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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Mardin Milletvekili Şevki Aysan'm, 24 - 25 
Aralık'ta Mardin ve Siirt'teki kasırganın se-
bebolduğu büyük hasar karşısında Hükümet
ten âcil tedbir ve yardım istiyen demecine; 
içişleri Bakanı îlyas Seçkin ile İmar ve iskân 
Bakanı Hayri Mumcuoğlu cevap verdiler-. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçcr'in, Kıb
rıs'taki kargaşaklıklar ve Türk unsuruna yapı-
lagelmekte olan kanlı tecavüzler konusunda 
Hükümetin açıklamada bulunması gerektiği 
hakkındaki konuşmasına, Başbakan Yardım
cısı Ekrem Alican, Hükümetin bu açıklamayı 
yapmaya hazır olduğu, ancak bunun zamanını 
seçme imkânım yine Hükümete bırakılmasını 
temenni ettiği yolunda cevap verdi. 

izmir Belediye Başkanı Osman Kibar'm, 
izmir Belediye Meclisi adına, Kıbrıs'taki esef 
verici olaylar sırasında ölen ve yaralanan Türk
lerin ve ailelerinin acılarını paylaştıkları, Kıb
rıs Türklerinin can ve mal emniyetlerinin, 
hürriyet ve saadetlerinin korunması hususun
da son çareye dahi baş vurulmasını istedikleri 
ve bu isteğin Kıbrıs Türk Cemaati liderlerine 
de ulaştırılması rica ve temennisini muhtevi 
telgrafı okundu. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahi m oğ
lu ve 15 arkadaşının 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (E) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi okunarak' kabul olun
du. 

Komisj'onlarda açık bulunan üyelikler için 
seçim yapıldı ve tasnif sonund'i aday «•öste-
rilenlerin seçildikleri anlaşıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri ile Emniyet San
dığı memur ve hizmetlilerine ikramiye veril
mesine dair kanun teklifleri gündemdeki bütün 
islerden öne alınarak görüşüldü ve kabul olun
du. 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi binasının durumuna dair soru
suna, Millî Savunma Bakanı tlhanıi Sancar, 

Çankırı Milletvekili Rahmi İncelev'in. Köy 
kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne ve 

Kırşehir Milletvekili Halil öznun'in, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi büyük 
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bir yatırım yapılacağına dair sorularına, Barba
kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ekrem Ali-
can, 

Muğla Milletvekili Hilmi Baydur*un, Muğ
la iline 1963 yılında turizm bakımından ne ya
pıldığına ve yapılması düşünülen işlere dair 
sorusuna da Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
Nurettin Ardıçoğlu cevap verdiler. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Erzu
rum imam - Hatip Okulunda vukubulan boykot 
olayının, basında belirtilen tarzda cereyan edip 
etmediğine dair Millî Eğitim Bakanından, 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Koa
lisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten bu 
yana, Kıbrıs Anayasasının ve Anlaşmaların tam 
olarak uygulanmasını sağlamak bakımından tat- j 
bik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri Bakanından, j 

Burdur Milletvekili Mehmet özbay'm, şehir- i 
ler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup ol
madığına ve Ankara üzerinde çarpışarak düşen 
uçak olayına dair, Millî Savunma ve Ulaştırma 
Bakanlarından, 

îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il ve il
çelerde ziraat odalarının kurulmaması sebebine 
dair Tarım Bakanından, 

Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'in, ta
rımsal plânlamaya yarar bir harita veya rapo-

SORU SORULAR 
Sözlü soru 

1. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, va
zife mahalline gitmediği halde, gitmiş gibi gös
terilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse olup 
olmadığına dair sorusu Başbakanlığa göderil-
miştir. (6/778) 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 

mahrumiyet bölgelerinde hizmet müddetlerini 
tamamlamıyan ne kadar memur bulunduğuna 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/402) 

2. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları söz ve mü
zik programlarının hangi ölçülerle hazırlan
makta olduğuna dair yazılı soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/403) 

3. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Pilot bölge kabul edilen Terme ilçesi

nin bulunup bulunmadığına dair Tarım Baka
nından sözlü soruları, soru sahipleri ikinci defa
dır Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
düştü. 

615, 616, 627, 633, 634, 635 sayılı sorular da, 
ilgili Bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Anayasanın 102 nci maddesi gereğince ha
zırlanan Bakanlar Kurulu listesinin sunulduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunduktan 
sonra, 

Başbakan İsmet İnönü'nün, Kıbrıs olayları 
ve yeni Hükümetin Milletlerarası nizamı çiğne
yen her türlü davranışları önlemek üzere her 
tedbire başvurmakta devam edeceği husvs.a-
daki kesin beyanı, milletvekillerinin ittifakıyle 
tasvibolundu ve alkışlarla karşılandı. 

30 . 12 . .1963 Pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

ne, 1964 senesi için, neler yapılmasının düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/404) 

4. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Pilot bölge kabul edilen Terme ilçesinde 
inşasına başlanan sağlık merkezine, 1964 senesi 
için, ne kadar yardım yapılacağına dair yazlı 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/405) 

5. — Kasım 1961 tarihinden buyana kaç mil
letvekili ve Senato üyesinin yurt dışına gittiği
ne ve herbirine ne miktar döviz ödendiğine da
ir yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/406) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 1 Ka
sım 1961 tarihinden bu yana kaç devlet memu
runun yurt dışına gönderildiğine ve ne miktar 
döviz ödendiğine dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/407) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. —, îstanbul Milletvekili Sabri Vardar-

lı'nm, Transit geçişlerde alınacak Karayolla
rı vergisi kanunu teklifi. (2/631) (Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
2. — Tekel Genel Müdürüğünün 1959 yılı 

döner sermaye hesaplarına ait bilançosunun su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/774) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/775) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
4. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili" Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) 

5. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kaıma Komisyon 
metinleri. (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 204 e 3 ncü ek) 

6. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu. (2/269) (Gün
deme) (S. Sayısı : 233 e 2 nci ek) 

7. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve

kili Sadık Perinçek'in, Kamu îktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de
netlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyon raporu. (2/273) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 234 e 2 nci ek) 

8. — İstanbul'da Beşiktaş'da, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola
rak îstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru. (1/126, 1/196) (Gündeme) (S. Sayısı : 
243 e 1 nci ek) 

9. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları. (1/538) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 538) 

10. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkın
daki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları. (1/491, 2/491) (Gündeme) (S. Sayısı : 
539) 

11. —• Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/469) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 540) 

12. — Milletlerarası sivil havacılık Andlaş-
masma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair protokollerin onaylanmasının uygun bu-
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M. Meclisi B : 20 
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları. (1/264) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 541) 

13. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plan komisyon
ları raporları. (2/564) (Gündeme) (S. Sayısı : 
542) 

14. — Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Piân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/546) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 543) 

30 . 12 . 1963 O : 1 
15. — Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu

luğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/559) (Gündeme) (S. Sayısı : 544) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

16. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı. 
(M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285) (M. Mec
lisi S. Sayısı 267; C. Senatosu S. Sayısı : 309) 
(M. Meclisi Dışişleri, Adalet ve İçişleri komis
yonlarından seçilen dörder üyeden kurulu Geçi
ci Komisyona) 

BÎRÎNOl OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen. 

KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, her ar
kadaş anahtarı doksan derece sağa çevirecek ve 
beyaz işarete basacaktır. 

Arkadaşlar oylarını kullandılar mı?.. Kul-
lanmıyanlar lütfen kullansınlar.. Yoklama mu
amelesi bitmiştir. 

(Otamâtik cihazla yoklama yapıldı.) 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) -*• 

Gündem dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyoruz. 
Ne hakkında konuşacaksınız ? 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Balıke
sir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Kıbrıslı 
Rum çetesi tarafından Kıbrıs Anayasasının ihlâ
line ve buna kar§ı Türk unsurunun korun
ması bakımından tek taraflı müdahale im
kânının mevcudolmasına rağmen tedbir alın
masında gecikmeler olduğu ve tereddütlü beyan
lar yapıldığı konusunda demeci 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU 
Grup adına söz istiyorum. 

(Balıkesir) — 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Kıbrıs konusunda. 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLİYA

OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri... 

Londra ve Zürih andlaşmalarının beynelmi
lel bir siyasi vesika vasfını kazandırdığı Kıbrıs 
Anayasasının, adadaki Bum tedhişçiler tarafın
dan ihlâli ve Türkler aleyhine geniş çapta bir 
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katliam hareketine girişilmesi karşısında, Hü
kümetimizin tamamen hukukî yetkilerini kul
lanmak suretiyle münferit müdahaleye karar 
vermiş olmasına rağmen, bu kararın tatbikatın-
daki aksaklıklar ve gecikmeler yüzünden Kıb
rıs'ta katliam maalesef devam etmektedir. 

Andlaşmanm birinci maddesinin ihlâli müna
sebetiyle, dördüncü maddedeki müdahale hakkı
mızın kullanılacağı yolunda Hükümetin aldığı 
karar, Türk milletinin ve ona niyabet eden Bü
yük Meclisin ittifakla tasvibine mazhar olmuş 
ve Hükümetin gereken bütün imkânları kullan
ması teşvik olunmuştu. 

Fakat, Garanti Andlaşmasmın birinci mad
desi, adada güvenliğin bozulması, Anayasaya 
saygı gösterilmemesi veya ilhak faaliyeti gibi 
hâdiseler dolayısiyle dördüncü maddedeki mü
dahale hakkının kullanılmasına ve Anayasanın 
ihlâlini doğuran hâdisenin ehemmiyet ve çapı 
nisbetinde bu hakkın kullanılmasına cevaz ver
diği halde, Hükümetimizin, bu hakkı kullan
makta gösterdiği tereddüt ve ihmaller yüzünden 
Kıbrıs'ta durum Türk azınlığı aleyhinde inkişaf 
etmektedir. 

Gazetelerimiz, devam eden katliama ait facia 
resimleri ile dolup taşmaktadır. Rum tedhişçiler 
posta merkezlerini ve hava alanını kontrol al
tında bulundui'makta, inisiyatif kendisine bıra
kılmış bulunan îngiliz generali de bu gibi olay
ları önlemekte za'ıf göstermektedir. 

Andlaşmanm haklı bir münferit müdahaleye 
karar veren hükümete tanıdığı yetkiler çok ge
niştir. Uygun görülecek her tedbirin alınabil
mesi, her teşebbüsün yapılabilmesi mümkündür. 
Bu yetki sınırsızdır, şümulü çok geniştir. Hele 
adada güvenliğin bozulması Anayasanın ihlâli, 
Enosis hareketleri, bir tedhiş havasını da aşar, 
âdeta bir milletin bir diğer ırkı yok etmek iste
mesi gibi beynelmilel bir suç, bir jenosit halini 
alırsa, münferit müdahale yolu ile alınması gere
ken tedbirlerin de, bu ölçüde ve aynı nisbette 
münasip tedbirler ve teşebbüsler olması iktiza 
ederdi. 

Vaktinde ve bütün imkânları tecrübe etmek 
suretiyle yapılacak bir müdahale, Nazi kampla
rı faciasından sonra tekrarına cüret edilen bir 
jenosidi, milletlerarası bir yüz karası mânasm-
daki fiilleri durduracak ve bütün dünyada, ar-
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! tık bir ıstırap konusu haline gelen dâvayı katî 
; bir hal şekline bağlamak yolunda katî biı- adım 
| teşkil edecekti. 

Bu yapılmamıştır. Meclisçe gönülden tasvib-
edilen karar zamanında, süratle, dirayetle tatbik 
edilmemiştir ve edilmemektedir. Resmî beyan 
ve taahhütlerle Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiseler 
arasında derin ve ıstıraplı bir aykırılık vardır. 
Hükümetin bu yeni safhadaki Kıbrıs politika
sında da, bu hâdiseden önceki safhada olduğu 
gibi bir acz müşahede edilmektedir. 

Kı'brıs meselesinin birdenbire bu had safha
ya ulaşması halinde Hükümet yetkilerini hatır
lamak, tavsif etmek ve kullanmak yolunda gere
ken dikkati sarf etmemiştir. 

Kıbrıs statülerinin hazırlanmasında büyük 
rolü bulunan muhterem profesörlerin ve hııkuk-

| çuların fikir ve mütalâası alınmak lüzumu his
sedil m eksizin, hukukun ve otoritenin bütün icap 
ve imkânları üzerinde katî bir strateji tanzim 
edilmeksizin girişilen, eksik ve geç kalan müte
reddit tatbikatın ne gibi bir netice vereceği me
rak ve üzüntü konusudur. 

