ettiriyor. Tahkikat iznini hiç olmazsa bir 
heyet veriyor. Gerçi, tasarı hükmü itibariyle, 
gene icraya bağlı bulunan, hâkimlik vazifesinde 
bulunmıyan, idari vazifelerde bulunan kurul 
âmirleri tarafından teşkil edilen bir heyet ise 
de, komisyon raporunda hazırlanan metinden 
daha da geri değildir. 

Şu itibarla komisyon, bir heyete tevdi edilen 
mevzuu, icranın, bir uzvu olan Millî Savunma 
Bakanına vermiş olmakla, hâkimlik teminatına 
aykırı, hâkimlik teminatını zedeleyici hükümler 
sevk etmiş bulunmaktadır. 

Asıl işin garibi, disiplin cezaları bakımından 
da hâkimleri Millî Savunma Bakanlığına bağ
lamış bulunmaktadır. Gerek tasarının ilgili 
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hükmü ve gerekse komisyonun değiştirdiği 
29 ncu madde : «Askerî hâkimler ve askerî sav
cılar ile yadımcılarına, adlî müşavirlere, Askerî 
Adalet İşleri Başkanlığı ile Askerî Adalet Tef
tiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında görevli as
kerî hâkimlere Millî Savunma Bakanı tarafından 
aşağıdaki disiplin cezaları verebilir. Bu karar
lar kesindir» demektedir. 

Anayasanın 114 ncü maddesinde, «İdarenin 
hiç bir eylem ve işlemi, hiç bir halde, yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.» der. 
Buna rağmen Millî Savunma Bakanı bir hâkim 
hakkında disiplin cezası verecek, ihtar Verecek, 
tevbih verecek, yer değiştirme cezası verecek. 
Fakat, bunlar idari ve yargı organlarının dene
timinden mahrum olacak, kesin olacak. 

Gerek disiplin bakımından, gerek askerî hâ
kimlerin işledikleri suçlar bakımından takibe-
dilecek yolda şöyle bir hüküm sevk edilebilirdi. 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda olduğu 
gibi, Adliye Vekâletinin hazırladığı ve Başba
kanlıkta bulunan tasarıda olduğu gibi, bir 
üst dereceli hâkime tahkikat yaptırıp, -gene 
Yargıtayda kurulacak bir daireye tahkikat izni 
verdirmek de gayet yerinde olurdu. 

icraya bağlı, icranın emrinde olan bir müfet
tişe tahkikat yaptır ve icranın emrinde olan 
bir idari üste, terfi hususunda salâhiyetleri tanır. 
Bu tamamen hâkimlik teminatı ve mahkemenin 
istiklâli ile bağdaşamıyaeak hükümlerdir. Pek
âlâ, askerî icaplara uygun olarak hükümler ge
tirilebilirdi. Getirilen bu hükümler tamamiyle 
Anayasaya aykırıdır. Bu bakımdan tasarının 
getirmiş olduğu yeni hükümlerle halen tatbik 
edilmekte bulunan hükümler arasında hiç fark 
yoktur. Bu kanun tasarısı, Anayasanın geçici 
7 nci maddesi şümulünde olan esaslardan da de
ğil. Nitekim, hâkimler ve savcılar kanun tasa
rısı yani umumi adliyedeki hâkimler ve savcı
lar kanun tasarısı, iki sene içerisinde çıkarı
lacak kanunlar meyanmda bulunduğu için, ha
zır bulunduğu halde henüz Meclise dahi sevk 
edilmemiştir. 

Askerî Yargılama Usulü Kanununun, Mah
kemeler Teşkilâtı Kanununun, 7 nci maddeye 
göre, iki sene içerisinde çıkarılacak kanunlar 
meyanmda olduğu şüphesidir. Fakat, bunun 
iki sene içerisinde çıkarılacak kanunlar meya
nmda bulunmadığı, halen sevk edilmemiş bulu
nan Hâkimler ve Savcılar kanun tasarısındaki 
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görüşe istinaden iki sene içerisinde çıkarılacak 
kanunlardan olmadığı ifade edilmektedir. O 
halde, tasarının geri alınıp, umumi efkârın ten-
kidlerine arz edilip daha mükemmel bir şekilde 
Meclise sevk edilmesinde bendeniz büyük fay
dalar mülâhaza etmekteyim. 

Bana öyle geliyor ki, bu tasan iki sene için
de çıkması lâzımgelen kanunlar meyanmda diye 
çok aceleye getirilmiş, Meclise bu şekilde sevk 
edilmiş ve komisyonda da gereği gibi tetkik 
edilememiştir. Bu bakımdan, Hükümetin bu 
tasarıyı geri almasında büyük faydalar vardır. 
'Bu tasarının geri alınması halinde, Anayasa 
icaplarına uygun ve umumi efkârın tenkidleri 
nazarı itibara alınarak, yeni bir tasarı hazırla
nabilir. 

Görüşlerim bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, grup adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞlT ÜLKER 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu adına, huzu
runuzda bulunan ve Anayasanın 138 nci mad
desine istinaden getirilmiş olan Askerî Hâkim
ler ve Askerî Savcılar kanun tasarısının tümü 
üzerinde görüşlerimizi, kanunun müstaceliyetle 
müzakeresinin icabettirdiği kısalık içinde, arz 
etmeye çalışacağım. 

Yeni Anayasamız, askerî yargı alanında da 
büyük reformlar gerektirmiştir. Anayasamızın 
138 nci maddesi, askerî mahkemeler, disiplin 
mahkemeleri ve aynı zamanda askerî hâkimler 
ve askerî savcılar bakımından ilke hükümleri 
getirmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın bu emri gereğince, askerlik 
adaletini ilgilendiren 3 kanun tasarısı Millet 
Meclisinin huzurundadır. 

Bunlardan biri Askerî Mahkemeler kuruluş 
ve yargılama usulü hakkında kanun tasarısı, 
diğeri, Disiplin mahkemeleri kuruluş ve yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları kanun 
tasarısı, üçüncü ise Askerî hâkimler ve savcılar 
hakkındaki kanun tasarısıdır. 

Bu üç kanunu esas itibariyle, birbirinden 
ayırmaya imkân yoktur. Üçü de birbirinin ta
mamlayıcısı vasfını taşımaktadır. 

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1631 sayılı Askerî 
Muhakeme Usulü Kanunu aynı zamanda iki 
niteliği de kendinde toplamış bulunmaktaydı. 
Bu bir taraftan, bir teşkilât ve askerî hâkim-
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ler bakımından bir statü kanunu ve diğer ta
raftan bir yargılama usulü kanunu idi. 

Anayasamızın 138 nci maddesi, '«Askerî hâ
kimlerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetinin ge
reklerine göre özel kanunla düzenlenir» hük
müne dayanılarak bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Evvelki durumu 
Açıkça söylemek gerekir ki, askerî hâkim

lerimiz ve askerî savcılarımız gene adalet hiz
metinde çalışmakta olan hâkimlerimizle ve sav
cılarımızla, gerek kaynak, gerek yetişme ve ge
rekse çalışma bakımından hiçbir fark taşıma
dıkları halde, fiilen genel adalette çalışanlar
dan statü ve teminat bakımından çok farklı 
bir durumda bulunmuşlardır, adalet kadar ilâ
hi hiçbir şey olamıyacağı asırlardan beri bili
nen bir gerçek olmasına rağmen, fiilî olarak ge
nel adalete hizmet görenlerden çok daha çetin 
şartlar altında çalışmakta olduklarını kabule 
mecbur olduğumuz bu yüce meslekin sahipleri, 
yani hiçbirimizin dışında kalamıyacağı, asker
lik gibi bir mukaddes görev içinde adalet dağıt
makla sorumlu olan feragatkâr insanlar, gerek 
hâkim teminatı bakımından, gerekse tâyin, ter
fi ve ödenek bakımından farklı tutulmuşlardır. 

Bu alanda ileri bir adım atan 7281 sayılı 
Kanunun hangi şartlar içerisinde çıkarılmış ol
duğunu burada açıklamaya hacet olmadığı 
inancındayız. 

7281 sayılı Kanunda maksat arayanlar mak
satlarına bu yollarla ulaşamıyacaklarını kısa za
manda görmüşlerdir. Askerî adalet camiası hür
riyetinin candan bekçileri olduklarını ve ken
dilerine gösterilen sahte yakınlığın tesirinde 
kalmıyarak, Türkiye Cumhuriyetinin yani Ata
türkçülüğün bekçiliğini adaletten kıl kadar 
ayrılmıyarak yerine getirmişler, Türk adalet 
tarihinde da lâyık oldukları mevkileri almış
lardır. 

İşte, şimdi biz, Millet Meclisi olarak yurtla
rına karşı görevlerini her türlü ahval ve şerait 
altında ispat etmiş ve bölünmesi mümkün olmı-
yan ulvî adaletin hizmetkârı olanların Anayasa 
ile teminat altına alınmış bulunan haklarını 
tescil eden kanunun müzakeresindeyiz. Gerçek
ten de getirilen bu teminatlardan yararlanacak 
asıl olarak adaleti dağıtanlar değil, dağıtılacak 
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adaletten istifade edecek olanlardır. Yani, biz
leriz. Bu kanun, Türk vatandaşlarına askerlik 
adaleti alanında teminat getirmektedir. 

Kanunun getirdikleri 
Bu kanun, mesleke girişi geniş bir şekilde 

düzenlemiş ve bu işe lâyık olduğu önemi vermiş 
bulunmaktadır. Şüphesiz tasarı Anayasamızın 
emrettiği veçhile, «Askerlik hizmetinin gerek
leri» ni nazara alarak hukukî müesseseleri ge
tirmiştir. îleriki yıllarda tatbikatın vereceği 
ışık ve ulusça varacağımız merhaleler içinde 
daha yeni ve daha ileri hükümlerin de getiril
mesi mümkün olacaktır, ümidini taşımaktayız. 

Kanun tasarısı bellibaşlı şu ana hükümleri 
getirmiştir : 

1. Askerî savcılık müessesesi getirilmiştir. 
2. Askerî hâkimlik ve askerî savcılığa gir

me işi geniş hükümlerle düzene konmuştur. 
Diğer bir bölümde, askerî savcı ve hâkim ol

mak için genel şartlar ve yetişme kaynakları 
tesbit edilmiştir. Ayrıca, bu bölümde staj mü
essesesi de düzenlenmiş bulunmaktadır. 

3. özlük işleri de yepyeni bir tarzda dü
zenlenmiştir. 

Askerî hâkim ve yardımcılarının yükselme
leri, Askerî Yargıtay dairelerince ve Daireler 
Kurulunca verilecek notlar ve idari üstler ta
rafından düzenlenecek sicillere, askerî savcı ve 
yardımcılarının yükselmeleri Askerî Yargıtay 
Başsavcılığınca verilecek notlar ile askerî ada
let müfettişlerinin raporları ve idari üstler ta
rafından verilecek sicillere, göre yapılacaktır. 

4. Yer teminatı getirilmiştir. Muvafakatle
ri alınmadıkça, üçüncü coğrafi bölgede üç yıl
dan, diğer bölgelerde 4 yıldan önce başka yere 
ve göreve tâyin edilemezler. 

Atanmaları da, Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhur
başkanının onayına sunulur ve Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

5. özlük hakları ise Subaylar Kanunu hü
kümlerine ve diğer haklar ise tekabül eden sı
nıf ve derecede bulunan adlî hâkim ve savcılar 
ile yardımcılarının durumuna uydurulmuş. 
Adlî adalet ile askerî adalet arasında birlik ve 
beraberlik temin edilmiştir. 