Gazetelerimizde geciken tedbirler ve kararın 
tatbikmdeki hatalar üzerine yazılar yazılmakta 
ve hukuk bilginleri bu durumu teyidederek, hâ
lâ alınması mümkün tedbirler hususunda ilgili
leri ikaz etmektedirler. Buna rağmen, resmî ve
ya yarı resmî beyanlara anlaşılmaz bir tereddüt 

j havası hâkimdir. 

Geçen celsede, bütün Türk milleti ve barışse
ver dünya adına gönülden alkışlanan kararı 
alanlar şimdi neredeyse meçhul ve hayalî mu
hataplardan özür dilemek yoluna gidecek 1 ermiş 
gibi konuşmaktadırlar. 

Eğer doğru ise sayın Başbakan bir beyana
tında «Kıbrıs'ta bir papaz, beni yedi düvelle dö
vüştürmek istiyor.» demiştir. Kıbrıs'ta bir pa
pazın, yedi düveli bizimle dövüştürmeye mukte
dir olduğunu iddia etmek, Hükümetimizin yedi 
düvel karşısında itibarını kaybetmiş olduğunu 
bizim, Hükümet olarak devletler hukuku mües
seselerini ikna kudretimizi kaybetmiş olduğu
muz şeklinde yorumlanırsa, bunun mesuliyeti 
kime aidolacaktır?. 

Her geçen dakika Kıbrıs'ta kardeş kanı akı
tılmasına söbebolmaktadır. öldürülen Türklerin 
sayısı korkunç rakamlara ulaşmaktadır. 
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İJaha önce, A. P. Meclis Grupu adına konu

şan Faruk Sükan'm uyarmalarına gereken öne
mi vermiyerek bu facianın hazırlanmasına fır
sat veren politik tutum bir yana, hiç olmazsa 
müdahale kararı alınıp da gerçekleştirilmemesi 
gibi bir durumdan sonra akan her damla Türk 
kanının hepimizce, takibedilmesi gereken so
rumlulukları olacaktır. 

Biz Saint Barthelemie tipinde bir katliamı, 
insanlığı utandıran yeni bir jenosit hâdisesini 
yedi düvelin, 1963 dünyasının tasvibedel»ileceği
ne ve bu yolda kızıl bir papaz uğruna bizimle 
dövüşeceklerine katiyen ihtimal vermiyoruz. 

Eğer bunda yamlıyorsak, dünya bir anda bu 
kadar tersine dönecekse Kıbrıs'ta katledilenler
le birlikte ölmek, modern dünya insanlığının en 
büyük şerefi olarak hepimize nasib olsun. 

Ama, böyle 19 ncu asır beyanlariyle ve bu 
eksik tedbirlerle, hak istihsal edilebileceğini de 
zannetmiyoruz. Sözlerimizi Sayın Prof. Dr. Fa
hir E. Armaoğlu'nun bugün Cumhuriyet Gaze
tesinde neşredilen yazısından aldığımız şu pa
sajla son veriyoruz : 

«Soydaşlarımızın güvenliğinin tam olarak 
sağlanacağına ve Anayasa ile teminat altına 
alınmış bulunan hak ve hürriyetlerinin koruna
cağına inanmak çok güçtür. Bu inancın gerçek
leşebilmesi için Türk Hükümeti müdahalesinin 
genişlemesi ve Anayasa düzeni ile güvenlik tam 
şekliyle gerçekleştikten sonra bu müdahalenin 
sona ermesi gerekirdi, lâkin, şu anda üç dev
letin Kıbrıs'taki kuvvetleri bir İngiliz komuta
nının başkanlığında duruma el koyduklarına 
göre, Türkiye'nin daha geniş müdahale imkânı 
ilk anda alması lâzımgelen tedbirler hususu, im
kânları şimdilik kaybolmuştur. Bu geniş müda
halenin daha ilk anda yapılması gerekirdi. 

Türkiye şu anda, geniş müdahale imkânını 
kaybetmiş olmakla beraber, böyle bir müdahale 
ihtimali de tamamen yok olmuş değildir.» 

Aynı kanaatteyiz. Bü ihtimalin bütün icap
ları ile bir an evvel kullanılmasında Kıbrıs'ın ve 
dünya barışının büyük menfaati vardır. İlgilile
rin bir kere daha dikkatini çekmeyi büyük so
rumluluk adına lüzumlu hissettim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Başbakan İsmet inönü tarafından teshil 
olunan Bakanlar Kurulunun programı. 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz. 

(Orta sıralardan alkışlar) 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Sayın millet vekilleri, 
Yeni Hükümet Programını Yüksek Meclise 

sunmak için huzurunuzda bulunuyorum. 
İkinci Karma Hükümetin çekilişinden sonra, 

Türk Milleti ve onu temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, demokrasi alanında yeni bir sına
vı da başarı ile verdi. Bütün çevreler, yeni Hükü
met kuruluncaya kadar geçen zamanda, köklü 
Devlet geleneğine sahip bir büyük millete yaradan 
sükûneti, ağır başlılığı gösterdiler. Türkiye'yi 
bir Hükümet buhranının olağan güçlükleri için
de iken bâzı olup bittilerle karşı karşıya bıraka
bileceklerini umanları derin hayal kırıklığına uğ
rattılar. 

Türk Milletinin bu gibi güç zamanlarda daha 
iyi beliren ve her türlü düşünce veya parti ayrı
lığını örtebilen birliği, dayanışması, azim ve ira
desi, en çetin meseleleri bile demokratik düzen 
içinde çözebileceğimizin teminatıdır. 

Eski Hükümetin çeşitli partilerden üyeleri, 
yeni Hükümetin kuruluş anma kadar, övünüle
cek bir sorumluluk duygusu ile görev başında 
kaldılar. Muhalefet partileri, güçlüklerin başarı 
ve sükûnetle aşılmasına, olgun davranışları ile 
yardımcı oldular. 

Sayın milletvekilleri, 

1961 seçimlerinden sonra iş başına gelen iki 
karma Hükümet zamanında, iki yıllık bir süre 
içinde, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik ha
yatında önemli merhaleler aşıldı. 

Genç Türk demokrasisi, başlangıç yıllarının 
sarsıntılarından sonra, bu iki yıl içinde, 9 Tem
muz 1961 Anayasası'mn çizdiği yolda, demokra
sinin bütün hukukî teminat müesseselerine ka
vuştu. 

Adalet bağımsızlığı sağlam temellere yerleşti. 
Anayasa Mahkemesi kuruldu; kuruluşundan beri 
geçen kısa zamanda, hukuk düzeni için, demokra
si için, Atalürk devrimleri için, 27 Mayıs 1960 
Devriminin ilke ve ülküleri için ne kadar yeterli 
ve değerli bir koruyucu müessese olduğunu türlü 
örnekleriyle gösterdi. 

1961 genel seçimlerinden sonra 1963 mahallî 
seçimleri de Türkiye'de en geniş anlamı ile secim 
serbestliğinin kökleştiği inancını doğruladı. 
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Devlet radyolarımızın artık demokrasilerdeki 

sayılı örneklerden geri kalmıyan tarafsız tutumu 
hukukî teminata da kavuştu. 

Basın, iktidarları ve idareyi tenkit ve denetle
me bakımındım en geniş hürriyete kavuştu. Ba
sın hürriyeti için artık Türkiye'de, Anayasa dü
zenini ve yurttaş onurunu koruyucu sınırlardan 
başka bir sınır kalmadı. Toplantı ve gösteri yürü
yüşleri hürriyeti eksiksiz olarak gerçekleşti. Tam 
bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit davranma alış
kanlığı idareye hâkim oldu. 

Plânlı kalkınmanın hazırlık dönemi ve ilk 
uygulanış yılı başarı ile geçti. Plân düşüncesi, 
Türkiye'nin plânsız kalkmamıyacağı inancı, çok 
geniş bir yurttaş çoğunluğunun zihninde yerleş
ti. 

27 Mayıs Devriminin ve 9 Temmuz Anayasa
sının sağladığı ileri hak ve hürriyetler düzenin
den, bu Devrimi kötülemek, bu Anayasayı tahrib-
etmek için yararlanmaya kalkışmanın hüsrana 
mahkûm olduğunu, anlayışlı kimseler arasında 
anlamıyan artık hemen hemen kalmadı. 

Her halde takdir buyurulaeağı gibi, en köklü 
demokrasilerde bile, demokrasi, vatandaşa, geniş 
hak ve hürriyetlerle beraber ağır sorumluluklar 
da yükliyen bir düzendir. Türkiye'de ise, saydığı
mız hak ve hürriyetlerin en geniş ölçüde sağlan
ması, rejim alanında, sosyal ve ekonomik alanda, 
dış münasebetler alanında, tehlikeli geçitlerden 
geçmekte olduğumuz bir döneme raslamıştır. Bu 
hak ve hürriyetlerle kurulan demokratik düzenin 
memlekete yararlı olması, onları kullanacak olan
ların gösterecekleri sağduyuya, sorumluluk duy
gusuna ve Türkiye'nin bugünkü özel durumunu 
dikkate alan bir davranış benimsemelerine bağlı
dır. 

Atatürk devrimlerinden geriye dönülemiyece-
ği ve Türk Milletinin ancak bu devrimler yönün
de giderek ilerliyebileceği şuuru 27 Mayıs Devri
minden bu yana daha çok kökleşti. 

Parlâmentolu demokratik düzen içinde, sosyal 
adalete uygun olarak plânlı ve hızlı kalkınmanın 
güçlüğünden ürkenler, veya böyle bir kalkınma 
yolunu benimseyemiyenler son iki yılda, Türki
ye'nin kalkınması için başka yola sapılamıyacağı-
nı artık görmüş olmalıdırlar. 

İki yıldır, telkinle veya zorla Türk halkını baş
ka yollara çekme teşebbüsleri oldu. Fakat bağım
sızlık ve hürriyet uğrunda, ulusal kalkınma uğ
runda, gerekirse her türlü maddi fedakârlığa 
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katlanabilen Türk halkının insanlık onurundan 
fedakârlığı gerektirebilecek kalkınma yollarına 
sapmaya ne telkinle ne de zor kullanarak razı edi-
lemiyeceği çeşitli örnekleriyle görüldü. 

Son iki yılm geniş siyasal faaliyet ve propa
ganda serbestliği içinde, Türk halkı, kendisine ka
bul ettirilmek istenen bütün aşırı ve eskimiş dok
trinleri iterek, Atatürk'ün deneyci, gerçekçi ve 
halkçı sosyal ve ekonomik tutumuna sarsılmaz 
bağlılığını ve inanışını yeniden gösterdi. 

iki yıl içinde alman ileri ve demokratik sos
yal adalet tedbirleriyle çalışma hayatımız ve genel 
olarak sosyal hayatımız, hızlı kalkınma ve sanayi
leşme dönemlerinde kaçınılması güç olan huzur
suzluk, çatışma tehlikelerini başarı ile atlatma im
kânına kavuştu. Atatürk'in «imtiyazsız, sınıfsız 
kütle» ülküsünü, bir hızlı ekonomik yapı değişik
liği sırasında da sosyal barış içinde gerçekleştir
me şartları memlekette yerleşmej^e başladı. 

Sayın Milletvekilleri, 

Programı ile huzurunuzda bulunan yeni Hü
kümet iki yıldır, rejim alanında, ekonomik alan
da, sosyal alanda, bu demokrasi ve sosyal adalet 
anlayışına uygun olarak kurulanları korumak, 
başlananları tamamlamak ve daha yapılması gere
kenleri de süratle yapmak azmindedir. 

Hükümet, bunun için muhtaç bulunduğu des
teği yalnız halkta ve halk egemenliğinin tek tem
silcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde arı-
yacaktır. Meclisten destek ve halktan yardım gör
düğü sürece iş başında kalacaktır. Bu destek ve
ya yardımdan yoksun kaldığını hissettiği anda 
kutsal emaneti, her güçlüğe ve her derde demok
ratik yollardan çare bulabileceğine inandığı Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geri verecektir. 

Görev başında kaldığı sürece, Hükümet, yalnız 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ile ve kurulu
şunda büyük yardım ve değerli destekleri olan 
bağımsız üyelerle değil, muhalefet grupları ile 
de her konuda bir* anlayış ve davranış beraberli
ği aramak için kendine düşen hiçbir gayretten 
kaçmmıyacak, hele Türk Milletinin kaderini ilgi
lendiren önemli konularda iktidarda muhalefetin 
danışma ve dayanışma geleneğini Türk siyasi ha
yatına yerleştirmek için her vesileden yararlan
mayı ödev bilecektir. 

Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Siyasi Par
tiler Kanunu tasarısının kabulü ile de partiler-
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arası münasebetlere yeni bir anlayışın hâkim ola
cağına güveniyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Anayasa rejiminin bütün unsurları ile yerleş

tirilmesi ve geliştirilmesi yanında, Millet ve mem
leket olarak en büyük meselemiz, hiç şüphe yok 
ki, iktisadi kalkınma davasıdır. Bu iki dâvanın as
lında birbiri ile olan yakın ilgisi açıktır. Biz şuna 
inanıyoruz ki, iktisadi kalkınma çabalarının olum
lu bir şekilde yürütülmesi ancak istikrarlı bir 
Anayasa rejimi içinde mümkündür; Anayasa re
jiminin yerleşmesi ve gelişmesi de iktisadi kalkın
manın gerçekleşmesine bağlıdır. 

İktisadi kalkınma alanında son iki yıl içinde 
küçümsenmeyecek adımlar atılmıştır. 1962 ve 1963 
yılları ile ilgili iktisadi göstergeler bunu açıkça 
ortaya koyacak niteliktedir. Millî gelirimiz 1962 
yılında sabit fiyatlarla % 6 oranında yükselmiş
tir. 1963 yılında ise, ilk tahminlere göre, millî ge
lirimizdeki artışın geçen yılki oranı da aşması ve 
kalkınma hızının % 6,5 ile 7 arasında gerçekleş
mesi beklenmektedir. Bu sonucun ekonominin ge
nel dengesi bozulmadan ve istikrar içinde gerçek
leştirilmiş olması ayrıca önem taşımaktadır. 

Plânlı kalkınma döneminin başında elde edi
len bu sonuçları başarı saymamaya imkân yok
tur. Ancak bu sonuçlar ekonomimizin içinde bu
lunduğu ciddî durumu ve çözülmesi gereken kök
lü meseleleri unutturmamalıdır. Hızla artan nü
fusumuzun ihtiyaçlarının karşılanması; halkımı
zın hayat seviyesinin yükseltilmesi; ortak üyelik 
anlaşması imzaladığımız Ortak Pazar Milletleri 
ile aramızdaki büyük gelişme farklarının kapatıl
ması; kalkınmamızın dış kaynaklarının bulunma
sı; yatırımları finanse edecek iç kaynakların artı
rılması ve kamu sektörünün finansmanı için lü
zumlu fonların adaletli ve sıhhatli vergi kaynak
larından tam olarak sağlanması; bölgeler ve fert
ler arasındaki büyük gelir farklarının giderilme
si; milletçe karşısında bulunduğumuz büyük me
seleler olarak ortadadır. Bu meseleleri kısa yol
dan hal için yapılacak zorlamalar, ekonominin 
denge ve istikrarını bozabileceği gibi bunların 
gecikmeden ve cesaretle ele alınmaması da yarın 
yeni ve çözümü güç meseleler doğurabilecektir. 

Biz bütün bu meselelerin çözüm yolunu, Bü
yük Meclisçe kabul buyurulan Kalkınma Plânı
nın her alanda, bütün gerekleriyle ve tam olarak 
uygulanmasında görmekteyiz. 
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Plânın uygulanmasında, Anayasamızda ifade

sini bulan karma ekonominin kurallarına uya
rak, özel sektöre ve kamu sektörüne aynı önemi 
ve imkânları vermek ve özel teşebbüsün yaratıcı 
gücünü desteklemek kararındayız. 1963 yılı için
de özel sektör yatırımlarını teşvik için alman ka
nuni tedbirleri olumlu bir şekilde uygulamak ve 
bunu özel sektör yatırımlarını Plânda öngörülen 
üretken alanlara yöneltecek iktisadi tedbirlerle 
desteklemek istiyoruz. Böylelikle, özel sektör ya
tırımlarının, hâlâ en çok ilgi gösterdiği bina ya
pımından, özellikle lüks konut yapımından ve 
arsadan çok, tarım, sanayi ve turizm gibi alanla
ra yöneltilmesi de sağlanacaktır. Bu konudaki 
çalışmalarımızda direkt müdahaleden kaçınıla
cak ve özel sektörün piyasa ekonomisi içinde ge
lişmesi esas kabul edilecektir. Aynı anlayış için
de kamu yatırımlarında da üretken sektörlere ön
celik verilecektir. 

Bir yandan lüks konut yapımının azalmasını 
sağlayıcı tedbirler alınırken, bir yandan da dar 
gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek, sos
yal konut yapımının, Plândaki çerçeve içinde 
hızlandırılmasına ve kendi evini kendi yapana 
yardım sisteminin şehir ve köylerde geniş ölçüde 
uygulanmasına çalışılacaktır. 

Konut ve gecekondu dâvası Plândaki esaslar 
içinde ele alınacak; arsa spekülâsyonunu önleyi
ci tedbirler üzerinde önemle durulacaktır. Hü
kümet, kiraların âdil ölçüler içinde düzenlenme
si gerektiğine inanmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Kalkınmanın finansmanını enflâsyon yarat-

mıyan sağlam kaynaklara dayanması şarttı.'. Bu 
bakımdan kamu sektöründe bütçe denkliğini, eko
nominin genel dengesinin ve istikrar içinde ge
lişmenin ilk şartı olarak görüyoruz. 

Para ve kredi politikamız, iktisadi' gelişmeye 
imkân verecek, üretimi teşvik edecek yönde ola
caktır. Para ve kredi hacminin ekonominin nor
mal ihtiyaçlarının üstünde artarak enflâsyona 
yol açmasına müsamaha edilmiyecektir. 

Kalkınmamız açısından büyük önem taşıyan 
yatırım ve işletme kredisi kaynaklarının gelişti
rilerek genel kredi hacmi içindeki paylarının ar
tırılması yolunda çalışmalara devam edilecek; 
tarım kredileri ile küçük sanayici ve esnaf kre
dileri alanındaki yetersizliği giderici tedbirler 
alınacaktır. Bu amaçla, yatırım ve kalkınma ban-

! kacılığımızm geliştirilmesine çalışılacak ve bu 
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arada madencilik ve turizm alanlarında özel sek
töre yatırım kredileri verecek müesseselerin ku
rulması en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Ta
sarruf hacminin genişlemesine ve sermayenin ge
niş halk topluluğuna yayılmasına imkân veren 
bir sermaye piyasası kurulmasını teşvik edici ted
birler üzerinde önemle durulacaktır. 

Plânlı kalkınma hedeflerim; ulaşılması ancak 
istikrarlı bir fiyat politikası ile mümkündür. Kal
kınma süresince fiyat istikrarının devam etti
rilmesi ve bunu sağlıyacak iktisadi tedbirlerin za
manında alınması Hükümetin başlıca görevlerin
den olacaktır. Paramızın iç ve dış değerini mu
hafaza ve satmalma gücünü takviye edici ted
birler almak ve bu arada, kambiyo sınırlamaları 
konusunda son zamanlarda alınan yumuşatma 
tedbirlerini daha da geliştirmek kararındayız. 

Dış ticaret alanında, kısa vâdede kalkınmamı
zın zorunlu kıldığı yatırım malları ithalâtının ve 
sanayiimizin ham madde ihtiyaçlarının karşılan
masını; uzun vâdede dış ödemeler dengesi açığı
nın kapatılmasını en önemli mesele olarak görü
yoruz. İthalât ve ihracatta açıklık, objektiflik ve 
istikrar dış ticaret rejimimizin esası olacaktır. 
İhracattan ve t lirinizden elde edilen döviz gelir
lerinin artırılması için başlamış olan çalışmaları 
süratle sonuçlandıracağız. Bu konulardaki çalış
malarda, Ortak Pazar'ın sağladığı imkânlardan 
faydalanırken, ekonomimizin ortaklık anlaşması
nın bize ilerde yükliyeceği vecibeleri taşıyabile
cek bir bünyeye kavuşturulmasını da göz önün
de bulunduracağız. Bu yönden, Türk sanayiinin 
dış rekabete dayanabilmesi için her gayret sarf 
edilecektir. 

Aynı anlayış içinde, yabancı sermaye yatırım
larını da teşvik etmek ve artan ilgiyi geliştirme 
kararındayız. 

İktisadi kalkınmamız içinde istihdam ve üre
tim yönlerinden, küçük sanayi ve el sanatlarının 
büyük rolü ve payı olduğuna inanıyoruz. Bu sek
törün teşkilâtlanma, yör, kredi ve eğitim ihtiyaç
larının karşılanmasına önem vereceğiz. 

Su ürünleri kaynaklarımızın korunmasını ve 
rasyonel bir şekilde üretilmesini sağlamak ama-
ciyle Su Ürünleri Kanununun süratle çıkması 
lüzumuna inanıyoruz. 

Kalkınma Plânının, gerek toplum kalkınma
sında, .gerek çeşitli üretim sektörlerinde öngörü
len amaçlarına ulaşılması için kooperatifçilik an-' 
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layışınm gelişmesini sağlıyacak tedbirler de alı
nacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Kalkınma Plânında yer almış olan bütün bu 

meselelerin çözümü ve Plân hedeflerine ulaşma
sı bakımından, kamu idaresinin yeni bir anlayı
şa kavuşturulmasını, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin Plân gereklerine uydurulmasını, vergi, ta
rım ve toprak ve personel reformlarının gerçek-
leutirilmesini en önemli şartlar olarak görmek
teyiz. 

Bu çalışmalarımızda ana gaye, devanı etmek
te olan görevleri aksatmadan kamu hizmetinde 
verim ve etkenliğin artırılması ve kamu cari 
harcamalarında tasarruf sağlanması olacaktır. 

Ekonomimizin büyük bir sektörünü temsil 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili olarak Büyük Mecliste son 
görüşmeleri yapılan «iktisadi Devlet Teşekkülle
ri ve iştirakleri Hakkında Kanun tasarısı» ile 
«'Devlet Yatırım Bankası Kanun tasarısı» nın, 
Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olduğu tak
dirde, süratli ve etkili şekilde uygulanmasına 
önem vereceğiz. (Bu teşekküller karma ekonomi 
anlayışı içinde modern işletme kurallarına uy
gun, verimli çalışır kurumlar 'haline getirilecek
tir. iktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazineye 
yük olmıyan, iç ve dış pazarlarda rekabet imkân
larına sahip ve gelecekteki yatırımları için fon 
yaratabilen işletmeler olması sağlanacaktır, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri yeniden teşkilâtlandırı-
1 irken bu teşekküllerdeki işçilerin yönetime ve 
kâra katılmaları ile ıhem verimin artacağına hem 
de demokratik çalışma düzeni alanında ileri bir 
adım atılmış olacağına inanıyoruz. 

Vergi reformunda ana hedeflerden biri kal
kınma gayretlerimizin artırdığı finansman ihti
yacının yeter derecede ve sosyal adalet ilkesi 
çerçevesinde sağlanmasıdır. Vergi sistemimizi 
millî gelirdeki artışları kendiliğinden takip ede
bilecek hale getirmek, vergi yükünün dağılışını 
yükümlülerin ödeme güçlerine göre ayarlamak 
ve bu suretle vergi adaletini .sağlamak, vergile
rimize ekonomimizin gelişmesine hizmet edebile
cek bir karakter kazandırmak, vergi kanunları
mızın basitliğini ve kolayca anlaşılıp uygulan
masını temin etmek, bu alandaki çalışmaların 
başlıca amacı olacaktır. 
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Bu amaçlar, her şeyden önee yürürlükteki 

vergilerin randımanının artırılması ve genişle
mek istidadını gösteren vergi ziyamın önlenmesi 
konusu üzerinde İsrarla duracağız. Vergi mües
sesesini dürüst vergi ödeyicisi aleyhine işleyen 
bir mekanizma olmaktan çıkarmak mecburiye
tindeyiz. 

Halen Yüksek (Mecliste bulunan vergi, Be
sim ve Harçlar Kanun tasarıları gibi Hükümet 
tekliflerinin biran önce kanunlaşması; yasama 
organının Hükümete pek değerli yardımı olarak 
tezahür edecektir. 

Mahallî idarelerimizi, kanuni ödevlerini, kal
kınma plânları ile kendilerine yüklenen görevle
ri gerçekleştirebilecek ve aynı zamanda demok
ratik 'bağımsızlıklarını sağlıyacak malî kaynak
lara kavuşturmak maksadiyle bu idarelere ait 
vergiler de ıslah edilecek ve buna ilişkin tasarı
lar pek yakında Yüksek (Meclise sunulacaktır. 