C. H. P. Grupu adına bu kanunun, bu cami
aya ve yüce milletlerimize hayırlı ve uğurlu 
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olmasını dilerim. Saygılarımla. (Ortadan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullanım -
yan arkadaşımız var m,ı? Oylama işlemi bitmiş
ti]*. 

Sayın Hüseyin Ataman. 
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 

(Ankara) —• Sayın arkadaşlar, bu 'kanunla as
kerî hâkimler, yargı vazifelerinin dışında da 
disiplin bakımından tam ıbir istiklâle sahibal
makta ve her hangi bir murakabeden uzak kal
maktadırlar. Bu husus, askerlikle gayrikabili-
teliftir. Bu kanunla bir askerî hâkimin, yapacağı 
her hangi bir kabahat karşısında kendisine Mil
lî Savunma Bakanından başka hiçbir makam 
ve kumandan ihtarda dahi bulunamayacaktır. 

Meselâ, Van'daki bir askerî hâkim, kuman
danın huzurunda askerî tavrını, esas vaziyetini 
muhafaza etmediğinden dolayı kumandan tara
fından kendisine bir ihtarda dahi bulunulamıya-
caktır. Bu takdirde, kumandan, meratibe ria
yetle Millî Savunmaya yazacak, Millî Savunma 
bu yazı üzerine mahalline bir »müfettiş göndere
cek, orada durumu tetkik ettirecek. Bu hâkim, 
hakikaten kumandan huzurunda esas vaziyeti
ni bozmuş mu, bozmamış mıdır?. Ondan soıu'a 
da alacağı int'ıbaa göre Millî Savunmaya ra
por yazacak, ondan sonra o askerî hâkime ica-
bederse Millî Savunmadan bir ihtar gelecek. 

Meratibe riayetle yapılacak bu işlemin belki 
de aylarca sürmesi muhtemeldir. Bu hususu 
gören diğer sulbaylar üzerinde bu ne tesir ya
pacaktır, bunu tasavvur etmek lâzımdır? 

Bu arkadaşlarımız ya askerdir yahut da de
ğildir. Asker iseler askerî icaplara tâbi olma
ları lâzımdır; değilseler ,elbiselerini çılkamp 
sivilolarak vazifelerini yapmalıdırlar. 

Bu kanunda, hâkim dokunulmazlığı için 
Anayasanın icapları yapılmaş, fakat yine Anaya
sanın emrettiği askerî icaplar birçok yerlerde 
bir tarafa bırakılmıştır. 

Hâkimlerin yargı vazifeleri dışında, disiplin 
bacımından subayların tabi olduğu statüye tâ
bi olmaları lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu 
Ikanun hakkındaki fikrim ve maruzatım bundan 
ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal, maddeler 
üzerinde konuşma arzunuza ait tezkerenizi al
dım. Maddeleri tek tek okuyup oyunuza arz 
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edeceğimden, tümü üzerinde konuşma teklifiniz 
var mı? 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Yok. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Tasarıda ivedilik teklifi var. İvedilik teklifi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Askerî hâkimler ve askerî savcılar Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 
Mesleke giriş 

BlRlNCl BÖLÜM 
Genel hükümler 

Askerî hâkim ve askerî savcı olmak için 
genel şartlar 

MADDE 1. — Askerî hâkim ve askerî savcı
lık sınıfına kabul olunaibilmek için: 

A) Sağlık durumları itibariyle askerî ha
kim olmaya engel bir hali bulunmaması, 

B) Her hangi bir cürümden hükümlü ol
maması ve ceza kovuşturması altında bulunma
ması yahut kabahat suçlarından iki aydan fazla 
hüküm giymemiş olmasa, 

C) Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edin
miş veya 'kumar oynatmış olmaması; yahut ken
disinin veya ana ve babasının ve varsa eşinin 
ahlâk yönündan kötü hali bulunmadığının yap
tırılacak araştırma sonunda anlatılmış olması, 

'Şarttır. 
(B) bendinde yazılı cürümlerden verilen ce

zaların affa veya zamanaşımına uğraması yahut 
ertelenmesi hallerinde de mesleke kabul kararı 
verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiy en] er... Ka
bul edilmiştir. 

Kaynaklar 
MADDE 2. — Aslkerî hâkim ve askerî savcı 

ihtiyacı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağla
nır : 

A) Muvazzaf sulbay olan isteklilerden, üni-
versitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerine gi
riş sınavlarını veya testlerini kazananlardan bu 
fakültelere gönderilip öğrenimi başarı ile biti
renler, 
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B) Askerî liseleri 'bitirerek harp okulları

na kabul olunan isteklilerden, üniversitelerce 
aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavla
rını veya testlerini kazananlardan bu fakültele
re gönderilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler, 

C) Kıtada başarılı, hukuk olan ve bir fa
kültesini bitirmiş bulunan yedek subaylardan 
askerlik görevleri sırasında istemde bulunanlar. 

Bu kaynakların hangisinden ve ne şekilde 
faydalanılacağı hususu Yüksek Askerî Şûranın 

' mütalâası alınarak Millî Savunma Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Efendim, baskı hatası var
dır. Bu sebeple bir önerge gönderiyorum. 

BAŞKAN — Madde okundu, Komisyonun 
madde üzerinde tashihi vardır. Düzeltilmiş şek
li ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî hâkimler ve askerî savcılar hakkın

daki kanun tasarısının 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasının aşağıda gösterilen şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

MADDE 2. — C)' Kıtada başarı göstermiş 
ve bir hutkuk fakültesini bitinmiş bulunan yedek 
subaylardan askerlik görevleri sırasında istem
de (bulunanlar. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Sözcüsü Başkanı 
İstanbul Ordu 

Sabri Vardarlı Ferda Güley 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Komis
yondan bir sualim var. 

BAŞKAN —>- Komisyonun bu okuttuğum 
önergesi üzerinde mi? Maddenin tashihi üzerin
de, buyurun. 

Komisyondan bir arkadaş teşrif etsin, efen
dim. , 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Madde
de «bir hukuk fakültesi» denmiştir. «Bir hukuk 
fakültesinde» denince ecnebi memlekette oku
muş olan bir kimse askerî hâkim olabilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (istanbul) — Bu fıkra hükmüne 
girmesi gayet tabiîdir. Ecnebi bir memlekette 
hukuk fakültesinden mezun olduktan ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca muadeleti tasdik edildik
ten sonra, gayet talbiî olacaktır.'" 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) Hukuk fa

kültesini bitirmiş bir genç hâkim olamaz. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 

VARDARLI (Devamla) — İsviçre'de hukuk 
fakültesini bitirmiş olan bir genç, eğer Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından tsviçredeki hu'kuk 
fakültesinin Türkiyedeki hukuk fakültesine 
muadil olduğu tasdik edilmişse, hâkim olabilir. 

ASIM EREN (Niğde) — Siyasal Bilgiler me
zunları da olabilir mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (istanbul) — Efendim, prensib-
olarak hukuk fakülteleri alınmış. Siyasal Bilgi
leri 'bitirip muadelet imtihanını verenler hukuk 
fakültesi diplomasını aldıkları anda tabiatiy-
le hukuk fakültesi mezunu addedilirler. 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Kılıiç. 
ILYA'S KILIÇ (iSamsun) — Hükümetten 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet yok ki. Siz çıkın, ko

nuşmanızı yapın. Belki Hükümet cevap verir. 
Madde hakkında size söz veriyorum. 

İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Hükümet gel
sin. 

BAŞKAN — Hükümet gelemez. ıSiz buyu
run, Hükümet isterse gelir cevap verir. 

İLYAS KILIÇ (.Samsun) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddenin muhtevasından da anlı
yoruz ki, ordunun hâkim ihtiyacının kıta su
baylarından da temin etmek prensibi kabul edil
miştir. Bu kanun tasarısı ıçıktığı andan itiba
ren, bugünkü askerî hâkim kadrosu da büyük 
miktarda artacaktır. Bugün halen orduda mev
cudu 50 - 60 ı bulan, hukuk fakültesini muhte
lif yollardan, kanunların verdiği im'kânlardan 
istifade etmek suretiyle bitiren subay kütlesi 
vardır. Hükümet bu madde muvacehesinde, bu 
subayların müracaatını şimdiye kadar kabul et
memiştir. Acaba, bundan sonra bu fakülteyi bi
tiren subaylardan istifade etmek yolu düşünü
lüyor mu; düşünülmüyor mu? Bunu iğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen... Buyurun efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Netice 
itibariyle, Komisyonla aramızda bir ihtilâf yok
tur. Bu maddenin (C) fıkrasında, «Türkiye'de» 
kaydının bulunması zaruri olduğunu tahmin 
ederim. Çünkü, hiçbir hukuk fakültesinin mu
adeleti kabul edilmemiş vaziyettedir. 

24.10.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Madde !hak!kmda başka söz 

isteyen Var mı? Yok. Hükümetten vâki sorulara 
Hükümet cevap verecek mi? 

•Sayın llyas Kılıç'ın Hükümetten öğrenmek 
istediği hususlar vardır. Komisyon olaraik cevap 
verebilirsiniz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ben Hükümet
ten istiyorum. 

©AŞKAN — Buyurun, arkadaşımızın isteği
ni Komisyon ve Hükümet >olarak tenvir edersi
niz. Meselâ sizin, sorunuza Komisyon da cevap 
verebilir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI HASAN DİNÇER (Afyon Karahi-
sar) — Efendim, arkadaşımızın sorduğu mev
zu daha evvelce bir tetkik mevzuu olmuştur. 
Askerî şûraca ve Hükümetçe bu mevzu üzerin
de durulmuş ve yüksek rütbeli subayların hu
kuk tahsili yapmaları halinde askerî hâkim 
tâyininde, mevcut hâkimler için de bâzı mah
zurlar doğuracağı mülâhazası ile, yüksek rüt
beli subayların hukuk tahsili yapmaları halin
de kendilerinin askerî hâkim kadrosuna aılm-
maları mevzuu/ mahzurları bakımından kabul 
edilmemiştir. Gerek Askerî Şûranın, gerek Hü
kümetin görüşü bu ımertkezdedir. 

İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Mahrem değil
se bu mahzurların bir tanesini açıklamak müm-
fkün mü? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI HASAN DİNÇER (Devamla) — 
(Mahzurlarımı, zannederim, kâfi derece açıkla
dım. Daha fazla bir açıklama yapamam. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Yok. Madde üzerinde değişiklik önerge
si var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (C) bendinin değiştirilmesi

ni arz ederim. 
(C) Kıtada başarı göstermiş, Hukuk Fakül

tesi mezunu yedek subaylardan askerlik görevle
ri sırasında istekte bulunanlar. 

Madde 3 ten «Üniversitelerce aranıyorsa» ke
limelerinin de çıkarılmasını. 

Bolu 
Kâmil inal 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesine 
iştirak ediyor mu? 
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CEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ SABRI 

, VARDARLI (İstanbul) — Arkadaşımızın öner
gesi «istem» halindedir. Kendisi bizim önergemi
ze katılıyor. 

BAŞKAN — Kâmil inal arkadaşımız Komis
yonun önergesine katılıyor. 

Komisyonun önergesini tekrar okutup oyunu
za sunacağım. 