1964 yılı için öngörülen ek finansman ihti
yacı, Gelir Vergisi Kanununda tarım kazançları 
ile ilgili istisna ve muafiyet ölçülerinin daraltıl
ması ve bu verginin sahasının genişletilmesi; Bi
na Vergisi ile alınan Millî Savunma mükellefiye
tinin bir miktar artırılması; gümrük tarifemiz
de ekonomimizin 'gerçeklerine uygun bâzı düzelt
meler yapılması; Gider Vergileri Kanununda 
ve diğer vergi kanunlarında gerekli ıslahatın 
gerçekleştirilmesi ile temin olacaktır. 

Bvı değişikliklere ait tasarılar en kısa zaman
da huzurunuza getirilecektir. 

Tasarruf bonoları sistemini daha pratik hale 
getirme çarelerini arıyacağız. 

Uzun yıUardanberi üzerinde durulan tarım 
ve toprak reformunun gerçekleştirilmesi, en 
önemli ve süratle ele alınması gereken başlıca 
meselelerimizden biri haline gelmiştir. Bu konu
nun şimdi cesaretle ele alınmamasının yakın ge
lecekte iktisadi ve sosyal alanda meselenin çözü
münü daha da güçleştirecek gelişmelere yol aça
bileceği kanısındayız. 

Tarımsal faaliyetlerin ekonomik ve sosyal ba-_ 
kindardan en elverişli şartlar içerisinde cereyan 
etmesini sağlıyacak olan bu reformu, Anayasa
mızda yer alan ilkelere uygun olarak, topraksız 
köylünün toprak sahibi .yapılması, yoksul çiftçi
nin toprağı işliyecek imkânlarla teçhiz edilmesi, 
çok bölünmüş tarlaların iktisadi işletmeye elve-
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i rişli üniteler halinde toplanması olarak anlıyor, 

tarımsal üretimin bir unsuru olması dolayısiyle 
de asiMan tarım reformunun temelini kabul 
ediyoruz. Bu anlayış içinde tarımda üretkenli
ğin artmasına hız verilmiş, çoğalan nüfusumu
zun beslenmesi teminat altına alınmış, iktisadi 
kalkınma gücümüzün geliştirilmesi ve sosyal ada
let ilkelerinin en önemlilerinden birinin gerçek
leşmesi sağlanmış olacaktır inancındayız. 

öte yandan, Türkiye'nin iktisadi gücünde 
önemli yer tutan hayvancılığı geliştirmek için 
tedbirler alınacak; tarımda üretkenliğin artırıl
ması amaciyle sulama işleri hızlandırılacak; bu 
arada küçük sulama ve yeraltı sularından yarar
lanma alanlarındaki çalışmalar için bunlardan 
istifade edecek vatandaşlarla işbirliğine değer 
verecektir. 

Arazi ihtilâflarının azaltılmasında olduğu ka
dar, toprak reformunun âdil ve başarılı uygu-

I lanmasmda da büyük etkisi olan kadastro faali
yeti geliştirilecektir. 

idari reform çalışmaları içinde önemli bir 
unsur teşkil eden yeni personel rejimi ile ilgili 
çalışmaları süratle sonuçlandırmak ve bununla 
ilgili tasarılarımızı yakında Büyük Meclise sun
mak kararındayız. Elimizdeki kıt kaynakların 
her şeyden önce kalkınmaya ayrılması zorunlu-
ğu karşısında, yeni personel sisteminin memur
larımızın geçim şartları ile ilgili olarak getire
ceği ıslahatın uygulanabilmesi, anoak daha çok 
ve daha etkili çalışarak kamu hizmetlerinin ve
rimliliğinin artırılması ve kamu câri harcamala
rında tasarruf sağlanması ile mümkün görülmek-

I tedir. 
I Bu şekilde fazla iş gücü bulunan bölge ve 
I kuruluşlardan ihtiyaç duyulan ve gelişen alan-
I lara iş gücünün kaydırılması ile sağlanacak im

kân ve tasarruflarla yeni personel sistemimizin 
I malî tedbirlerini kademeli olarak karşılıyabilece-
I ğimizi düşünüyoruz. İdarecilerimizin ve memur-
I larımızm bu gerçeği göz önünde tutarak, çalış-
I malarının verimini artıracak tedbirlerin uygu-
I lanmasma yardımcı olacaklarına inanıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 

I iktisadi kalkınma çabamızı plân içinde yü-
I rütürken, nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı 
I köy, toplumumuz açısından özel bir önem taşı-
I yan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. îk-
I tisadi ve sosyal kalkınmamızın tüm olarak an-
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eak köy ve köylümüzün kalkınması ile mümkün 
olabileceğine inanıyoruz. Bu bakımdan köy kal
kınması ile ilgili olarak başlamış olan toplum 
kalkınması çalışmalarının hızlandırılması ve Dev
letin çeşitli organlarının köye doğru 'hizmet ve 
gayretlerinin birleştirilmek suretiyle etkili bir 
hale getirilmesi Hükümetimizin en önemli göre
vi olacaktır. 03u hizmetlerin bütün köylülere kı
sa zamanda ulaşmasını kolaylaştırmak için, hiz
metleri elverişli merkezlerde toplama imkânları 
üzerinde durulacak ve kendi başlarına yaşıyamı-
yaeak durumda olan köylülerin yeterli imkân
lara sahip topluluklar haline getirilmesi çareleri 
araştırılacaktır. 

Köy kalkınmasında üretim imkânları çok sı
nırlı olan orman köylerinin özel bir durumu 
vardır. Orman içi köylerde yaşayan vatandaşla-
rıımızm, memleketimiz için hayatî önemi olan 
orman varlığımıza zarar vermeden, yaşamaları 
ve kalkınmaları konusunda özel bir dikkat gös
terilecektir. 

Köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
önemli yer tutan köy yolları yapımı hızlandırı
lacaktır. Devlet 'gücünü dcstekliyen köylere yol 
yapımı için yapılmakta olan yardımlar arttırıla
caktır. Yeni getirilen makinaların illere dağıtı
mı dle bu alandaki 'çalışmalar 1964 yılında % 100 
artırılmış olacaktır. (Bravo sesleri) 

Ayrıca il yollarının yapım ve onarımının da-
(ha süratli ve yeterli bir şekilde yürütülmesi im
kânları da geniş ölçüde sağlanmış bulunmakta
dır. 

İktisadi kalkınma ile ilgili faaliyetimiz için
de konunun sosyal yönünü de -ele almak kara
rındayız. Büyük Meclisçe kabul buyrulan ka 
nunlarla iş hayatımız, işçi ve işveren ilişkileri 
memleketimizde yeni bir merhaleye ulaşmıştır. 
Toplu sözüeşımıe, grev ve, lokavt hakkı ile kurulan 
yeni çalışma düzeninin verimli ve barışçı bir 
yolda işlemesini kolaylaştırıcı tedbirler alınma
ya devam olunacaktır. Sosyal ve ekonomik so
runların çözülmesinde, çalışma hayatına karşı
lıklı anlayış ve barışın hâkim olmasında, işçi ve 
işveren teşekkülleriyle sıkı işbirliğinin olumlu 
sonuçlarını gören Hükümet, bu işbirliğini ıgeliş-
tirecektir. Hazırlanmış 've hazırlanmakta olan 
kanunlarla, Hükümet, Plânın öngördüğü sosyal 
güvendik h ede filerine süratüleı ulaşılmasi'nı sağla-
mıya çalışacaktır. 
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[ Yurt içindeki işçilerimizin haklarında büyük 

ilerlemeler sağlanırken, sayıları günden güne ar
tan yurt dışındaki işçilerimizin de hak ve ihti-
yaçlariyle ilgilenecek ve muzır akımları yeterli 
bir şekilde karşılayıcı faaliyet gösterecek bir dış 
teşkilât süratle kurulacaktır. Yurt dışındaki iş
çilerimizin mânevi ihtiyaçlarını karşılamak; ar
tırdıkları paraların memleket menfaatlerine ve 
kendi menfaatlerine daha uygun bir şekilde yurt 
içinde değerlendirilmesini kolaylaştırmak üzere 
tedbirler alınacaktır. 

Kalkınma Plânında yer alan sosyal politika
mız gelir dağılımındaki ve bölgeler arası kalkın
madaki aşırı ve adaletsiz farkların giderilmesine 
dayanır. Bu amaçla millî ıgelirin hızla artırılma
sı ve artan millî gelirin, vergi politikası, kamu 
harcamaları, yatırımların teşviki suretiyle dar 
gelirli vatandaş!arıımrza, az gelişmiş bölgeleri
mize ve bu arada Doğu bölgelerimiz e öncelikle 
yöneltilmesine, 'böylelikle bölgeler arasındaki 
dengesizliğin giderilmesine çalışacağız. (Bravo 
sesleri) 

İktisadi durumumuz ve kalkınma çaJbaları-
mı!z konusundaki görüşlerimizi şu şekilde özet
lemek mümkündür : Dünyanın 'hızla değişen ve 
gelişen .siyasi, iktisadi ve sosyal şartları altın
da kalkınma dâvamızı yürütebilmemiz, ekono-
mimizdeki gelişmeleri devamlı ve sistemli ola
rak yakından izliyerek meselelerimizi şümullü 
ve köklü tedbirlerle çözme yoluna gitmekle ka
inidir. Meselelerimizin güçlüğünü ve ciddîliği
ni küçümsemek de, bu güçlükler karşısında 
umutsuzluğa kapılmak da doğru değildir. Geç
mişte, dalha umutsuz anlarda milletçe gösterdiği
miz başarıları hatırlamıak; hatalarımızı tahlil 
ederek onları tekrarlamamak ve nihayet bugün
kü meseleler ve güçlükler ile ilgili tedbirleri 
ısrarlı, sabırlı ve cesaretli bir tutumla takibe-
d'erek, iktisadi ve sosyal kalkınmamızı gerçek
leş tirmek tek kurtuluş ve yaşama yoludur. Bu 
yolda hareket etmekle, kalkınmamız için ge
rekli olan dış kaynakları da sağlamakta büyük 
güçlükle karşılaşmıyacağımıza inanıyoruz. Plâ
nımızın dış finansmanını sağlamak üzere, dost
larımızın katılmasiyle kurulmuş olan Konsor
siyum içinde ve dışında uzun vadeli ve düşük 
faizli dış krediler temin etmek hususundaki 
g ay r eti e rimizi a rtıra cağız. 
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Aynı amaçla, Milleıtlemrası Para Fonu, j 

Dünya Bankası ve >ona bağlı teşekküller ve ı 
Avrupa Yatırımlar Bankası ile olumlu bir se
kilide gelişmekte olan münase'betlerimize önem 
vereceğiz. 

iktisadi îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtlının 
milletlerarası ticaret ve gelişme 'alanındaki ve
rimli çalınmalarınla da yapıcı bir anlayışla katı
lacağız. 

,Saym 'milletvekilleri; 
İktisadi kalkınma ve özlemi duyulan batılı 

hayat seviyesine erişme her şeyden önce ba
tılı düşünce ve 'çalışma sisteminin milletçe be
nimsenmesine bağlıdır. Bu benimsemede önder
lik edecek organ da her şeyden önce Devlettir. 
Devlet hizmetlerinin geliştirilmesinin, plân he
deflerimin gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara 
sağlanan hizmetlerin ıslahı yönlerinden büyük I 
önem taşıdığı kanısındayız. I 

Kalkınma yolunda katlanılacak fedakârlık- I 
ların ^gerçek karşılığını bulması, yatırımların I 
gereken1 süratle ve verimli alanlarda yapılabil
mesi ve kalkınmaya vatandaşların dahaı geniş I 
ölçüde katılmalarının sağlanması bütün Devlet 
organlarının etkili işlemesine bağlıdır. 

idarenin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin I 
yeniden düzenlenmesinde personel sisteminin 
ıslahı konularına bu yönlerden de önem verile- I 
çektir. I 

Kamu hizmetleri içinde, 'kültürel ve sosyal I 
kalkınmanın olduğu kadar iktisadi kalkınma- I 
nın da hem ortamı, hem de aracı olarak millî I 
eğitime öncelik tanım aktayız. I 

Çağımızın kalkınma anlayışı içinde daha da I 
önem kazanan millî eğitim konularımız, Kal- I 
kınına Plânının gerektirdiği sayı ve nitelikteki I 
personeli yetiştirme gücüne salhibolaoak şekil- I 
de ele alınacaktır, özellikle meslekî ve teknik I 
öğretim kurumlarımız, gerek öğrenci kapasitesi I 
bakımından, gerek çeşitli ve kaliteleri bakımın- i 
dan büyük ölçüde geliştirilecektir. * I 

Bunun yanında millî eğitime, Anayasamız- j 
da en güzel ifadesini bulan Atatürk ilkelerine j 
ve Batı uygarlığının temel ilkelerine dayalı bir I 
Sosyal düzeni ve millî kültürel değerleri yara- j 
tacak ve geliştirecek: bir hüviyet verilecektir. I 

Yurt ta yüksek ve üniversiter eğitiminin ge- 1 
üşmesi için her gayreti göstereceğiz. I 

Eğitim »dâvamızın başarısında temel unsur I 
olan fedakâr ve ülkücü öğretmen topluluğunu | 
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maddi ve mânevi huzur imkânlarına kavuştur
mak emelimizdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Vataadaşın Devletle olan münasebetlerinde, 

mevzuattan, müesseselerden ve bir kısım (görev
lilerin hizmet anlayışından doğan zaman zaman 
haklı şikâyetlerle karşılaşılmaktadır. Mevzuat 
ve müesseseden doğan şikâyet konularını de
vamlı ve ısrarlı takiple ve alınacak tedbirlerle 
gidermek kararındayız. Vatandaşın Devlet teş
kilâtına her zaman güven ve huzurla başvura
bilmesinde bütün idare adamlarının ve görevli
lerin gayret göstermelerine önem vereceğiz. 
(ıBravo sesleri) 

Vatandaşın kanunlar dahilindeki müracaa
tının en kısa yoldan yerine getirilmesi ve bu 
münasebetlerde medeni hizmet anlayışının be
lirtisi olan güleryüz ve karşılıklı saygının hâ
kim kılınması ilkesinin idareye yerleşmesi için 
gerekli tedbirleri alacağız. 

Memleketin iktisadi gerçekleri giöz önünde 
tutularak idarede âzami tasarrufa dikkat edi
lecektir. 

idaredeki 'bu ıslahat aralsında, Anayasamıza 
göre genel idare içinde yer alan Diyanet işleri 
kuruluşu da yeterli ve verimli imkânlara ka
vuşturulacaktır. Bunu gerçekleştirmek amacı 
ile hazırlanan kanun tasarısı yakında tasvibi
nize sunulacaktır. 

Adaletin tam bağımsızlığı hukukî teminata 
bağlandıktan sonra, şimdi, adalet cihazının 
daha iyi işlemesini, dâvaların süratle sonuç
lanmasını, hak "aramada usul ve formaliteler
den doğan güçlüklerin mümkün olduğu kadar 
azaltılmasını sağlayıcı ıslahata ihtiyaç vardır; 
bu arada "arazi ve iş dâvalarında sürat sağ
layıcı tedbirler de geniş halk kütlelerini ilgilen
dirmek bakımından önemle ele alınacaktır. 

Hükümet, bu ıslahatı, vatandaşda adalete 
V3 Devlete karşı güven duygusunu sağlamlaş
tırmanın ve toplumda huzuru geliştirmenin 
başlıca şartlarından biri olarak görmektedir. 

Vatandaşın haklı bir sabırsızlıkla beklediği 
icra ve iflâs ve Kat Mülkiyeti kanunlarının 
Büyük Millet Meclisinden süratle çıkarılma
sını temenni ediyoruz. 

Büyük Millet Meclisina sunulmuş bulunan 
tasarılardan başka gerek hukukî yönden gerek 
sosyal açıdan hüyük önem taşıyan çeşitli ka-
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mm hazırlıkları da Adalet Bakanlığı tarafın
dan süratle tamamlanacaktır. Bunlar arasında 
Türk Ceza Kanonu değişikliği, Çocuk Mahke
meleri Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemeleri Ka
nunu önemli yer tutmaktadır. 

Ayrıca eğitim ve ıslah esasına dayanan bir 
infaz sisteminin uygulanması için gerekli ça
lışmalara da devam olunacaktır. 

Yine vatandaş huzuru için şart olan emni
yet ve asayişin tam olarak yerleşmesini sağ
lamak üzere gerekli bilgi ile ve teknik araç
larla donatılmış zabıta personeli yetiştirilme
sine önem verilecek ve demokratik hürriyet 
düzeninin ve yani sosyal oluşların isterlerine 
uygun olarak Batıda başarılı örnekleri bulu
nan toplum zabıtası konusu da ele alınacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 

Kamu hizmeti anlayışımız ve bu hizmetle
rin daha verimli ve olumlu bir şekilde yürü
tülmesi hakkındaki bu açıklamamızla aynı za
manda çeşitli bakanlıkların yetki ve sorumlu
luk anlamına giren konulardaki faaliyetleri
nin genel çerçevesini belirtmiş oluyoruz. 

Bunun dışında, geçmiş yıllarda alışıldığı 
üzere, bütün bakanlıkların yapacakları faali
yeti teferruatı ile anlatarak vaktinizi almak 
istemayoram. Çünkü girmiş bulunduğumuz 
plânlı kalkınma dönemind-a, bu faaliyetler esa
sen yıllık programlara bağlanılmakta ve 1964 
yılının programı da bastırılıp dağıtılmış bulun
maktadır. 1964 programında öngörülen husus
ları, yeni Hükümet tamamen benimsemekte 
ve bu programı gerçekleştirmek için her gay
reti sarf etmeyi taahhüdetmektedir. 

Plânı her alandaki Hükümet faaliyetinin 
genel çerçevesi olarak kabul ediyoruz. Bü
yük Meclisçe kabul buyurulmuş olan Kalkın
ma Plânında yer alan ilkeler her alandaki Hü
kümet faaliyetinde rehberimiz olacaktır. Plâna 
uygun olarak hazırlanacak yıllık program
larla, plânın iktisadi ve sosyal kalkınma ve 
hizmet alanlarındaki hedeflerini eksiksiz ola
rak gerçekleştirmek azim ve kararındayız. 

Bu hususu bir kere dana belirttikten, son
ra, özellik gösteren birkaç noktaya kısaca do
kunmak istiyoruz. 

Sağlık politikamızın temel konusu sağlık 
hizmetlerini, bu hizmetlerden daha az faydala
nan köylü vatandaşın ayağına kadar götür-
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I inek olacaktır. Bu, en iyi şekilde sağlık hiz

metlerinin sosyalleştirilmesi programını yürüt
mekle başarılabilecektir. Bu programı yürü
türken sağlık hizmetlerinin henüz sosyalleş-
tirilmediği illerde de sağlık teşkilâtını yeni
den düzenliycrek, köy hizmetlerinde verimi ar
tırmaya çalışacağız. Sağlık personelinin yok
sunluk bölgelerinde görev kabul etmelerini 
sağlamak için gerekli tedbirleri de alarak hiz
metlerin dağılışında sosyal adaleti gerçek
leştirmeye çalışacağız. 

Bu arada kademeli bir sağlık sigortasının 
gerçekleştirilmesi imkânlarım da araştıracağız. 

Memleketin sağlık seviyesinin yükseltil
mesi ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin düşü
rülmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine 

I öncelik vereceğiz. Bu hizmetlerin gelişmesini 
engelliyen faktörleri ortadan kaldıracak ve bu 
sahada iyi nitelikte ve yeter sayıda eleman 

I yetiştirmeye önem vereceğiz. 
Özel teşebbüsün sağlık hizmetleri alanında -

I ki gayretlerini destekliyeceğiz. 

I Atom Enerjisi çalışmalarına, önümüzde-
I ki yıl radyokimya, sağlık fiziği ,nükleer elekt-
I ronik ve radyoizotop üretim lâboratuvarları 

kurmak suretiyle hız verilecektir. Atom Ener
jisi Komisyonu ile bastan e ve üniversiteler ara
sında verimli iş birliği kurularak atomdan ya
rarlanma ve nükleer patlamaların doğurduğu 

I radyoatkif serpintilerden korunma hususunda. 
I gerekli eğitim- ve çalışmalar desteklenecektir. 

Her alandaki çalışmalarımıza bilimsel ve 
I teknik araştırmalar temel olacaktır. 
I Beden eğitimi alanında daha yeterli teşkilât

lanma çalışmaları hızlandırılacak ve yurdun bü
tün il ve ilçelerinde gençliğin yararlanabileceği 

I spor alan ve tesislerini süratle tamamlamaya 
çalışılacaktır. 

I Dış ödeme açığımızın azaltılmasında ve eko-
I nomik ve sosyal gelişmemizin hızlanmasında bü

yük etkileri olacağına inandığımız turizme gere-
I ken (ineni verilecek; Devletin yanısıra özel te-
I teşbbüsün de bu alana daha çok yönelmesi ve ya

bancı sermayenin ilgisi sağlanmaya çalışılacak
tır. Türkiye'de turizmin gelişmesini köstekliyen 

I kanunların değiştirilmesi ve mevzuat eksiklikle-
I rinin giderilmesi yolundaki çalışmalar sürati endi-
I ölecektir. 
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Milletimiz için taşıdığı manevi değer yanında 

turizm bakımından da önem taşıyan eski eser ve 
anıtların onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü 
özel bir gayret sari' edecek ve Vakıflar işletmele
rinin daha verimli hale getirilmesine çalışılacak 
tır. 

Malî güçlükler içinde bulunan Devlet ulaştır
ma müesseselerinin giderlerini azaltıcı ve gelirle--
rini artırıcı tedbirlere öncelik verilecek; Devlet 
ve özel ulaştırma faaliyetleri arasında daha 
ahenkli bir çalışma düzeni kurulmasına çalışıla
caktır. 

Toprak ürünlerimiz arasında özellikle bir ih
raç m ad esi olarak büyük önem taşıyan tütün ye
tiştiricilerinin kazancında son zamanlarda büyük 
artışlar sağlanmıştır. Buna muvazi olarak tütü
nün kalitesini yükseltmek için de tedbirler alına
caktır. Ayrıca tüketim ihtiyacımızı aşan çayın 
kalitesini yükseltmek ve bu ürünün de ihraç im
kânlarını artırmak ümidindeyiz. 

Bir yandan bira fabrikalarımızın kapasitesi 
artırılırken öte yandan Yozgat Bira Fabrikasının 
süratle tamamlanmasına; ve Türk şarabının bir 
ihraç malı olarak dünya piyasalarında daha ge
niş ölçüde yer almasını sağlamaya çalışacağız. 

Sayın Milletvekilleri, 
Köy kalkınmamızın genel kalkınma içindeki 

önemini yukarıda belirtmiştik. 
Bu önemi göz önünde tutan Hükümet köy

lünün kalkındırılması yolundaki çalışmalara, ön
celik ve hız verecektir. Genel olarak köylünün, 
özel olarak da orman köylüsünün dâvalarını yeni 
bir anlayışla ele alacaktır. 

Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken ledbirler 
alınacaktır. 

Hem köylüyü, hakkı olan daha iyi yaşama 
şartlarına kavuşturabilme hem de onu memleket 
kalkınmasına daha çok yardım edebilir duruma 
getirebilme yolundaki çalışmaları ahenkli ve sü
ratli bir şekilde yürütebilmek için, bir Köy tş-
1 eri Bakanlığı kurulmuştur. 

Köy tşleri Bakanlığı, köye yönelen çeşitli 
Devlet hizmetleri arasında bağlantı kuracak, bu 
hizmetlerin Kalkınma Plânına ve yıllık program
lara uygun bir ahenk içinde, verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamaya çalışacaktır. 

Yine Köy tşleri Bakanlığı, Devlet gücüne 
halkın ve gençliğin gönüllü gayretinin katılması 
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voliyle, köy kalkınmasını, yeni bir ruh ve heye
can ile hızlandırma hamlesine önderlik edecek
tir. 

(Jeşitli alanlarda bir süredir yapılmakta olan 
öncü çalışmalar da bu Bakanlığın sorumluluğu 
altında değerlendirilecek ve gelişen bir program
la bütün yurt sathına yayılacaktır. 

Köy hizmetlerinin en önemlilerinden bir kıs
mının re'seıı Köy tşleri Bakanlığına bağlanması
nın lüzum ve" imkânları da ayrıca incelenmekte
dir. 

Plânın enerji kaynaklarımızı süratle geliştir
meye verdiği önem ve tabiî kaynaklarımızın da
ha iyi değerlendirilmesi ihtiyacı karşısında, bu 
işlerle ilgili bir Bakanlık da kurulması uygun gö
rülmüştür. 

Her iki yeni Bakanlığın kuruluş tasarıları kı
sa zamanda hazırlanarak Yüksek Meclise sunula
caktır. 

Bu vesileyle, Yüksek Meclise sunulmuş bulu
nan Türkiye Elektrik Enerjisi Kurumu Kanunu 
tasarısına da Hükümetin büyük önem verdiğini 
arz etmek isterim. 