(Komisyonun değiştirge önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önergeyi ojdarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, Komisyonun kabul buyurduğunuz 
önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazzaf subaylar hakkında özel şartlar 
MADDE 3. — Üsteğmenlik rütbesinin en çok 

ikinci yılında bulunan ve kıtada en az iki yıl hiz
met görmüş olan muharip sınıf subaylarından 
istekli bulunanlar, üniversitelerce aranıyorsa, 
hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya test
lerini kazandıkları takdirde, en çok beş yıl süre 
ile izinli sayılarak hukuk öğrenimini yapmak üze
re bu fakültelere gönderilirler. 

Savaş halinde bu izin geri alınabilir. * 
Bu subayların diğer nitelikleri, seçimlerinin 

ne şekilde yapılacağı ve seçilenlerin hukuk fa
kültelerindeki öğrenimleri sırasında tabi olacak
ları şartlar Millî Savunma Bakanlığınca düzenle
necek bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen vaı' 
mı? Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlar; 3 ncü madde hakkında bir mâru
zâtım vardır. Maddenin İ n c i cümlesinde «Üs
teğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulu
nan ve kıtada en az iki yıl hizmet görmüş olan» 
ibaresini mütaa'kıp «muharip sınıf subayların
dan» denmektedir. Kanaatimce, muharip sınıf 
subayları dışında bulunan subaylardan da istekli 
olanların üniversitede okumaları kadar tabiî bir 
hak olamaz. Acaba, niçin bu madde hem Hükü
met teklifinde yer almış, hem de Komisyon bu
nu böylece kabul etmiş? Bunu anlıyamadım. Me
selâ, bir levazım subayının, muharip sınıf suba
yı olmadığı halde, istekli bulunması halinde, 
onun Hukuk Fakültesinde okuması kadar ve ora
dan askerî hâkim çıkması kadar tabiî bir hak 
olamaz. 
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Komisyonun bu hususu izah etmesini istirham 

edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Sayın Kâmil inal. 
KÂMlL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş

larım, Anayasanın yargı bölümüne ait genel 
hükümleri, askerî mahkemeler ve askerî hâkim
ler de dâhil olmak üzere bütün yargı organını 
kapsamaktadır. Anayasanın 138 nci maddesi 
açıkça bu durumu tesbit etmiştir, işte, bu se
beple huzurunuza gelmiş olan bu kanunun bâzı 
maddeleri üzerinde duracağım. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Yalnız 3 ncü maddesi 
üzerinde. 

KÂMlL İNAL (Devamla) — Evet, 3 ncü 
maddesi üzerinde duracağım. Bundan evvel ikin
ci madde üzerinde bir takrir vermiştim. Fakat, 
benden önce Komisyon oradaki hatayı sezerek 
düzeltme yaptı. 

Madde 3, satır ikide, «üniversitelerce aranı
yorsa» kelimesinin Komisyonca açıklanması lâ
zım. Üçüncü satırda «Hukuk fakültelerine giriş 
ve sınavlarını veya testlerini kazandıkları takdir
de» kaydı olduğuna göre, «üniversitelerce aranı
yorsa» kelimesinin burada niçin konduğunun 
açıklanmasını Sayın Komisyondan istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilyas Kılıç. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Yine, bu madde 

dolayısiyle Sayın Başbakan Yardımcısının ko
nuşmasını yereceğim için özür dilerim. Sayın 
Başbakan Yardımcısı rütbe dolayısiyle bâzı 
mahzurların olduğunu söylediler. 

Üsteğmenlikte iki sene hizmet etmiş demek; 
3 sene de teğmenlikte geçmiştir, eder 5 senc;.^ 
4 sene de hukuk fakültesi, eder 9 sene. Fakül
teden çıktığı zaman binbaşı olmuş demektir. 
Günkü, 12 senede bir insan binbaşı olabiliyor. 
O halde, bu rütbe farkını nasıl telâfi ederler? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, burada samimi olmak lâzımdır. 
Her ne suretle olursa olsun, günlük mesaisinin 
dışında büyük bir başarı göstermek suretiyle bir 
fakülteyi bitirmiş olan bir kimsenin, bu hakkı
nı esirgemek adalet ve alınteri duygularına mu
haliftir. Çünkü, bugün aynı şekilde Bakanlı
ğın okutarak bünyesine almış olduğu subaylar
da ne gibi mahzurlar görmüştür ki, askerî hâ-

- 3 6 8 -



M. Meclisi B : 157 
kim olarak bu arkadaşları almak istemiyorlar. 
Onlar da genç yaşta bu mektepleri bitirmişler 
ve bugün hâlâ kıtada şu kanunlar çıkarken, bel
ki bize de bu tahsil istikametinde bir vazife 
verilir, diye beklerken, bunları esbabı mucibesi 
belli olmıyan bir sebeple, hikmeti hüküm etmiş 
gibi, almaktan imtina etmek, bugün üzerinde 
ciddiyetle, ehemmiyetle durduğumuz ve en ince 
teferruatına kadar münakaşa ettiğimiz kanunun 
ruhuna bir defa uygun değildir. Bu bakımdan, 
bu işle ilgili olan arkadaşlarımın, bu kanundan 
yardım bekliyen, mesai sarf etmiş olan, aynı za
manda asli vazifesini yapmış olan arkadaşlara 
yardımcı olmasını Yüksek Heyetinizden istirham 
ederim. Hükümetinde bu mahzurları da açıkla
masını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asım Bren. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, ben bu 

kanunun tekniği hususuna temas edeceğim. Hü
kümetin getirdiği teklifin 3 ncü maddesinde 
«üniversitelerce aranıyorsa» deyimi yoktur, ge
rekçesinde de yoktur. Geçici Komisyonun getir
diği metinde, 3 ncü madde metninde bu var
dır. Ama gerekçede «tekildi çoğul yaptık» 
tarzında bir beyan var. Hakikatte, Hükümetin 
metninde olmadığına göre, hangi tekili çoğul 
yaptılar anlamıyorum? Kaldı ki, ordunun as
kerî hâkim ihtiyacı bakımından istekli olan 
subayların hukuk fakültelerinde tahsile sevk 
edilmeleri elbette hukuk fakültelerinin veya 
üniversitelerin iradesine bağlı tutulamaz. Üni
versiteler »arıyorsa tâbiri, yani «biz, bu sene 
askerî öğrenci alabiliriz» derlerse mi, demek is
teniyor? Eğer, böyle bir ifadeye bağlı kalacak
larda, ordunun, askerî hâkim kadrosunu ta
mamlaması gereken her hangi bir senede bu ira
desi tecelli etmezse, ordunun kadrosunun üni
versitenin bir iradesiyle muallel kalması demek
tir. Bunu böyle çürük bir temele bağlamak el
bette ki, doğru olmaz. Ordunun, kendi iradesine 
sahibolarak, kadroları için icabettiği anda Dev
letin bir başka cüz'ü olan üniversitede eleman
larına yer vermesi elbette lâzımgelir. Bu ba
kımdan Geçici Komisyonun bu hususu tavzih 
buyurmalarını istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Halil özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, 3 ncü maddede bir hususu Yüce He-
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yetinize arz etmek istiyorum. 3 ncü maddede 
«üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında 
bulunan ve kıtada en az iki yıl hizmet görmüş 
olan muharip sınıf subaylarından istekli bulu
nanlar, üniversitelerce aranıyorsa» denilmekte
dir. 

Biraz evvel, muhterem arkadaşımızın Yüce 
Heyetinize arz ettikleri veçhile, levazım sınıfın
da çalışan bir üsteğmen arkadaşımız bu isteği 
göstermişse ve kendisi de gece gündüz çalışarak, 
kıtasının başında bu gayreti göstermiş ve imti
hanlara girerek bu hakkı almışsa, bugün içinde 
bulunduğumuz durum karşısında, neden dolayı 
bu hakkı kendisine vermiyelim? Her tarafta ilim 
ve irfan istiyoruz, bu memlekete yetişecek, ye
tiştirecek insan arıyoruz, aramaktayız. Binaen
aleyh, kendi alın teriyle kıtasının başında gece 
ve gündüz çalışarak, kaybettiği hakkını aramak 
istiyen, üniversiteye gitmek istiyen ve neticede 
subay olarak hâkimlik yapmak istiyen bu arka
daşlardan bu hakkı esirgemek, arkadaşların da 
söylediği gibi, haksızlık olur. 

Arkadaşlar, bizim devremizde birkaç tane 
askerî hâkim vardı. Ben bunları gördüm. Çok za
man, bizden daha çok muvaffak oldular ve va
zifelerini yaptılar. Onlar da askerî hâkimlik 
yaptılar, biz de askerî hâkimlik yaptık, ama 
onların yetişme tarzı ta içinden geldikleri için, 
çekirdekten yetiştikleri için, çok zaman bizden 
daha iyi muvaffak oldular. Binaenaleyh, böyle 
bir hakkı kazanan arkadaşlardan esirgememe
liyiz. Bilhassa, üsteğmen rütbesinde ve ondan 
sonraki rütbelerde böyle bir hakkı talebeden, 
kendisini yetiştiren ve ondan sonra girdiği im
tihanlarda kazanan arkadaşlar varsa, hattâ on
ları tebrik etmeliyiz, arkadaşlar. Benim şahsi 
kanaatim odur. Kendisini yetiştirmek istiyen ve 
yetiştiren arkadaşlar imtihana girmeli ve bu 
hakkı kazandığı anda, onlar da orduda askerî 
hâkim olarak çalışt'ınlmalıdır ve büyük vazife
lerine devam etmelidir. Bu hakkı onlardan esir
gememenizi bilhassa rica eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım; askerî hâkim yetiştirmek ve temin 
etmek hususunda, 3 ncü maddede, deniyor ki, 
üsteğmenliğe terfi etmiş ve iki sene hizmette bu
lunmuş muharip subaylar, isterlerse ve askerî 
hâkim olmak üzere Hukuk Fakültesinin giriş 
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t renim süresinin dört yıl olduğunu kabul ede-
I rek bu maddeyi tedvin etmiş bulunmaktadır. 
I Halbuki, fakülteler ihtiyaçlara göre seneleri 

'artırabilir. Eskiden üç yıl olan bâzı fakülte
ler ve yüksek okulların 4 yıla çıkarıldığını 

I ben hatırlıyorum; meselâ, Yüksek Ticaret 
I Okulu gibi. Bu sebepten, mümkündür ki, ihti-
I yaca göre hukuk fakültesi öğrenim süresini 
I 5 - 6 yıla çıkarabilir. Onun için maddede yılı 
I rakam olarak belirtmektense; «hukuk fakültesi 
I (öğrenim süresinden bir yıl daha fazla» gibi 
I bir tâbir kullanmakta mantık bakımından 
I uygunluk vardır, kanaatindeyim. O zaman bu 

maddeyi hukuk fakültesi 5 - 6 seneye çıka
rıldığı zaman değiştirmek külfetinden de kur
tulmuş oluruz. Komisyonun dikkatini çekerim. 

I Hürmetlerimle. 
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imtihanlarını kazandıkları takdirde 5 sene müd
detle izinli sayılırlar. 

Kabul edilen 2 nci maddede de, askerî lise
leri ikmal edip, Harbiyeye geçmiş olanlardan 
arzu edenler hukuk tahsilini ikmal etmek üzere 
bu şekilde Hukuk Fakültesine gönderilir. 