öte yandan, memleketin içinde bulunduğu 
şartlar, güçlükler ve hızlı kalkınma ihtiyacı, Hü
kümet üyelerinin görevlerini çok ağırlaştırmak
tadır. Cumhuriyet Senatosunun Kuruluşu, Ba
kanların Meclis içi çalışmalarını iki kat artırmış
tır. Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan müşte
rek * çalışmalar Bakanlara yeni görevler yükle
miştir. Devlet düzeninin çeşitli kesimlerinde ya
pılmakta olan ve yapılması gereken reformlar da 
olağanüstü gayret gerektirmektedir. 

Bu durumda birçok Batı ülkelerinde olduğu 
gibi, Bakanların, Mecliste de kendileri ile beraber 
çalışabilecekleri yardımcılara ihtiyacı günden 
güne daha çok duyulur olmuştur. Bunun en iyi 
bir şekilde sağlanması imkânları araştırılacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, 
Millî hüviyeti bütün partilerimizce benim

senmiş dış politikamız ilhamını, dün olduğu 
gibi bugün de, büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» ilkesinden almaktadır. 

istiklâlimizin ve millî menfaatlerimizin en 
büyük teminatı saydığımız barış, hürriyet, 
adalet ve hak eşitliğine dayanan bir dünya ni
zamının kurulması duş politikamızın değişmez 
hedefidir. Milletçe benimsediğimiz bu hede-
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fin gerçekleşmesi yolunda Hükümetimiz elin
den gelen bütün gayreti sarf etmeye devam ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Milletlerarası durum, son bir yıl içerisinde 

şahidolduğumuz ümit verici gelişmelere rağ
men, kararsızlığını muhafaza etmektedir, öz
lenen âdil ve devamlı bir barış nizamı kurul
masının, bütün dünya milletleri tarafından-sarf 
edilecek ortak gayretlere bağlı olduğu açık
tır. Hükümetimiz böyle bir nizamın gerçek
leşmesi için uhdesine düşen vazifeyi samimi
yeti o yaparken, basiretle hareket etmek za
ruretini de göz önünde bulunduracaktır. Mem
leketimiz dâhil olduğu ittifaklar içerisinde 
barış ve güvenliğin korunması yolunda kendi
ne düşen gayretleri sarf ederken savunma 
gücü müessiriyetinin muhafazası için de -gerekli 
tedbirler üzerinde dikkatle durmak kararın
dadır. NATO ve CENTO ittifakları bu vadi
deki çalışmalarımız içerisinde en önemlilerini 
teşkil etmiş ve edecektir. 

Hür dünyanın bekası için birlik ve dayanış
manın hayatî zaruretine inanan Hükümetimiz, 
dünya barışının en kuvvetli teminatı saydığı 
NATO ittifakı içinde, müttefik ve dost mem
leketlerle her alanda kurmuş olduğu yakm 
bağların daha da geliştirilmesine devam ede
cektir. 

Hükümetimizin bu yoldaki çalışmalarında 
ittifak içindeki bu bağlar başta Amerika Bir
leşik Devletleri olmak üzere bütün üye dost 
ve müttefik devletlerle mevcut samimî ve dos
tane iki taraflı münasebetlerin gelişmesinde 
do değerli bir rol oynamaktadır. 

Dâhil olduğumuz diğer bir ittifak CENTO 
adı altında anılan Merkezî Andlaşma Teşkilâ
tıdır. Bu Teşkilâtın bölge üyeleri olan îran 
ve Pakistan'la münasebetlerimiz pek yakm ve 
dostanedir. CENTO'nun bütün üyeleri arasında 
çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daimî ge
lişmeler kaydetmesi hususuna Hükümetçe itina 
göstereceğiz. 

Sayın 'milletvekili eri, 
Türkiye Cumhuriyeti dıiş politikasının de

vamlı umdeleri arasında ahitlere sadakat baş
ta gelir. Bildiğiniz gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ile aramızda özel bağlar kurulmuştur. Bu 
Cumhuriyetin, imzalamış olduğu a ndl aşmaları 
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iyi niyetle tatbik ederek bütün vatandaşlarını 
refah ve saadete ulaştırmasını daima temenni 
etmişizdir. Fakat bir bütün teşkil eden Londra 
ve Zürih anlaşmaları yersiz ve mesnetsiz te
şebbüslerle ortadan kaldırılmaya çalışılmış, 'bu 
konuda tarafımızdan yapılan birçok uyarmalar 
Kıbrıslı Rum idareciılerce kaale alınmamış ve 
son günlerde bildiğiniz kanlı maceraya girişil
miştir. Acla'da cereyan etmiş olan fecayi bize 
büyük elem vermiştir. Birkaç gün evvel arz et
tiğim gibi, Türkiye kendisinin ahitlere göster
diği ısadakati ve riayeti başkalarında da aynı şe
kilde 'bekler. (Alkışlar) Sorumsuzlukla girişi
len hareket karşısında memleketimiz bir bütün 
olarak Kıbrıslı karideslerimizin hukukunun ko
runması ve ahitlere riayet olunması hususunda
ki iradesini katiyetle izhar etmiştir. (Bravo ses
leri alkışlar) 

Bu cümleden olarak, bütün barışçı yolları 
sonuna kadar iyi niyetle, sabırla fakat azmi
mizden zerre kadar inhiraf etmeksizin denedik
ten sonra, son çare olarak 'Garanti Andlaşma-
sımın bize verdiği münferit müdahale hakkımızı 
kullanmak üzere harekete geçeceğimizi bildir
dik. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu kati tutumu
muz sonucunda Türkiye, İngiltere ve Yunanis
tan Ada'da ateş kesilmesini ve nizamın iadesini 
temin için müştereken teklifte Dulundular ve 
teklif malûm olduğu üzere Kı'brıs Hükümetince 
kabul edildi. Şimdi, temimatçı üç Devletin as
kerî birlikleri bir İngiliz generalin idaresi al
tında vazifeye başlamış bulunmaktadır. 

Hükümetimiz bu millî tutumun her türlü 
icaplarını da ahdî vazifeye ve ahdî haklara uy
gun olarak yerine getirmeye aynı azimle devam 
edecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

iSayın «milietvckilleri, 
Kom'şularımızla münasebetlerimizi daima ge

liştirmek emelimizdir. Müşterek menfaatlerimi
ze uygun olarak Türk - Yunan münasebetlerinin 
gerek ikili, gerek NATO İttifakı içerisinde 
devamlı suretle kuvvetlenmesi arzumuzdur. Kar
şılıklı temennilerin ve arzularım Kıbrıs Ibuhra-
nındaıu da iyi bir imtihanla geçmesi «şüphesiz ki, 
istikbale ait çalışmalarımızda bizi teşvik ede
cektir. 

Orta ve Yakın - Doğıı memleketlerine karşı 
yakın bir ilgi duymaktayız. Bölgemizde huzur 
ve sükûnun kurulmasını, bu memleketlerin is-
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tikrar, 'hürriyet ve bağımsızlık içinde refaha 
doğru ilerlemelerinde görmekteyiz. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile mü
nasebetlerimizin, mevcut milletlerarası ta-ahhür-
lerimiz çerçevesinde, karşılıklı saygı ve iyi 
komşuluk esasları dairesinde tedricen geliştiği
ni, müşahede etmekteyiz. Hükümetimiz bu yol
da kendine düşen gayreti gösterecektir. 

Komşularımızdan: 'Bulgar Hükümetinin iki 
memleket arasındaki münasebetlerin iyi komşu
luk münasebetleri seviyesine getirilmesi husu
sunda arzıı ifade eden beyanları vardır. Bu 
arzuların tahakkuk edebilmesi için aramızdaki 
pürüzlü meselelerin görüşülerek hallinde Bul
gar Hüküm etinin kendisine düşeni yapması 
gerekmektedir. 

Uzun bir tarihi olan Afganistan'la dostluk 
münasebetlerimizin daha da geliştirilmesi sami
mî arzumuzdur. 

Lâtin Amerika memleketleriyle olan müna
sebetlerimizi mevcut dostluk çerçevesi içinde 
•geliştirmeye çalışacağız. Keza, başta Japonya 
olmak üzere, Uzak - Doğu memleketleriyle olan 
dostane münasebetlerimizin kuvvetlendirilmesi
ne de önem verilecektir. 

Bağımsızlığına kavuşarak Birleşmiş Millet
ler ailesine katılan genç Afrika memleketleri
nin, meşru haklarını elde etmiş olmalarından 
büyük memnunluk duymaktayız. Bu memleket
lerle siyasi, ticari ve kültürel alanlarda git
tikçe artan nıünaiseb etler tesisi Hükümetimizin 
çalışmaları arasında önemli bir yer alacaktır. 
Bu memleketlerin, milletlerarası münasebetlerin 
ahenkli bir şekilde gelişmesinde yararlı hizmet
ler İfa etmeleri tem>ennimizdir. 

ıSayın milletvekilleri, 
'Türkiye'nin Batı camiası- ile ve bu arada 

Avrupa Konseyi ile iş birliğinin her sahada 
kuvvetlendirilmesi dış politikamızın temel he
deflerinden bilidir. 12 Eylül 1963 te Ankara'da, 
Ortak Pazaıia Türkiye arasında imzalanan 
Ortaklık Anlaşmasını bu bakımdan pek önemli 
bir gelişime olarak kaydetmek isterim. Bu An
laşma, memleketimizi Batı âlemi ile kader bir
liğine götürecek olan tarihî bir belge mahiye
tindedir. Dileğimiz, Anılaşmanın bir an evvel 
yürürlüğe girerek fiiliyata intikal etmesidir. 
Hükümetimiz bu yolda gereken çalışmaları ya
pacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
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Dış politikamızla ilgili sözlerimi bitirirken 

bu alandaki gayret ve faaliyetlerimizin millet
lerle verimli ve yapıcı dostane münasebetler 
üzerinde teksif edilmiş olduğuna bilhassa işa
ret etmek isterim. Dış siyasette milletçe benim
sediğimiz bu esas, bütün siyasi partiler ve umu
mi efkârımızın müşterek amacını teşkil etmek
tedir. Böylece sözlerimin başında zikrettiğim 
gibi, dış politikamızın millîlik vasfı, tatbikatta
ki tezahürleri ile de teyit ve devamlılık ifade et
mektedir. Hükümetimiz bu istikamette aralık
sız çalışacaktır. 

Sayın Milletvekilleri : 
Anayasanın Silâhlı Kuvvetler ile ilgili yeni

likleri üzerindeki çalışmalarımız büyük kısmı 
ile sonuçlanmış ve ezcümle askerî yargı yeniden 
düzenlenmiş ve Millî Güvenlik Kurulu Kanunu 
kabul edilerek bu organlar Anayasanın emretti
ği şekilde faaliyetlerine başlamışlardır. Ancak, 
Genelkurmay Başkanlığının görev ve yetkilerini 
düzenliyen kanun ile buna mütenazır Millî Sa
vunma Bakanlığı Teşkilât Kanunu üzeriniP ça
lışmalar devam etmekte olup kısa zamanda Yük
sek Mnclise getirilmesine çalışılacaktır. 

Sıkıvönetim, Ordu personel ve Askerî ceza 
kanun tasarıları üzerinde de çalışmalar son saf-
hava gelmiştir. Yakın bir gelecekte bu tasarıla
rın da daha önce Meclise sevk edilmiş bulunan 
Silâhlı Kuvvetler Beslenme kanun tasarısı ile 
birlikte kanunlaşacağı ümidedilmektedir. 

Harb silâh ve araçlarındaki teknik ilerleme
ler ve dünya politikasındaki gelişmeler sonucu 
olarak stratejik ve taktik anlayışlarda meydana 
gelen gelişmelerle millî güvenlik ihtiyaçlarımız 
ve imkânlarımız göz önünde tutularak Silâhlı 
Kuvvetlerimizin teşkilâtlanmasına dokunan ko
nularda çalışmalara önem verilecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu 
gibi, gelecekte de NATO ve CENTO müşterek 
savunma sistemleri içinde vatanımızın ve mille
timizin içte ve dışta karşılaşabileceği her türlü 
tehlikelere karşı millî varlığımızı koruyacak 
maddî ve mânevi gücü temin ve idame yolunda 
gayret ve feragat ile çalışmaktadır. 

Ordumuz en iyi süâhlarla teçjhiz edilmekte
dir. Eğitiminin, nazari ve amelî olarak, en yük
sek seviyede bulunması için bütün emekler har
canmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimize vatani va
zifeleri teveccüh ettiği zaman, Ordularımızın, 
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Büyük Meclisin takdirine ve güvenine lâyık bir 
seviyede ödevlerini yapacaklarından emin ola
bilirsiniz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri: 

Hükümet programını sunmuş bulunuyorum. 
Müşahade etmiş olacağınız gibi, bu program, 

temel noktalarda, Birinci ve İkinci Karma hü
kümetler programlarından ayrılmamakta; ve 
Büyük Meclisin kabul etmiş olduğu Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının tam uygulanması amacını 
gütmektedir. Birinci ve İkinci Karma hükü
metler 'programlarında yer almış olan birçok 
hususlar gerçekleştirildiği için, tabiatiyle. bun
lara yeni Hükümet programında yer verilme
miş; ancak, Karma hükümetler programlarında 
yvv almakla beraber gerçekleştirilmesine imkân 
ve fırsat bulunamamış olan tarım ve toprak re
formu ve köylünün toplu olarak kalkındırılma
sı, vergi reformunda eksik kalan hususların, sos
yal adalet çerçevesinde plânın tam finansmanını 
sağlıyacak ölçüde tamamlanması ve kamu hiz
metlerinde gerekli ıslahatın bir an önce yapıl
ması gibi hususlara özel bir önem ve öncelik ve
rilmiştir. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Hükümet 
programı üzerindeki görüşmeler; Anayasanın 
103 ncü maddesi gereğince 2 Ocak Perşembe gün
kü Birleşimde yapılacaktır. 

3. — Eskişehir Milletvekili S ey fi Öztürk'ün, 
Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiselerin son inkişaf 
seyri hakkında açıklama yapılması hakkındaki 
önergesi ve Dışişleri, Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in demeci 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerine 
geçmeden evvel Hükümetin, Kıbrıs'ta cereyan 
eden hâdiselerin son seyri hakkında izahat veril
mesine dair bir takrir vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiselerin son inkişaf 

seyri hakkında, Hükümetin bilgi vermesi katî za
rurettir. 

Hükümet programının okunmasından sonra, 
lüzumlu izahatta bulunulmasını arz ve rica ede
rim. 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 
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I BAŞKAN — Hükümet, izahat vermeye hazır 

mıdır efendim?... 
I DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
i ERKİN—Evet , 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ı ERKİN — Muhterem arkadaşlarım, dün, Pazar 
i günü, Kıbrıs'ta çok önemli bir içtima vukubul-
| muştur. Bu içtimaa İngiltere Hükümeti 
j Common "VVealth Nâzın Mr. Sandys riyaset et-
I mistir. İçtimaa Türk ve Yunanistan Büyükelçi-
ı leri, üç birlik kumandanı Gri. Yung ve her iki 

cemaat mümessilleri iştirak etmiştir. Uzun saat-
l 1er süren bu toplantı neticesinde varılan karar-
' 1ar dün gece sabaha karşı Büyükelçilik tarafm-
j dan bize bildirilmiştir. Bunları şimdi huzurunuz

da takdim ediyorum: 
I Toplantıda Büyükelçiliğin ve diğer mühim 
l zevatın telefon irtibatının tesisi görüşülmüş ve 

bıımm sağlanması için gerekli tedbirlerin alınma
sı kararlaştırılmıştır. 

I Âmme hizmetlerinin sağlanması için Türk, 
ingiliz, Yunan Büyükelçilerinden müteşekkil bir 
heyetin kurulması hakkında tarafımızdan teklif 
yapılmıştır. Kıbrıslılar bu heyete Kıbrıs temsilci-

I lerinin de katılmasını istemişlerdir. Bu teklif ka
bul edilmiştir ve Heyet kurulmuştur. 

«Çağlayan semtinde vukubulduğu bildirilen 
i hâdise, Büyükelçilik tarafından Gnl. Young'u 

bildirilmiş ve General Young bu bölgeye derhal 
bir zırhlı araba göndererek vaziyeti tahkik ede
ceğini vadet iniştir. 

Karşılık olarak Türk ve Rumların elinde bu
lunan rehinelerin derhal iadeleri kararlaştırılmış-

I tır. 
İngiliz Kuvvetlerinin Türk kesiminde devriye 

gezilerine karar vermiştir. 

Ledra Palas, Nikosya Klüp, Kornaro Oteli gi
bi Rumların işgalinde bulunan yerler dün Rum
lardan tahliye edilmiş ve buralar İngilizler tara
fından işgal edilmiştir. İngiliz Kumandanı Türk
lerin elinde bulunan sigara, buz ve un fabrikala
rının da İngilizler tarafından teslim alınmasını 
istemişler, fakat bu teklifin Rum kesiminde ge
rekli emniyet tedbirleri alınıncaya kadar uygu
lanmasının emniyet mülâhazasiyle uygun olmıya-

I cağı tarafımızdan ifade olunmuştur. 
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Alay Kumandanından ve diğer kaynaklardan 

aldığımız bilgilere göre Lefkoşe'de durum dün 
gece sakin geçmiştir. İngiliz Kumandanının te
şebbüsü ile Rum kesiminde kalmış olan üç Türk 
kadın ve beş Türk çocuk ingiliz zırhlı arabaları 
ile alınarak Türk kesimine getirilmiştir. 

4 günden beri kayıp olan Türk Alayına men
sup bir er General Young marifetiyle arattırıl
mış ve merkez hapishanesinde bulunarak alaya 
iade edilmiştir. 

Kayıp bir yüzbaşımızın bulunması için de
vamlı araştırmalar yapılmaktadır. 

Kıbrıs'a tarafımızdan bir seyyar hastane gön
derilmesi için İngiliz makamlarının mutabakatı 
sağlanmıştır. 

Büyük Meclisin Kıbrıs'a göndermeyi karar
laştırdığı Parlâmento Heyetimizin seyahati için 
henüz cevap gelmediğinden bugün İngiliz Bü
yükelçisini davet ederek kendisine, Parlâmento
muzun bu arzusunun bir an evvel tekemmül etti
rilmesi icabettiğini bir defa daha bildirdim. Bü
yükelçi de; derhal lâzımgelen muameleyi yapa
cağını vadetti. 

Muhterem arkadaşlar, son hâdiseler şimdiye 
kadar Kıbrıs'ta tatbik mevkiinde olan rejim ile 
bundan böyle Kıbrıs'ta yaşıyan kardeşlerimizin 
Kıbrıslı Rumların ellerine bırakılamıyacağını ka
ti surette ispat etmiş bulunmaktadır. (Alkışlar.) 

Bugün ve bundan sonra Hükümetinizin bü
tün düşünceleri, gayretleri ve teşebbüsleri.Kıb
rıslı kardeşlerimizin artık Kıbrıs'ta her türlü kor
ku vo can endişesinden, mal kaybından tama-
miyle masun, refah içerisinde ve mesut yaşama
larını temin edecek bir ortamın tesisine mütevec
cih olacaktır. Bu sahada en büyük gayretleri 
sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Bir sualim 
var Sayın Başkan : 

Dünden beri gelen haberlerde Rumların adeta 
mevzilere cephane ikmali yaptıkları ve yeni bir 
katliama geçmeye hazırlandıkları beyan edilmek
tedir. Bu doğru mudur?. 

Gelen istihbarat bunu teyidediyorsa gizli ola
rak ne gibi tedbirler alınmaktadır?. Bu hususta 
malûmat rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Gerek Alayımızdan, gerek Büyükel
çiliğimizden aldığımız haberlerde buna dair hiçi:ir 
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atıf yoktur. Kıbrıs'ta yeni bir askerî rejim kurul
muştur. İngiliz generaline ve kumandasındaki 
birliklere itimat ederek sükûn ve huzurun bir an 
evvel tesis edilmesine ümitle intizar ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar gündemin 
sunuşlar kısmının ikinci maddesine geçiyorm:. 

4. — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinde halen 
mevcut Bütçe Karma Komisyonunun, Anayasa
nın 94 ncü maddesi gereğince yenisi seçilinceye 
kadar görevine devam etmesinin karara bağlan
masına dair grup ba§kanvekillerinin öner
gesi. 

BAŞKAN — Bu hususta parti grup başkan 
ve temsilcileri tarafından müştereken verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonunun, Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince yenisi seçilinceye kadar göre
vine devam etmesinin karara bağlanmasını ve 
yeni seçimin de gelecek birleşime tehir edilme 
sini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu 
adına 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 
Y. T. P. Grupu 

Adına 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

A. P. Grupu adına 
Grup Başkanı 

İstanbul 
M. Rıza Bertan 

O. K. M P. Grupu 
Adına 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 
M. P. Grupu Adına 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ORHAN APAYDIN 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

'Avdın) — Takririn 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, takrire mevzu teşkil eden mesele şu
dur : Anayasamızın 94 ncü maddesinde Bütçe 

.Karma Komisyonunun teşkili ayrı olarak, hususi
yetine binaen, tâyin ve tanzim edilmiştir. Bu hük
me göre, Bütçe Karma Komisyonunda ekseriyetin 
iktidar grupuna verilmesi derpiş edilmiştir. Şu 
şekilde : 50 üyeden ibaret olan Karma Komisyon
da iktidar grupu en az 30 üyeye sahibolacaktır. 
Bunun sebebini, sizlerce malûm olmakla beraber, 
kısaca arz ediyorum: 
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Malûmlarınız olduğu üzere Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin yine Anayasanın aynı 
maddesine göre Bütçe kanun tasarılarının Genel 
kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı 
veya belli kelimeleri artırıcı tekliflerde bulunma
ya hakları yoktur. Ancak bu salâhiyet Bütçe 
Karma Komisyonu üyelerine tanınmıştır. Haliha
zırda iktidar teşekkül etmiştir, Hükümet teşekkül 
etmiştir. Hükümet teşkil edilmiş olduğuna göre 
bütçe müzakerelerinin yürütülebilmesi için Büt
çe Karma Komisyonunun, Anayasanın 94 ncü 
maddesine göre, bu âmir hükme göre, yeniden teş
kil edilmesi şarttır. Şimdi takrirde bunun üç gün 
sonraya talik edilmesi istenmektedir. Gene malûm
larınız olduğu üzere Bütçe Karma Komisyonun
da halen bütçe müzakereleri yapılmaktadır. Büt
çe Komisyonu, halen kendisine gelen bütçe tek
lifleri üzerinde tasarrufta bulunmak salâhiyetini 
kendisinde bulamamakta ve bu vaziyette çalışa
maz durumdadır. Filhakika Bütçe Karma Komis
yonunun çalışması hakkındaki İçtüzük mahiyetin
deki kanun tasarısı henüz kanunlaşmamakla be
raber orada da netice itibariyle esas maksat, Büt
çe Karma Komisyonunun durumu Bakanlar Ku
rulunun akibetine bağlanmıştır; Bundan sonra, bu 
çalışmaların aksamaması için, Bakanlar Kurulu 
listesinin resmen belli olması ile birlikte Bütçe 
Karma Komisyonunun yeniden teşkil edilmesi ge
rekmektedir. Bu emsal yaratılmalıdır, başka bir 
çaresi yoktur bunun. Şimdi üç gün sonraya tali
ki isteniyor. 

Bütçe Karma Komisyonunda bütçe müzake
relerinin 8 hafta içinde bitirilmesi şarttır. Bu 
da âmir bir hükümdür. 3 gün gibi büyük bir 
kaybımız olacaktır. Bugün bu komisyonun der
hal teşkil edilmesi gerekir. Anayasanın âmir 
hükmüne göre ve komisyonun bir an evvel ça
lışmalara başlaması için bu şarttır. 

«Hükümet teşkil edilmişti ama, siyasi ikti
dar ancak Hükümetin güven oyu alması ile tâ
yin edilecektir.» diye karşımıza aksi bir fikir 
çıkıyor. Ben bu fikre sureti katiyede iştirak et
miyorum. Nihayet Anayasaya göre Bakanlar 
Kurulu listesi Cumhurbaşkanı tarafından tas
dik edildikten sonra Hükümet kurulmuştur ik
tidar mevcuttur. Nitekim iktidar, bugün her 
türlü tasarruf imkânına sahiptir; yapıyor ve 
yapacaktır da. Hükümetlerde, iktidarlarda in
kıta olmaz, iktidar devamlıdır Ama, güven oyu 
siyasi bir mevzudur. Anayasada derpiş edilmiş-
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'tir. Güven oyu alamasa dahi bu Hükümet, yine, 
Geçici Hükümet olarak vazifeye devam edecek
tir. Bu iktidar dâ, geçici iktidar, geçici Hü
kümet olacaktır. Yani, güven oyu alamaması ne
ticesinde bu Hükümet, iktidar salâhiyetini kay
betmiş olmıyacaktır. Bunun tatbikatı da olmuş
tur. Bu vaziyet muvacelhesinde Bütçe Karma 
Komisyonu, bugün çalışamıyacak, yarın çalışa-
mıyacak, Perşembe günü seçim yapılacak, çalı-
şamıyacaktır; vakit azalıyor. Bütçenin zama
nında yetişmesi, Anayasaya müddet bakımından 
riayet güçlüğü, hattâ imkânsızlığı hâsıl olacak
tır. Bu sebeple bu takririn kabul edilmemesini 
ve gündem gereğince Bütçe Karma Komisyonu
nun yeniden teşkil edilmesini istirham ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Apaydın, zannediyorum 
takriri yanlış anlamışsınız. Bir kere takrir için
de üç gün sonraya talik diye bir şey yok. «önü
müzdeki oturuma» diyor. Meclisin alacağı ka
rara göre önümüzdeki oturum belki yarın ola
caktır. 

ikincisi, yeni Karma Bütçe Komisyonu ku
ruluncaya kadar eski Bütçe Komisyonunun va
zifesine devamı teklif edilmektedir. Binaenaleyh, 
ileri sürülen mahzurlar bu takrirde varit değil
dir. Siz takrir dışında başka mütalâalar ileri 
sürmüş bulunuyorsunuz. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Efendim, 
Iben takrir üzerinde konuşuyorum. Takriri din
ledim ve takririn muhtevasını da biliyorum 
Reisle aynı fikirde değilim. 