Efendim, Devlet teşkilâtında ordunun harb 
zabiti kadrosunu artırmak ve ayakta tutmak 
için birçok mânevi ve maddi fedakârlıklar ya
parken, Harb Okulunu bitirmiş, üsteğmenliğe 
kadar yükselmiş muharip sınıf mensubu bir su
bayı, velevki şahsi arzusu ile de olsa, ne cesaret
le hâkim yapalım diyorsunuz, Kaynak mı yok 
slinizde? Askerî liseyi bitirmiş bir kimse usulen 
sınıflara ayrılacağı bir sırada diyor ki, ben Hu
kuk Fakültesine gideceğim. Pekâlâ göndere
bilirsiniz. Kaldı ki, 2 nci maddenin 3 ncü pa
ragrafında; orduda yedek subay olarak askerî 
vazifesini Jfa eden hukuk mezunları arasın
dan, vazifesi bittitken sonra istekli olanlar 
askerî hâkim sınıfına alınabiliyor. 

Dördüncü bir dâvam vardır, o da şu : Ge
rek hukuk fakültesini ikmal etmiş ve gerekse 
yedek subay iken istekli olarak hâkimlik sını
fını kabul etmiş olanlar bir de staj müddetine 
tabi tutuluyor. Böyle imkânlar varken, gerek 
Hükümet, gerekse komisyon, harb zabitine na
sıl oluyor da hukuk fakültesine girme im
kânını bahşediyor1? Benim haf salam almadı. 
Bunu komisyon mu izah eder, Hükümet mi 
izah eder, iûtfen izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu tekrar mı ko
nuşmak istiyorsunuz? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Kıy

metli arkadaşlarım, madde hakkında mâruzât
ta bulunurken, bir hususu atlamışım. Şimdi, 
dikkatimi çekti, onun için tekrar huzurunuzu 
işgal ediyorum; özür dilerim. 

3 ncü maddenin birinci cümlesinin sonun
da, «En çok 5 yıl süre ile izinli sayılarak, hu
kuk öğrenimini yapmak üzere bu fakültelere 
gönderilirler» denilmektedir. Halen, Türki
ye'de hukuk fakülteleri öğrenim süresi 4 yıl
dır. Tabiî, Hükümet tasarıyı hazırlarken, 
komisyon da ıbu tasarı ve bu madde üzerinde 
müzakereleri yaparken, hukuk fakülteleri öğ-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum )— Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz 3 ncü maddenin ta
sarıdan tamamen çıkarılması fikrindeyim. Da
ha evvelce görüşülen ve Millet Meclisince 
kabul edilen askeri mahkemeler kuruluş ve 
yargılama usulü kanun tasarısında arkadaşla
rımızın bir teklifi vardı. Bir askerî mahke
menin hâkim kadrolarına atanacak askerî hâ
kimlerden, kıdemli olanının, diğer askerî 
hâkimlerden, savcılık kadrosuna atanacak as
kerî savcılardan kıdemli askeri savcı ise diğâr 
askerî savcılardan hem askerî hem de meslek 
yönünden kıdemli olmaları şartını ileri sürmüş 
ve bu hususta da komisyonun noktai naza
rını sormuştuk. Komisyon bize, bunların za
hiri olduğunu, Ordu kadrolarından bu gibi, 
meselâ yüzbaşılık ve binbaşılıktan sonra hukuk 
tahsilini yapmış olanların gittikçe azaldığını 
beyan etti ve takrirlerimi, bu subeple Yüksek 
Meclisin iltifatına mazhar olmadı. Şimdi görü
lüyor ki, burada yine aynı şekilde bir mes
lek kıdemi ile rütbe kıdemini doğuracak bir 
durum hâsıl olmaktadır. Üsteğmenlik rütbe
sinde en çok iki yıllık bir zaman bulunan ve 
kıtada en az iki y ı l ' kalmış olan muharip su
baylardan, kendilerine beş yıl süre ile izin ver
me suretiyle bunları tekrar mesleke aldığımız 
takdirde komisyon çelişme haline düşecektir. Bi
zim daha evvelki kanunda yaptığımız bir teklifi 
reddeden Komisyonun mucip sebeplerini bu mad
deye tatbik ettiğimiz zaman bunun lüzumsuzlu-
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ğımu her halde kabul etmek icabeder. Kaldı ki, 
kaynak olarak askerî liselerden mezun olup 
Harb Okuluna girerken ve muvazzaf subaylar
dan isteklilerin Harb Okulunu bitirirken bu ar
zuyu gösterenleri alıyoruz, bu arzuyu gösteren
lere hukuk tahsili yapmak imkânını sağlıyoruz. 
Şu hale göre, hakikaten ordunun bu kanuna gö
re muharip subaylarını, en ihtiyaç, olduğu hisse
dilen alt kademelerdeki subaylarını 5 yıl süre 
ile izinli sayarak hukuk öğrenimini yaptırmak 
doğru mudur? Bilmiyorum, Orduda alt kademe
deki muharip subay miktarı fazla mıdır? Benim 
kanatime göre, ihtiyaca yeter miktarda dahi de
ğildir. Bu bakımdan, hele kaldı ki, İnini ardan da 
muharip subayı şartının konulması ve bunun sa
dece muharip subaylardan alınması insana veh-
meten muharip subay miktarının ihtiyaçtan faz
la olduğu mânasını da getirebilir. 

Bu itibarla, bendeniz bir tadil teklifi verece
ğim ve bu takririmde muvazzaf subaylar hakkın
da özel şart olarak belirtilen kısmın kaldırılması
nı müsaadelerinize arz edeceğim. Eğer, Komis
yon bu noktada ısrar ediyorsa, o takdirde, 16 neı 
maddede bir değişiklik yapmayı kabul edeceğini 
şimdiden beyan etmelidir. Çünkü, bu madde ile 
16 ncı madde arasında şahsan irtibat görmekte
yim. Hürmetlerimle. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç az evvel konuşmuş

tunuz, ilâve edecek bir hususunuz mu var? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) - - Evet' efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Şimdi arkadaş

lar, bir defa ordu içerisinde meslek ve rütbe 
kıdemi diye bir problem yoktur ve gelmesinde de 
bir fayda yoktur. Bunu böylece kabul etmek lâ
zımdır. Muvazzaf subaylardan hâkimlik mesleki
ne alma hususundaki Vekâletin teklifini mâ
kul karşılamak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir ordunun talim ve terbiyesi 
kontrol ve subay ihtiyacını teminle, yürütmekle 
mükellef olan bir Bakanlığın ve Genelkurmay 
Başkanlığının, icabı halde, elindeki mevcut mu
vazzaf subayların bir miktarını, dikkat ediniz, 
«icabı halde bir miktarını» hukuk tahsili yaptır
mak suretiyle istihdam etmesine burada mâni ol
mazsak, iyi yapmış oluruz. Misal mi? 1950 se
nesinde bir partide 22 ve 2 nci bir partide de 
zannediyorum yine 22 subayı, Millî Savunma 
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Bakanlığı lüzuma göre imtihanla ordu içinden 
seçip hukuk fakültesine göndermiş ve bu su
bayları hukuk fakültesinde okutmuş ve onlar
dan çok üstün başarılar temin etmiştir. Meselâ 
o iki devre içerisinde, hukuk fakültesine baş
tan beşinciye kadar, zannediyorum beşinci dâ
hil, birinciyi iyi bilmiyorum, ordunun içerisin
den seçilmiş subaylardır. Bunlar hukuk fakül
tesinde mevcut hocalar ve arkadaşları arasında 
ordu bakımından çok güzel intibalar sağlamışlar
dır. Bu cümleden olarak, bu subayların içinde 
bulunan, her iki devre birincilerini Almanya Hü
kümeti davet etmiş, birincisi gitmiş gelmiştir, 
ikincisi halen Berlin'de okumaktadır. Bu, Vekâ
letin bir tasarrufudur, bir arzusudur, bir isteği
dir. Buna mâni olmamalıyız, bizim için müdaha
le edilecek bir husus olmamalıdır. Biz, bunu bi
lâkis teşvik etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü, bu de
vamlı değildir. Subay ihtiyacının fazla veya az 
oluşu elbette ki, orduda talim ve terbiyeyi bir el
den yürütmek için, uzun vadeli emir veren bir 
Genelkurmayın bunu düşüneceğini hesaba kat
mak lâzımdır ve düşünmektedir. Binaenaleyh, 
lütfedip, Turhan Bilgin arkadaşımız bu teklifi 
geri alsınlar veya bu yolda bir zorlamada bulun
masınlar. İdareye bu elastikiyeti verelim. Saygı
larımla. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 
Komisyon, sualime cevap verdikten sonra konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (istanbul) — Efendim, tasarının 
hazırlanmasında muhtelif faktörler rol oynamış
tır. Bu arada, Yüksek Askerî Şûra, bu mevzuda-
ki düşüncelerini bildirirken yetiştirilecek askerî 
hâkimlerin daha evvel Ordu ile ünsiyet peydah 
etmiş, Ordu saflarında bulunmuş ve Ordunun 
icaplarını anlamış insanlardan seçilmesinin çok 
faydalı olduğu kanaatine varmış ve muvazzaf 
subayların icabı hakle Hukuk Fakültesine gön
derilmesi imkânı ^buradan teveliüdetmiştir. 

Orduda muvazzaf subaylara ihtiyaç olup ol
madığı hakkında muhterem Refet beyefendinin 
sözlerine gelince: Nihayet, Ordunun bir muvaz
zaf ıkadrosu vardır. Bu kadro, bir sene 'başka, 
daha sonraki sene daha başka olabilir. Nihayet 
bunun üzerinde tasarrufa yetkili Genel Kurmay 
Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Askerî 
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Şûradır. Bunlar icabında muvazzaf subaylardan 
bir miktarının, daılıa az bulunan hâkimlik sını
fına (geçirilmesinin Ordu içjiiiı daha faydalı ola
cağı (kanaatine varırlarsa, bu hususta, kendileri-
'iıin düşüncesi olarak, askerî icapların gerektir-
diği hususlar olarak, müsaade verilmesinde bir 
mahzur bulunmasa gerek. 

«Üniversitclerce aranıyorsa» kaydına gelin
ce: Üniversite 'yönetmelikleri, 'bir fakülteye mü
racaatlar, eğer fakültenin o seneki kontenjanını 
aşmıyorsa imtihansız, o seneki kontenjanı aşıyor
sa imtihanla talebe alınmasını âmirdir. Burada
ki «Üniversitelorce aranıyorsa» tâbiri, münhası
ran imtihanın aranıp aranmaması mevzuunu is
tihdaf etmek için konmuştur. Muhterem Âsim 
•Eren Beyefendinin anladığı şekilde, yâni üni-
versitelerin «Ordudan şu kadar kişi isterim, bu 
•kadar kişi isterim» diyerek bir kontenjanın ka
bul edilip edilmemesi ile de ilgili olarak buraya 
konmuş değildir. 

Tumbam Bilgin aılklaıdaşımızım fikrine gelin
ce : 

Arkadaşlar, biraz evvel, bunun bir kadro me
selesi olduğunu söylemiştim. Orduda prensip 
olarak, daha evvel Ordu saflarında çalışmış 
olan insanların askerî hâkimlik sınıfında yer 
almalarımın faydalı olacağı merkezinde olduğu 
için bu şekilde çıkarıyoruz. Nihayet çıktığı za
man, en fazla yüzbaşı rütbesinde bulunan bir 
askerî hâkimin, Askerî Yargılama Usulü Kanu
nundaki işaret buyurdukları madde ile arasında 
bir değişiklik olduğu veya .bir tenakuz bulundu
ğu fikrine ben İştirak 'edemiyorum. «Böyle bir şey 
yoktur. Nihayet, ileride görüleceği üzere, dışarı
dan alınanlarda yedeksubaylarda taranacak şart
lar, arada bir tevazün sağlamaktadır. Bu bakım
dan endişelerine mahal yoktur. 

(Muharip olmıyan sınıf subayların alınması 
mevzuuna gelince: Askerî iŞûranın temennisi şu 
merkezdedir: Askerî Hâkimlik prensiplerinde 
evvelâ Ordu sınıflarında daha evvel Ordunun 
icapları ile haşırneşir olmuş insanlara ihtiyaç 
vardır. İBu bakımdan, .muharip olmıyanı sınıfla
rın Ordu ile olan ünsiyetlerini, muharip olan 
ünsiyetlerini, (muharip olan sınıflar kadar bu
lunmaması sebebiyle, muharip olmıyan sınıfla
rın askerî hâkimlik sınıfında kullanılmaması hu
susu bir prensibolarak kabul edilmişti. Tasarıya 
bu bakımdan alınmıştır. 'Bunların dışında cevap-
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1 andırmadığı hususlar varsa, emirlerinize ama
deyim. 

ÂSİM EREN (Niğde) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÂSİM EKEN (Niğde) — Fakülteyi başarı 

ile bitirmiş bir subay, doktora yapmak istediği 
takdirde, Millî Savunma (Bakanlığı askerî öğren
ciler ve subaylar için bu müddetin uzatılmasın
da. bir fayda (görüyorlar mı? 

(JiEnlıOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ıSABRİ 
VARDARtiJ (İstanbul) — Efendim, nihayet 
askerî icaplar olduğuna .göre, Millî Savunma 
Bakanı yetkisini bu şartlar altında kullanacağı -
m beyan ederek, bu tasarıyı hazırlamış bulunduğu
na göre, arkadaşımın ilmî balkımdan hakikat en 
yerinde olan fikirlerine bu tasarı çerçevesi için
de (maalesef iştirak edemiyorum. Belki haklıdır
lar. Ama, bu husus için, 'başka yollarla bu hu
susu aramak imkânımı araştırmak lâzımdır. Hâ
kimler iKannnunda da hâkimlerin doktora (yap
ması için şu veya bu şekilde kendilerine.bir im
kân sağlanacağı hususunda .bir sarahat yoktur. 
Ama, Adalet, Bakanı hu salâhiyetini istimal ede-
ibilir. 

(BASIKAN — Başka soru var mı, efendim? 
Buyurun ıSayın Bilgin. 
TURAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

komisyon sözcüsünün beyanları bendenizi şah
san tatmin etmedi. Yüksek Heyetinizin bir men
subu ve bir vâzıı kanun olarak, elbette ki, As
kerî Şûranın s noktai nazarlarını bir temenni 
olarak dinler; fakat, bir mebus olarak da ev
velâ kendi mantıki süzgecimden geçirir, ondan 
sonra, o istikamette beni tatmin edebilecek bir 
fikir olursa, buna şahsan ittıba ederim. Arka
daşımız, sadece mucip sebebolarak, Askerî Şû
ranın bir temennisinden bahsettiler. Bu temen
ninin delillerini, mucip sebeplerini pek tabiî 
olarak açıklıyamadılar. Ben de bu açıklamadan 
şahsan tatmin olmuş değilim. Misalimi şöyle 
arz edeceğim : İki senelik bir üsteğmen arka
daşımız Hukuk Fakültesine gitmek istiyeeek, 
kendisine beş yıllık bir süre tanınmış, bu beş 
yıllık süre içerisinde hukuk tahsilini ikmal ede
cek ve yüzbaşı kadrosiyle gelip bir vazifeye ata
nacaktır. Bir kimse dört veya beş yıllık bir hâ
kim üsteğmense, dört, beş yıllık meslekî tecrü
besi olmasına rağmen, duruşmanın idaresi, ka
rarın yazılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi, 
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meslekte bir günlük kıdemi olan bir insana tev
di edilecektir. Bu husus, sivil mahkemedeki em
sallerine göre, beni şahsan tatmin etmemekte
dir. Arkadaşlarımız muharip subay alınmasında 
mucip sebebolarak gösterdikleri muharip su
bayların askerliğe daha fazla ülfet peydah et
meleri bakımından tercih edilecekleri sebebine 
gelince; bunun arkadaşımızın şahsi noktai na
zarı olduğu kanaatindeyim. Çünkü, muharip 
olmıyan sınıflar içinde hakikaten askerliğin bü
tün icaplarını yerine getirebilmiş kimselerin, 
meselâ gözlerindeki fazla miyop veyahut hiper
metrop gibi sebepler dolayısiyle, fevkalâde iyi 
bir asker olmasına rağmen, muharip sınıfında 
olabilecekken levazım sınıfına ayrılmış tam mâ-
nasiyle askerî kabiliyette bulunan insanların 
mevcudiyetini pekâlâ biliyoruz. Bunları bu 
haktan mahrum etmek, fakat, maahaza muha
rip sınıfa bu hakkı verme sebeplerini, Komis
yon Sözcüsü arkadaşlarımız sadece Şûranın bir 
kararma istinadettirdiler. Bendeniz şöyle bir 
şeye muttali oldum. Hattâ, Askerî Şûranın, as
kerî hâkimlerin tamamının subaylardan tefrik. 
edilmek suretiyle, Hukuk Fakültesinde tahsil
den sonra, temini cihetine gitmek gibi bir dü
şüncesi olmuş. Fakat, pek muhterem Millî Sa
vunma Bakanlığının ilgilileri bunu biraz daha 
yumuşatmış ve Hükümet görüşü olarak bu şek
le getirmiştir. Şu hale göre, bendenizin arz et
tiğim sebepler muvacehesinde, bu maddenin 
kaldırılması hakkında bir teklif yapıyorum. De
mek ki, başlangıçtan itibaren bir elastikiyeti 
olmuş. Komisyonun izahlarında da sadece mes
net olarak Şûranın kararma ve temennisine da
yandığı bildirilmektedir. Temenni olarak buna 
hürmetkar olmakla beraber, şahsan Yüksek 
Heyetinizin bir mensubu, vâzıı kanun olarak 
buna ittıba etmiyorum. Vereceğim takrire, 
Yüksek Heyetiniz tarafından itibar edilmesini 
hürmetlerimle arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI FERDA 

GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, ben
deniz yine Komisyona ait bir iş için dışarı çık
mıştım. Diğer arkadaşların mâruzâtına sözcü ar
kadaşımız nasıl cevap arz etti bilmiyorum. Yal
nız, son olarak konuşan Turhan Bilgin arkada
şımızın, bu maddenin tamamen metinden çıka
rılması yolundaki tekliflerine cevap arz etmek 
için huzurunuza çıktım. Filhal, kaynaklar ara-
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sında, iki yıl hizmeti yapmış muharip sınıftan su
bay bulundurmak suretiyle, bir yönden daha ev
vel kabul buyurduğunuz kanunda bahis mevzuu 
olan meslekî kıdem ve hâkimlik mesleki kıdemi 
çelişmesi burada kendini gösterir manzarası var
dır. Hükümet tasarısı, şüphesiz Askerî Şûranın 
görüşünden hareket ederek, üç kaynak gösteri
yor. Askerî liseleri bitirenler; Harbiye'ye gelen, 
Harbiyeyi bitiren değil, sayın üstadımızın işa
ret ettikleri gibi Harb Okulu mezunu değil, as
kerî liseleri bitirmiş olan istekliler arasından 
şeklinde kabul edilmiştir. Askerî liseyi bitirince 
herkes otomatikman Harb Okulu talebesi duruı-
muna gelir. Harb Okuluna geldikten sonra, üni
versitenin kayıt kabul zamanına çok vakit var
dır. Haziran nihayetinden üniversitelerin kayıt 
kabul zamanına kadar Harb Okulu talebesi ola
rak kaydolacaktır. Bunlardan Hukuk Fakültesi
ne tefrik edilmiş olanlar, sınıflandırılma olduğu 
zaman oraya ayrılmış olanlar üniversitelerin ka
yıt kabul zamanı geldiğinde Harb Okulu öğren
cisi sıfatiyle hukuk mükellefiyetlerini haiz ola
rak, üniversiteye, hukuk fakültelerine gönderi
lecektir. Kaynaklardan biri bu. En iyi, en sağ
lam, herhalde Yüksek Heyetinizin de makbul ad
dettiği bir kaynaktır. Diğer bir kaynak, yedek 
subaylar kıtaya gelmişlerdir. Başarılı bir asker
lik hizmeti gösterip geçirmişlerdir. Bunların 
içinde Hukuk Fakültesi mezunu olanlar, hâkim 
olma niteliğine sahibolanlar müracaat edecek
lerdir. Tasarıda, ileride bunun maddesi de gele
cek. Bir üçüncü kaynak ki, bu da ikinci madde
dir; muharip sınıftan olup, iki sene kıta hizmeti 
yapmış, olan arasından arzu edenler varsa, «üni
versiteler arıyorlarsa» test veya sınav imtihanını 
kazananlardan gönderilecektir. Üniversitenin kad
rosu çoktur, sınav veya test^ aramaz. Veya kad
rosu azdır, sınav veya test arar. Bu tâbir onun 
için konulmuştur. 

Her halde arkadaşımız izah ibuyurdu. Ara
dığı takdirde bunlar üniversitenin test imtina-' 
nını kazanırlarsa, Silahlı Kuvvetlere mensup 
olarak üniversite'nin hukuk fakültesinde oku
yacaklar. Ancak, hir yıl sınıfta kalabilirler. Do
layısıyla dört yıl beş yıl oluyor. Bendeniz, bir 
arkadaşımız, Kemal Bağcıoğlu arkadaşımız, 
«fakülteler bu müddetlerini daha da çikartahi-
lir veya indire'bilirler. Nasıl ki, Ankara Hukuk 
Fakültesi üç senelik devreyi 4 seneye 'çıkarmış
tır; aynı şekilde ilerde bu şekilde bir artırana 
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olabilir. Binaenaleyh, bunu müddet olarak zik- ; 
retmeyelim de 'bir yıl fazla şekilde 'beyan ede- j 
lim» dediler. Komisyon olarak bendeniz, diğer 
arkadaşlarımla da görüşlüm. Fakat, pekâla böy- i 
le değiştirilebilir. Çok uzak bir ihtimalle hu- | 
kuk fakültesinin üç yıl indirilmesi veya o yıla ' 
çıkanlması, o günkü meclislere 'bir kamun tek- • 
lif takdim .etimek suretiyle bu husus 'hemen dü- [ 
zeltilebilir. Bunun esprisi açıkça meydanda ol- '' 
duğuna 'göre, 'büyük bir mâni teşkil etmez. Ar- ', 
kadaşımın hu kadar ehemmiyetli addetmeme- [ 
leri lâzımdır. Bumu takiben, diğer maddelerde .' 
de bu husus gelecektir, öylece kalır. Şimdi hu
ğun için hukuk fakültesinin üç yıl indirilmesi ,' 
her halde çok uzak bir şeydir. Fakat, pekâlâ da 
mümkün olabilir. I 

Şimdi, 'bilhassa Askerî Şûra, 'Silahlı Kuv- j 
yellerimiz bu kaynağı en önemli 'bir kaynak ad- \ 
dediyor. Kıta hizmeti kıta tecrübesi olan ve • 
muharip sınıfa mensup genç elemanlar, .'her tür- I 
lü fizikî kabiliyeti' haıiz oları elemanlar, gönderi
leceklerdir. Hükümet taralfından sevk edilen 
ımaddenin mucip sebebi okunursa, burada bu i 
açık olarak ifadesini bulmuştur. Balcınız IIakü- j 
metin gerekçesinde 3 ncü madde için ine deni- j 
yor: «Askerî hâkim ve askerî savcı İhtiyacının 
muvazzaf subaylardan sağlanması takdirinde, | 
muharip sınıfa nıensu'bolıma kaydı konularak 
kıtayı en. iyi şekilde tanımış olma hali gözetil-
miştir. Ancak askerî hâkim ve askerî savcı sını
fına geçtikten sonra bu şahıstan daha uzun 'bir 
süre hu sıfatla istifade edebilmek ve meslek d o j 
ğişikliğinin fikren ve 'bedenen dalha. enerjik ıbir 
•çağda olmasındaki fayda da düşünülmek sure- I 
tiyle hukuk öğrenimine gönderilecek subayla
rın üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılın- I 
da bulunmaları şartı konulmuştur. 

Şimdi, Komisyon, Hükümetin bu es'baibı mu-
cibesini 'ki, bu, Silâhlı Kuvvetlerin ve Askerî 
Şûranın tasvibinden geçmiştir. Uzun müzakere
ler sonunda, biz, bunun zayıf bir esbabı mucibe 
telâkki edilmesini doğru bulmadık ve zayıf te
lâkki etmedik. Şimdi, asıl mühim olan husus, j 
Turhan Bilgin arkadaşımın işaret ettikleri çe
lişme halidir. Yani, «'biz maddeyi böyle bir erbabı 
mucibe ile kabul edersek, bu yoldan gelecek 
olan kıta tecrübesi olan hukuk fakültesi mezu
nu hâkimler ile, kıta kaynağından gelmiyen, as
kerî okul kaynağından gelen hâkimler arasında 
askerlik rütbesi ve kıdemi ile hâkimlik mesleki j 
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kıdemi yönünden daha evvel kabul edilen ka
nunun ilgili maddesinde mucip sebebolarak ko
misyon tarafından ileri sürülen zıt hal, burada 
olacak», denilmektedir'. Buna, «hayır, olmaz» 
diye ret cevabı vermek mümkün değildir. An
cak, bu hal, en fazla üsteğmenlikte iki sene kal
mış genç subaylardan olacak. Bu subay hukuk: 
fakültesini 5 senede bilirse dahi bu süre zarfın
da anea'k yüzbaşı olacağı gerçeği muvacehesin
de, büyük rütbelere sarı ve şâmil olarak böyle 
bir çelişme mevzuubahis değildir. 

Yüzbaşı rütbeli hukuk fakültesi mezunu 
kıta tecrübesi olan hâkim; bir de ondan evvel 
mezun olmuş, askerî mektep kaynaklı, meselâ 
3 senelik, 5 senelik, 6 senelik bir hâkim. Biz, ko
misyonda buna temas ettik. Aldığımız cevap bizi 
tatmin etti. Cevap şudur : Kıta menşeli muha
rip sınıftan gelmek suretiyle o'kutulmuş hâkim 
ile, askerî okuldan gelmiş ve mahkemelere sav
cı olacak, askerî hâkim üye olacak veya mahke
me başkam olacak, bir hâkim Bakanlıkça tertib-
edilirken, bu çelişmenin mahkemeye girmemesi 
ve kabul buyurduğunuz kanunun o maddesinde
ki esprinin muhafaza edilmesi için dikkat göste
recek; Bakanlık bu tâyinleri bu dikkatin ışığı 
altında yapacaktır. Bu suretle, sakınca hali or
tadan kalkınış olacak, onun yerine kıta tecrübe
si olan, genç, bedenen ve fikren kuvvetli, imkân-
lı, muharip sınıftan gelme hâkim elde edilmiş 
olacaktır. 

Biz, komisyon olara'k, bunu çelişir hakle gör
medik ve bu izah çerçevesi içinde bu kayıt ve 
şartla böyle kabulü, çok sıhhatli ve kuvvetli 
kaynağı, müessese içine getirmek yönünde, şa
yanı kabul bulduk. 

Şimdi, halen kuvvetler emrinde, kuvvetlerin 
meslek vazifelerini yapan izinli veya izinsiz ki, 
% 95 i izinsiz hukuk tahsilini yapmış muharip 
sınıf subayları vardır. Evvelâ, kuvvet kuman
danları kendi personelini bırakmak istememiş
lerdir. Komisyon bunun da iyi bir kaynak oldu
ğuna kaani olmuş ve bu kaynaktan neye istifa
de etmiyoruz denmiştir. Bize verilen cevap tat
min edici idi : 

1. Kuvvet kumandanları, kendi elemanları
nı kendi kuvvetlerinde bırakmak istiyorlar. 

2. Bunlar üsteğmen veya teğmen gibi rüt
belerde değil, daha sonraki rütbelerde bizzat. 
okumuş oldukları için, bunların rütbeleri bin
başı veya yarbay gibi büyük rütbelerin içinde 
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bulunuyor. Halbuki, hususi okuduklarından do
layı, kendileri hâkim sınıfına şimdiye kadar 
alınmadıkları için, kara ise karada, deniz ise", de
nizde, hava ise, havada, kıta hizmetlerinde kal
mışlar, bugüne kadar hâkimlik yapmamışlardır. 
Bu kanun bütün bunları da 4 neü kaynak diye 
kabul edip getirirsek, yıllarca evvel ve hususi 
olarak okudukları için, bunlar, hâkim oldukları 
takdirde büyük rütbelerle hâkimlik meslekine 
girecekler; hâkimlik tecrübeleri hiçolmadığı 
için ve daha evvel kabul buyurduğunuz kanu
nun hükümleri gereğince soruşturmayı yönetme 
sorumluluğu, mahkeme başkanlığı sorumluluğu 
görevinin onlara verilmesi gerekeceği ve, onlar 
da bunu yapacak durumda bulunmıyacakları 
için, onların alınması uygun mütalâa edilmemiş
ti. Eğer, vaktiyle hukuk tahsilini bitirmiş olan
lar hemen hâkim sınıfına alınarak, bu boşluk 
doldurulmuş olsaydı, şimdi her halde miktarları 
yüzden aşağı olmıyan, belki yüz civarında ve 
belki de 50 - 60 civarında bulunan bu arkadaş
lardan da hâkim mesleki için istifade etmek 
mümkün olacaktı. Fakat alınmamıştır. Fakül
teyi bitirdikleri halde, kıta subayı olarak büyük 
7'üt'belere yükselmiş oldukları için bunların alın
masında mahzurlar bulunacağını hesaba kata
rak kabul etmedik. 

Muhterem arkadaşlarım, sözcü arkadaşım, 
bu maddeyle ilgili olarak her halde diğer husus
lara temas etmiştir. Bendeniz, sadece, bu hususa 
iliştim. Maddenin bu haliyle kabulünü, komis
yon olarak bilhassa istirham ederiz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 16 ncı 
maddeye, bu konuşmanızın ışığı altında, kıde
me ait bir şey eklemek niyetinde misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANT FERDA 
GÜLEY (Devamla) — Bir teklif yaparsanız, 
komisyon olarak bunu müzakere ederek değer
lendirmek ve arzunuzu mümkünse yerine getir
mek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz bu 3 ncü maddeyi ga
yet yerinde ve ileri fikirli bir madde olarak ka
bul ediyorum. Hakikaten, orduda bu müessese
ye ihtiyaç vardır. Size bir hâtıramı nakledeyim. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde top
lu olarak subay arkadaşlar talebe olmuşlardı. 
Yani, ilk defa başladığı zamandı. Fakültedeki 
bütün profesörler, bu subay arkadaşların çalış-
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malarını ve Tnuvaff akiyetlerini daima takdirde 
yâdetmişlerdi. Bu bakımdan, bu üçüncü mad
denin çıkarılmasını düşünmek bence doğru de
ğildir, kanaatindeyim. Madde güzel. Yalnız., bir 
temennimi ilâve etmeliyim. Muharip sınıfın ya
nında diğer sınıftaki arkadaşların da bu hak
tan istifade etmeleri yerinde olur. Burada, bir 
mesele çıkıyor, arkadaşlar. O da şu : «En çok 
5 yıl süre izinli sayılıyorlar.» Güzel böyle ol
ması lâzım. Fakat, biliyorsunuz, üniversitelerde 
4 - 5 ay tatil vardır. Eğer, bu subay arkadaş
lar imtihanlarında muvaffak olmuş, sınıflarını 
geçmişlerse, 5 ay diğer talebeler gibi boş kal
maları doğru değildir, kanaatindeyim. Orduda 
bunlara 5 ay zarfında ek vazifeler verilse, yani 
seneyi tamamen izinli olarak geçirmeseler na
sıl olur1? Komisyon bu hususta ne düşünmekte
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Son fıkra bu hususa 
temas etmektedir. 

ALP DOĞAN ŞEN (Devamla) — Bir de, 
burada, «üniversitelerde aranıyorsa» kaydı 
vardır. Bu fuzulidir. Eğer, üniversiteler talebe 
kaydını test imtihanı ile yapıyorsa, zaten bu 
imtihana girmeye mecburdur. Yoksa, «üniver-
sitelerce aranıyorsa» diye bunu şerhe lüzum 
yoktur. 

Mâruzâtım bu kadardır. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bir tak
rir hazırlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen biraz acele ediniz, Sa
yın Bilgin. Başka söz istiyen yok. Madde üze
rindeki değiştirge önergelerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Askerî hâkim

ler ve askerî savcılar kanun tasarısının 3 neü 
maddesinin 2 nci satırındaki (Muharip sınıf su
baylarından) ibaresinin (subaylardan) şeklinde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun 3 ncü 

maddesinin 3 ncü satırındaki, «en çok beş yıl 
süre ile» ibaresini «en çok Türkiye'deki Hukuk 
fakültelerinin öğrenim sürelerinden bir yıl faz-
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la süre ile» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Bu öner

geye iltihak ediyorum, ben önerge vermekten 
vazgeçtim. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeleri bir 
kere daha okutup oylarınıza sunacağım. 

(Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
birinci önergesi tekrar okundu. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (istanbul) — Hayır efendim, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 24 e karşı 32 oyla 
kabul edilmemiştir. 

(Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (istanbul) — Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazarı 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Ediyoruz. Yalnız, mütaakıp 
maddelerde ahengi temin için önergeyi istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi istemekte
dir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI (istanbul) — Hayır, takriri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylayalım, efendim. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (İstanbul) — Komisyon önergeyi 
kabul etti, filhal de katılıyor. Fakat, diğer 
maddelerde de önergedeki ibareyi kullanmak 
için önergenin komisyona verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — 0 takdirde, maddeyi oya na
sıl koyacağız? Bu duruma göre, maddeyi isteği 
üzerine, kabul edilen önerge ile birlikte komis
yona veriyoruz. 

Şimdi yapılan oylamaların neticesini veri
yorum : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına 194 arkadaşımız katılmış olup; 
bunlardan 183 kabul, 5 ret ve 6 çekinser oy var
dır. Yeter çoğunluk temin edilemediği için ye
niden oyunuza arz edilecektir. 

Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanunun oylamasına 187 
arkadaş katılmış olup, bunlardan 180 kabul, iki 
ret ve 5 çekinser oy vardır. Yeter çoğunluk te
min edilemediğinden, gelecek birleşimde tekrar
lanacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka: 
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 182 ar
kadaşımız oy vermiş, 172 kabul, 2 ret ve 8 çe
kinser oy kullanılmıştır. Aranılan nisap temin 
edilemediği için oylama gelecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

Vaktin gecikmiş olması sebebiyle, 25 Ekim 
1963 Cuma günü saat 10,00 da toplanılmak üze
re Birlieşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,15 
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1963 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdeğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüi'tüoğlu 
Cavit Oral 
İbrahim Tekim 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehımet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğhı 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Ertemi Ağva 
İhsan Atab'v 
Hasan Fehmi Bozitepe 
Raf et Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
104 
183 

5 
6 

247 
9 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslîmyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil Inıal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksıoy 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

lihami Ertem 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cülld 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

. 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekânıel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıaa Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yanr 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
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KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Ilışan Kabadayı 
Ömer Kart 
A b düss a m ot K u z u c u 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüceso.v 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpalar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İL Avni Akîjit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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Şevket Raşit Hatipoğ! -.< 
Nus ret Köklü 
N;ı 1;it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet. Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğiıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
I tam aza n Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Vusul' İzzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy 
Perda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanüğlıı 

24.10.1983 O 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
l'̂ evzi Ceylân 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Al tay 
Kahini Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Ş eri er 
Ali Rıza Uzu ne r 

URFA 
A ta 1 ay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıe 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esendin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet. Ali Pestilei 

DENİZLİ 

Mehmet Çohanoğhı 

[Reddedenler] 
KARS 

Kemal Kaya 

MUĞLA 

Adnan Akarca 

TOKAT 
İL Ali Di/.man 
Zeyyat Kocaımcmi 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

[Çekin serler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

KIRŞEHİR 
f ln l i l özrnen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

[Oya kaülmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur (t.) 
Kasım Gül ek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

Mahmut Deniz (1.) 
Ali Turanlı (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk NTur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşmğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (t.) 
Mustafa Kemal Krkn 
van 

İbrahim Sıtkı İTa.tip-
oğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 
(B.) 
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ANTALYA 

Ömer Eken 
Nazmi Ke^iımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaık 
-Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-

w •» 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Tuğrul Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit (İ.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın (t.) 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
îsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) . 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdıırrahman Güler 
Faruk Küreli (İ.) 
Necmi Ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
llüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.' 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (1.) 
Turhan Bilgin 
Sorafcttin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Krtıığrul Gazi Sakarya 
Celâl ettin Üzer 

GAZİANTEP 
Oflman Orhan Bilen 
Muzaffer Canibolat (î.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Ciiceoğlu 

I Mustafa Kemal Çilesi? 
I Nizarnottin Erkmen 
I İbrahim Etcm Kılıç-
I oğlu 
I Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
I Halis Bayramoğlu 
I Necnıeddin Küçüker 

HATAY 
I Ali Muhsin Bereketoğl1. 
I Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
I Saki Zorlu 

İÇEL 
I Mazhar Arıkan 
I Mehmet Ali Arslan 
I Burhan Bozdoğan 
I Celâl Kılıç 

Sadık Kutlay 
îhsan önal 

I İSPARTA 
i Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
I İbrahim Abak 
I Ziya Altmoğlu 
I Oihad Baban 
I Suphi Baykam 
I Mahmut Rıza Bertaiı 

Nurettin Bulak 
I Saadet Evren 
I Orhan Eyüboğlu 
I Ali Coşkun Kırca 
I Ahmet Oğuz (B.) 
I Oğuz Oran 
I Sahabettin Orhon 
I Naci öktem 
I llhami Sancar (B.) 
I Selim Sarper 
I Hüsamettin Tiyanşan 
I Abdurrahman Yazgan 

(t) 
Malik Yolaç (I.) 
Zeki Zeren (I.) 

İZMİR 
I Şükrü Akkan 
I Mehmet Ali Aytaş 
I Şeref Bakşık 
I Muzaffer Döşemeci 

Ali Naüli Erdem 
I Ragıp Gümüşpala (1.) 
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İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
îsmail Hakkı Yılanh-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdomıir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Haklan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoglu 
Hurrem Kubat 



Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Stejnıi öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numaneğiu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

M. Meclisi B : 157 
ORDU 

Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Elkrem Alican (B.) 
MualiMttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Bagaran 
Bahri Cömert 
Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper (I.) 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

24 .10 .1963 O : 1 
SÎÎRT 

Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı ( t ) 
Orhan Öztrak (R.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 

Kâmuran Uraİ 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı (t.) 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
MusUh Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücefoülgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 157 24 .10 .1963 0 : 1 
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen oylann sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geeioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
ibrahim Tekiaı 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan KÖknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ztihtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çefcinserler 

Oya katılmıyamlar 
Açık üyeıMkler 

450 
287 
180 

2 
5 

254 
Q 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
M el âh a t Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoglu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hür rem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali îhsan Göğüs 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cüli 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferrah Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göle ay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Kesik&n 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 

381 — 



Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faikih özftı'kih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

M. Meclisi B : 157 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
]\Iehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Rafet Aksoy 

24 . 10 .1963 O : 1 
Ferda Güley 
Orhan Nainı Hazinedar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğbı 
Mehmet Ali Pestilci 

KARS 
Kemal Kaya 

[ Reddedenler] 
MUŞ 

Sami öztürk 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

[Çekin s erler] 
İSTANBUL 

Tahsin Dem i ray 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 

[Oya UaüJmıy anlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimıır (t.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz (1.) 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Voli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ayıbar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Punt Börekçi (t.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 

Ferhat Nuri Yıldırım 
A bel ül hak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
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Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit (t.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (t.) 
Necmi Öktcn (B.) 
İhsan Tombuş 

M. Meclisi B : 157 
I DENİZLİ 
I Sinan Bosna 
I İsmail Ertan 
I Hüdai Oral 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

- I Adnan Aral 
I Şehmus Aralan 
I Yusuf Azizoğlu (B.) 
I Hilmi Güldoğan 
I Recai Iskenderoğlu 

Vefik Piriçcioğlu (B.) 
EDİRNE 

Talât Asal 
I Fahir Giritlioğlu 
I Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
I Nurettin Ardıçoglu (B.) 
I Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
I Hüsamettin Atabeyli 
I Sadık Perinçek 
I Naci Yıldırım 

ERZURUM 
I Ertuğrul Akça 
I Turhan Bilgin 
I Şerafettin Konuray | 

ESKİŞEHİR 
I Ertuğrul Gazi Sakarya 
I Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
I Osman Orhan Bilen 
I Muzaffer Canbolat (î.) 
I Hüseyin Incioğlu 
I Kudret Mavitan 
I Mithat San ! 
I Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
I Ali Cüceoğlu 
I Mustafa Kemal Çilesiz 
I Nizamettin Erkmen 
I 1. Etem Kılıçoğlu 
I Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
I Halis Bayramoğlu i 
I Necmeddin Küçüker j 

HATAY 
I Ali Muhsin Bcreketoğlij 
I Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
I Saki Zorlu i 

24 .10 .1963 O : 1 
İÇEL 

Mazhar Arık an 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(D 
Malik Yol aç (1.) 
Zeki Zer en (1.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytnş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala (1.) 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Os/ma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
i'Ylhi Dolanca v 
İhsan Şeref Dura (B.) 
İsmail Hakkı Yılanltoğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Alı Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Kik ret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlıt 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadircan Kafh 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Del ika ya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
Manoğlu (1.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
At/a Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

M. Meclisi B : 157 
Gev at Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Elkrem Alacan (B.) 
Muslihittin Gür«r 
Hami Tezıkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper (1.) 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

24.10.1963 O: 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahranılı (I.) 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELI 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı (t.) 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

Şükrü Kösereisoğhı 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
T ofoTI rVlll 

Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
t 
1 
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M. Meclisi B : 157 24.10.1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 182 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar - . 2 5 9 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahımet Karamüftüoğlu 
İbrahim. Tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöl 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Bülent Eeevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURSA 
Ekrem PaJksioy 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettm Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cetmalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 
Abdullah CilM 
Bahri Bahadır 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Derman cı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozibeyli 

Ömer Zekâi Dorman 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

tZMtR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AM özdikmenli 

KAYSERİ 
Afbdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
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M. Meclisi B : 1 
MARAŞ 

Kemal Dağcı oğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Alî Arı kan 
Şevki Aysan 
Vahap Pizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

24 . 10 .1933 O : 1 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çcltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfîfkih 
Fakih Özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğl1 

Nusret Köklü 
Nahit Yenişehir! i oğlu 

AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ADANA 
Yusuf Aktimur (1.) 
Kasım Gülck 
Mciih Kemal Küeükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğhı 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz (t.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlı; 
Re fet Aksoy 
Ferda Gülcy 
Orhan Naim I la zinada ı 
Sadi Pehlivanoğlu 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 

TEKİRDA6 
Turhan Kut 
Ilayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabah a t ti n Bayb ura 
Mehmet Kazova 

Raif Aybar (P>.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekei (i.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı 1.1 al ip 
oğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seekiu (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldın m 

Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
AJi Rıza Uzuner 

URFA 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulana!p 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esongin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftün-:i :> 
Mehmet Ali Pestil ci 

AİKİülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

[Reddedenler] 
KARS 

Kemal Kaya 

[Çekin 
İSPARTA | 

Ali İhsan Balım 
İSTANBUL 

Tahsin Demi ray 

MUŞ 
Sami Öztürk 

serler] 
KÜTAHYA 

Atehine t Kesen 
TOKAT 

11. Ali Dizman 

Zeyyat Kocamemi 

VAN 
Muhlis Görentaş 

[Oya kat ıhnıy anlar] 
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Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal (î.) 
Fuat Ümit (I.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türked 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (1.) 

M. Meclisi B : 157 
Neemi ökten (B.) 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arşlar 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PMnçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğu] 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu (B.) 
öttner Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Serafettin Konuray • 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat (1) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niz Nimetti n Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

24 .10 .1983 O : 1 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğln 
Ahmet Sırrı . Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

ISTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (1.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
(î.) 
Malik Yolaç (1) 
Zeki Zeren (I.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala (t.) 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kayga^ 
Nihat Kürşat 
Şinasâ Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğamçay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu (1.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
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M. Meclisi B : 157 24 . 10 .1963 O : 1 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Eaat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
HiDmi Bay dur 
Cevdet Osıkay 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdem'ir Tüzün (t.) 

ORDU 
Ata Bodur 

Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) _ 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper (1.) 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

[Açık Ü4 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
fbrahim Çöker 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mıahramlı (1.) 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Selâhattiıı Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

-, _ 
YekÛL 9 

Zeki Yağımurdereli 
TUNOELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı (î.) 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahaıılı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahfakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücebilgin 



Dönem : 1 / O T 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L t S l S. Sayısı : 4 0 / 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/523; 

C. Senatosu 1/305) 

(C. Senatosu S. Sayısı : 305) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3.10.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2809 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.9.1963 gün ve 1/523 - 55 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 3.10.1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. H. Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açıik oy neticesi 
Kabul 
Bet 
Çekinser 

127 
125 
— 
,2 

Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonr 4 .10.1963 
Esas No. 1/523 C, S.: 1/305 

No. 289 • 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

lOumlhuriıyelt Senatosu Oemei Kurulunun 3 .10 . 19ı63 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvi
binle arz edilmek, üzere Yüksek Başkanlığa sulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 
ıSazcü 

Ordu Milletvekilli 
A. H. Onat 



Dönem : 1 /Ofi 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 D 
Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/529; 

C. Senatosu 1/304) 

(G. Senatosu S. Sayısı : 306) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3.10.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2808 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 27.9.1963 gün ve 1/529 - 54 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuri
yet Senatosu Oenel Kurulunun 3.10.1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. H. Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

109 
107 

1 
1 

Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe^ Komisyonu 4.10.1963 
Esas No. 1/529 C. S.: 1/304 

No. 290 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.10.1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Karıma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ordu Milletvekili 
A. H. Onat 



Dönem : 1 ütmem : ı / A » 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Ö 0 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/542, C. Senatosu 1/306) 

(Not: C. Senatosu S. Sayın : 304) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 . 10 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2810 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 . 9 . 1963 gün ve 1/542 - 53 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.10.1963 
tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi : (120) 
Kabul : 117 
Ret 2 
Çekinser : 1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 4 . 10 . 1963 

Esas No.: 1/542; C. S. 1/306 
No. : 288 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 10 . 1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edüen «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ ELIitYEDİMGÎ BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1963 Perşembe 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OTA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

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

4. — 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) 

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

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

7. — 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) 

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

9. — 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 (6/616) 

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

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

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

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

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

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi înceler'in, 



— 2 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 1 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — 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) 

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

18. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ısflahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tanın ve Ticaret 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktan-
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
nm ve Ticaret Bakandanndan sözlü sonısu 
(6/625) 

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

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllannda tarım ve sanayi alan-
lannda ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, 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) 

23. — 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) 

24. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara- I 
•a'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka I 

.dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm I 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) | 

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

26. — 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 Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kınkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yollann ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sonısu. (6/634) 

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

29. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğ 
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz 
lü sorusu (6/636) 

30. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Üzer' 
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

34. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlannın yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

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



36. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni Ki 
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

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

38. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

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

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

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

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

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

45. — 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) 

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

47. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın Hân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tespitinde hangi esaslara isti 
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

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

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

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul • Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

51. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

52. — 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 İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

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

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

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

56. — 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) 



57. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
4358 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

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

59. — 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) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

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

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

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

64. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
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) 

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

66. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Tanm alet, makina ve yedek parçala-
nnm zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

/ 67. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu*'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 
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68. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştınna Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

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

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

71. — Ankara Milletvekili İbrahim. İmirzalı-
oglu'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) 

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

73. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

74. — 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) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollannca ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

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

77. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı-



lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

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

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

1 80. — Kırklareli Milletvekili Basan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tazım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

81. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

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

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

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — İzmir 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) 

87. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde «el «felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) | 

5 — 
88. — Ndğle Milletvekili Asım Eren'in, Niğ. 

de İlinde 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 İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin 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) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi vt 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen '-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen '-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin-



- 6 
îeri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan- I 
larmdan sözlü sorusu (6/706) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına îkizdere Hidro - ] 
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
îmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

99. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılmda yayınlanan bir ya2iya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/7Û9) 

100. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ- • 
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirza-
hoğlu'nun, Devüet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
Borusu (6/711) 

102. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik-
men in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkm-
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

104. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova-
Tim, Takat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağın M dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/7.14) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mrı, Tokat ile Yeşihrmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakarımdan sözlü sorusu (6/715) 

106. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ- | 
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tanın Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er İn, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyar'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilat 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) | 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er İn, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair îmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

110. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlanna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

112. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

113. - - Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karanmn kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

115. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

118. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

119. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 



İ2Û. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

121. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

122. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

123. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

124. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/784) 

125. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

126. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
ıni'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

127. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

128. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme sulan, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

? -
129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

130. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

131. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptand
ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup, 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

133. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

134. —- Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Askerî mahkemeler kuruluş ve yar

gılama usulü kanunu tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/547) (S. Sayısı: 496) [Dağıtma 
tarihi: 15 . 10 . 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 Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili FaMh özfakih ve Edime Milletvekili ll
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
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ve Geçici Komisyon ıraporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
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. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17'.8.19631 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı 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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

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

3. — 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 . 9 . 196S] , .? 

4. — 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 raporlan 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
İhsan GÖğüş ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçoioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir 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 İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
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] 

6. — 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, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

7. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
ÖZÖI Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 



Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı: 392) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14.9 .1963] 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı: 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı: 395) [Dağıtma 
tarihi: 14.9.1963] 

14. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı: 396) 
[Dağftma tarihi: 14.9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 v« 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada-
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let ve Plân komisyonları raporları (2 366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı: 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı: 405) [Dağıtma tarihi: 18 .9 . 
1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi 
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-



deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/65; O. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi: 
18.9.1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı-
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18.9 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün* Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın* Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 

w -
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 „1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Karamı Genel Kurulda görüşülmesine 
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dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararuı Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/48; O. Senatosu 4/37) 

(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 
4 1 . — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; O. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

44. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
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îan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. .Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

50. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 

Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (8. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Mâliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşının, 1111 sayılı 
Kanıma bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gür.kan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanım teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad-
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deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . &. 1963] 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

59. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı. Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

63. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili 'meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 

verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanlann terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 .9 .1963] 

64. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi, ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 435) [Dağıtma tarihi: 24.9.1963] 

65. — 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 teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

X 66. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 5 .10 . 
1963] 

67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu-
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ğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

69. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10 .1963] 

70. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, «mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

71. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

72. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın 
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

73. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'üı, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (Gün-
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

74. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-

şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963] 

75. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

76. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

77. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

X 78. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sa
yısı : 476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 79. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
1959 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 80. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/542, C. 
Senatosu 1/306) (S. Sayısı : 485) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

X 81. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke-



releri (M. Meclisi 1/529, C. Senatosu 1/304) 
(S. Sayısı : 486) [Dağitma tarihi : 7 .10 .1963] 

X 82. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair O. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/523, O. Senato
su 1/305) (S. Sayısı : 487) [Dağıtma tarihi: 
7 . 10 . 1963] 

83. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sayı
sı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8JL0.1963] 

84. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 
1/256) (S. Sayısı : 204 e 2 nci ejc) [Dağıtma ta
rihi : 9 .10 .1963] 

X 85. — İstanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı : 
478) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

X 86. İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı : 479) [Dağıt
ma tarihi : 7 .10 .1963] 

X 87. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile-
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 .10 .1963] 

15 — 
X 88. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı kesin

hesabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğu-
na~dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İstan
bul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 .10 .1963] 

X 89. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra-
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 .10 .1963] 

90. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu 
ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku
rumu Kanununun 8 . 3 . 1961 tarih ve 344 sayı
lı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 

.9 . 10 . 1963] 

91. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/67, C. Senatosu 4/58) 
(S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

92. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı ka
nunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 
[Dağıtma tarihi : 15 .10 .1963] 

93. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşınm, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununa «ek kanun teklifi ve Ta
rım ve. Plân Komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı: 502) [Dağıtma tarihi: 15 . .10.1963] 

94. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları hak
kında intibak kanunu teklifi ve Tarım, Maliye 
ve Plân "komisyonları raporları (2/165) (S. Sa
yısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15 .10 .1963] 
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95. — Türkiye.Büyük Millet Meclisi Muha

sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağus
tos ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme 
Komisyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

96. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/29B; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18.10 .1963] 

97. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan Zirai maddeler Andlaşıhasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı: 506) [Dağıtma tarihi: 17 . 10 . 1963] 

X 98. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı Kesinhesaplanna ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10.1963] 

99. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Alıtuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17.10 .1963] 

100. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21.10.1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X 1. — 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] 

X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta 
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki $047 sayılı Kanunun yeniden 
urataimasma dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1968] 

X 3. — 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
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
Mroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 238) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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

6. — 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 çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/804) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıttı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt S ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'ua ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-
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keresi ve Adalet Komisyonu rapora. (8/560) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmauoğlu, 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 10. — 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 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 12. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarıs: ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 18. — 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) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

14. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1968] 

B - BÎRÎNOÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILAOAK 
İŞLER 

1. — 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] 

2. — 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] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

4. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları 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 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 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

X 7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa-Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1963] 



S. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
ılı 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait
li lu, 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 19631 

9. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264) 
birinci g-örüşrae tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10 — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
? nH maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta 
tırısı ve tcisleri Komisyonu raporu. (1/458) 
rS Sayısı • 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

11. — Z'raat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
mi Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (17463) (S. Sayısı : 268) 
TDağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa-
vılı 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 
5-ıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ê 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 rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

14. — 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] 

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. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
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i nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 

mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Korniş 
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 sarihi : 
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 : 29 . 6 . 1963] 

X 19. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 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] 

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

23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 

I 296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963} 
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X 24. — 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 kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta 
rihi .: 3 . 7 . 1963] 

X 25. — 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] 

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

27. — istanbul 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] 

28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
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] 

X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) r Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta 
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu 
Ummasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm 
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1 96) (S Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1063] 

X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
JL'ıcaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüm m.. 
taallik beyannamenin onaylanmasının uygui 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plan komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı 333) [Dağıtımı 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akıd Tarafları ile Polanya Halk Uum 
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetleri.' n 
i>ili beyannamenin onaylanmasının ay , ;-
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gu «r ••• 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonla.-ı ra;>>> 
rı (1/98) (S. Sayısı 334) [Dağıtma tarihi 
9 .7 .1963] 

X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis tdıl» 
.«k tıbbı cerrahı ve lâboratuvar malzemesinin 

Gümrük Resminden muafen muvakkat ithalin»' 
iaır Andlaşmaııın uygun bulunduğu hakkmd.. 
<anun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık > iv*ı-.vı 
/ardım. Gümrük vc Tekel ^ t i'laiı komisyon! 
fi raporları (1/279) (S Sayısı .Î3:<) [!)., 
gıtma tarihi : 9 7 1963 I 

X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkıyt 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik De 
letleri Hükümeti arasında yapılan Andla.sm;ı 
ait teati olunan mektupların onaylar ı;ı -HÜM • 
>un bulunduğuna dair kanan u\<-i \ \t 
•M ve Plân komisyonları \-,\\M\ 
S Savısı 336) rDa-ıtm.-ı tur h' t V !'.)H3 

x 35. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Söyleşmesinin onaylanmam 
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan komi.» 
yonları raporları (1 95) (S Sayısı 337) [Da 
ğıtma tarihi : 10 . 7 1963] 

36. — 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] 

37. — İmar ve İskân Bakanlığı kurulu' vt 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 ncı maddesi 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madd»-
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, imar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1 375, 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi ; 11.7.1963J 



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

39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1908] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı 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] 

42. — 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 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 43. — 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] 

44. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

45. — Kooaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1983] 

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

X 47. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
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 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 noi madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 49. — 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 Komisyonlan ra
porlan (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi: 3.9.1963] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 8704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

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

I vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka-
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nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve îmar ve îskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

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

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat özttirkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklif i ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 899) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 
266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20. 9.1963] 

X 60. —16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, 0, D, E, F eklerinin, Tür

kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II noi 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasımn uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbns 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporlan (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1968] 

62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı 'Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X63, — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C, Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 458) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 9 , 1963] 
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X 64. ~- Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 65. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

66. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

67. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

68. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963] 

69. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

70. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkinin, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

71. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon

ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

72. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

73. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair* 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, 2/517) (S. Sayı
sı : 483) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

74. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları rapordan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

X 75. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek-
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lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldınlmasma dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/27») 
(S. Sayısı: 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

76. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

77. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargıla
ma usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/548) (S. Sayısı : 497) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

78. — Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi incelerin T. C. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (2/463, 2/478) (S . Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10.1963] 

79. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay

nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin' 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1963] 

X 80. — Türk-Yunan Trakya hududunun mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının 
ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde im
zalanan Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasansı ve Bayındır
lık ve Dışişleri komisyonlan raporları (1/488) 
(S. Sayısı: 505) [Dağıtma tarihi: 18 .10 .1963] 

X 81. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

82.— C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı : 509) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

83. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve içişleri komisyonları raporlan 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

(Yüs Blliyedinci Birleşim) 