Takrirde iki husus var: Gelecek oturuma 
'bırakılması, Bir takrir daha olduğunu biliyo
rum, Anayasa gereğince program 'hakkındaki 
"müzakerelerin yapılabilmesi için, Millet Mec
lisi müzakerelerinin iki gün s/onraya Perşemlbe 
gününe /bırakılması. 

Bir tanesi de Bütçe Karma Komisyonunun 
vazifesine devam etmesi. 

Saym Reis her halde dinleyemediler, ben 
diyiorum ki, Bütçe Karma Komisyonu, Anaya
sanın ıbu hükmü muvacelhesinde vazifeye de
vam edemez. Yani 'takrir hakkında konuşuyo
rum. Takrir dışında yapılmış bir konuşmam 
yoktur. Bu sebeple takriri kaıbul etmemek 
icaibeder diyorum, gündem gereğince, Gün
demde d'e ımevcuttur, Bütçe Karma Komisyo
nu üyelerinin seçimleri yapılsın, diyorum. 

Mânızatiim (bundan ibarettir. 
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RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Takririn aley

hinde söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Orhan Apaydın arkadaşımı-
zm fikirlerine aynen inttfbak ettiğimi arz et
tikten sonra, ilâveten Anayasanın 94 neü mad
desinin sarih 'hükmü muvacehesinde Ibıı takririn 
oya dahi arz edilmemesi lâzımıgeldiği kanaa-
tmda Ibulundüğumu ilâve 'ederim. 

Teşekkür ederim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul — Takri

rin lebinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
(BAŞKAN —*Usul olamaz, zaten konuşma

lar usule aittir. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Reisler [bu (tür

lü 'müzakerelere iştirak edemezler, 'o da Ana
yasanın sarih hükmüdür. 'Sayın Bbızlbeyli'nin 
geçen günkü Kendi işaret ettiği hususlar da 
dâhil olmak üzere, 'bu türlü /münakaşalara yet
kileri yoktur. 

(Soldsn, «Onu ıSırrı Atalay'a söyle» sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, Tüzükte, Meclis 

müzakerelerine iştiraki meneden hüküm, Mec
lis Başkanına aittir. 

Ayrıca arkadaşlar, Anayasanın sarih hük
mü ile Meclis Başkamı vazifesi dışında Meclis 
müzakerelerine iştirakten memedilmiştir. Meclis 
Reisvekilleri memedilmemiştir. Meclis Reisve
killeri, Reis vazifesi görmediği müddetçe, tıp
kı diğer milletvekilleri gibi, aynı haklara sa
hiptirler. Oyunu ve fikirlerimi istedikleri şe
kilde müdafaa edebilirler. Binaenaleyh arkada
şımızın ileri sürdükleri husus, yerinde değil
dir. Anayasa hükmüne göre, Başkamvekilleri, 
Başkanlık vazifesi görmedikleri müddetle, Mec
lislerin bütün müzakerelerine katılabilirler, Mil
let Meclisinin bugüne kadarki tatbikatı da 
(böyle olmuştur. 

Buyurun efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Mun-
terem arkadaşlarım, Anayasanın 94 nıcü mad
desi, Karma Bütçe Komisyonunda, iktidarı 
teşkili eden grup veya grupların 30 kişi ile 
bu komisyonda vazifelendirilmesini emretmiş
tir. Bu hüküm uyarımca, bumdan evvelki Kar-
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ma Hükümetin, oranına göre bizim Karma Bütçe 
Komisyonumuz teşekkül etmiştir. Bugün yeni 
bir Hükümet programımı okumuş ve bundan 
evvel de yeni Hükümetin listesi Yüksek Mecli
sinizde ilân edilmiştir. Bu duruma göre Karma 
Bütçe Komisyonumun sureti teşkili değiştiril
mek lâzımgelir. Ancak bunun hangi noktada 
değiştirilmesi - bu Hükümetin itimat aldığı 
gündem sonraki bir zamanda mı, yoksa listesi
ni Mecliste okuduğu bir zamanda mı? Esasen 
bu husus takrirde derpiş edilmediği için oma 
.girmiyorum. Takrirde sadece bu komisyon ye
ni Hükümetim tarzı teşkiline göre, ona uygun 
bir oranla teşekkül edinceye kadar eski ko
misyonun, eski orana göre teşekkül etmiş olan 
komisyonun vazifesine devamı istenmektedir, 
Takrirde istenilen budur. Bendem evvel konu
şan Sayım Orhan Apaydın arkadaşım, eski Kar
ma Bütçe Komisyonu vazifeye devam edemez,. 
buyurdular. Eski Karma Bütçe Komisyonunun 
vazifeye devam edemiyeceğine dair hiçbir sa
rahat yoktur. Bu komisyon Meclisimizin teşkil 
ettiği 'bir komisyondur ve Karmıa Bütçe Komis
yonu Büyük Millet Meclisinin bir organıdır. 
Hükümetle .alâkası sadece bu komisyonum sureti 
teşkiline aittir. Şu halde yeni komisyon teşkil 
edilinceye kadar eski komisyonnın vazifeye de
vamı iktiza eder. Kaldı ki eski komisyonun va
zifeye devam etmemesi lâzımıgeldiğine dair bir 
mütalâa 'olsa 'bile bu kararı, Karma Bütçe Ko
misyonu kendisi vermeye salahiyetli değildir. 
Yani, Karma Bütçe Komisyonu «Bern, Anayasa 
muvacehesinde vazifeye devam edemem.» yo
lunda bir karar vermek durumunda değildir. 
Komisyonların vazifeye devamı ve onların da-
n etlenmesi Riyasete .aittir. Kaldı ki, komisyonla 
Riyaset arasında bir görüş farkı zuhur ettiği 
için Yüksek Meclis nihai kararı verecektir. Bu 
itibarla yeni komisyonun, yemi Hükümet gru-
punmm oranına göre seçilip teşekkül edinceye 
kadar eski komisyonun vazifeye" devam etmesi 
iktiza eder. Takrirde yalnız bu derpiş edilmek
tedir. Bunum dışımda bu komisyonun ne za
man seçileceği hususu takrirde mevzuubahis 
değildir. Esasen Meclisiniz birleşimim yarıma 
talikime karar verirse; yarım bu komisyon, grup
ların verecekleri namzetlerle seçilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
COŞKUN KIROA (istanbul) — Bir sualim 

var efendim. 
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BAŞKAN — Sual olmaz. 
OOŞKUN KIRCA (Devamla) — Sayın Boz-

•beyli Riyaset Divanı adına mı konuştular? 
BAŞKAN — \Hayır, kendi adına kouuştukı r. 
Arkadaşlar, aleyhte iki kişiye söz verdim. 

Lehte bir arkadaş söz istedi, ona söz verdim. Şim
di takriri oylamadan evvel Yüce Heyetinizi ten
vir bakımından bu hususta Riyasetin görüşünü 
arz etmek istiyorum. 

Divan bu meseleyi uzun boylu görüştü. Yeni 
Hükümetin kıırulmasiylc yani, Başbakanın vekil
lerini seçerek bu vekillerin Cumhurbaşkanınca 
atanıp, atanma tezkeresi Yüce Meclisin ıttılaına 
sunulması ile beraber bizim Bütçe Karma Ko
misyonunun değişmesi zaruridir. Riyaset Diva
nının kararı budur ve bu 94 ncü maddenin sarih 
hükmüdür. Biz bu yapılıncaya kadar - şüphe
siz ki, yeni bir seçim zamana mütevakkıftır - ik-

. t idarin durumu, Hükümetin hangi partiler, grup
lardan teşekkül ettiğinin tesbiti ve o grupları ter-
kibeden milletvekillerinin adedine göre oranları
nın yapılıp gruplardan aday isimlerinin alınıp 
seçime geçilmesi zamana mütevakkıftır. İşte bu 
devre esnasında Bütçe Karma Komisyonunun 
Devlet işleri duramıyaçağma göre ve Meclis dai
mî ve müstemir bulunduğuna göre nitekim Hükü
met istifade ettiğinde yeniden kuruluncaya kadar 
eski Hükümetin vazifeye devamı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçimin yenilenmesine karar verdiği 
veya feshedildiği zaman yeni Meclis gelip işe baş
layıncaya kadar eski Meclisin vazifeye devamı 
nasıl tabiî ise tıpkı bunun gibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir organı olan Bütçe Karma 
Komisyonunun yenisi seçilinceye kadar vazifeye 
devamı zaruridir. Bu hususu Karma Bütçe Ko
misyonuna tebliğ ettik. 

Bütçe Komisyonu, bize verdiği cevapta dedi 
ki: Arkadaşlarla görüştük; Anayasa Komisyonu 
ve diğer kurullar muvacehesinde Riyaset Divanı
nın bu görüşüne uymadık dedi.. Bunların ne ol
duğunu da zikretmemiş tezkeresinde, böyle bir 
tezkere aldık. 

Şimdi bizim görüşümüz şu: Meclisin bir orga
nı olan Bütçe Komisyonunun vazife ve mesaisi
nin, murakabesi ile içtüzük hükümlerine göre 
Başkanlık vazifelidir. Başkanlıkla Komisyon ara
sında bir görüş ayrılığı olur ve bu görüşte Ko
misyon direnirse yapılacak tek iş, yüce huzuru
nuza gelip meseleyi halletmekten ibarettir. Şim-
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I di derhal bugün seçime gidilmemesinin bir sebe

bi, oranlar bakımından gruplarla tam mutabaka
ta varılmadığı için bu mutabakatı sağlamak yö
nünden ve Yüce Meclisi, teferruatla içinden çı-
kıhnıyacak bir müzakereye daldırmamak için, bu 
takrirde seçimin yarma bırakılması, yani önü
müzdeki ilk oturuma, yarmsa yarın; Perşembeye 
Yüce Meclis karar verirse, Perşembe günü seçim 
yapılacaktır. O arada bu kısımlar halledilecek
tir. 

İkinci kısmı bu takririn; yeni komisyon ku-
| ruluncaya kadar eski Bütçe Komisyonunun va

zifeye devam edeceği hususudur. 
Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun faaliyette 

bulunmaması, günlük cari işleri dahi görmemesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin umumi faali
yetlerini sektedar eder ki, bunun hiçbir şekilde 
tervici caiz değildir. Riyaset Divanınızın görüşü 
budur. Takriri şimdi bir kere daha okutup oy
larınıza sunacağım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kfendini 
takririn lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi efendim ? 
COŞKUN KTRCA (istanbul) — Lehinde 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. («Olmaz 

efendim» sesleri) 
Usûl meselesi olduğu için iki lehte ve iki 

aleyhte olmak üzere dört kişi konuşabilir. 
I. ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Efen

dim, Bütçe Komisyonunun görüşünü zatıaliniz 
Heyeti Umumiyeye etraflıca izah buyurma di
niz. 

BAŞKAN — Bir noktayı sormadınız ki, 
şurası karanlık kaldı, diye sorsaydınız o nok
tayı da arz ederdik, buyurun efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, meselelerimize ameli ve çabuk 
çareler bulmak mecburiyetinde olduğumuz 
aşikârdır. Yüksek Huzurunuzu Anayasanın 
94 ncü maddesinde, yer alan iktidar mefhumu
nun tarifi, muhtevası, Hükümet mefhumundan 
farklariyle; hattâ bunun özetlenmesiyle dahi 
işgal edecek değilim. Bu konular, nihayet ka
nunlarda, içtüzüklerde teferruatlı olarak dü
zenlenirken, hattâ belki Genel Kurullarda 
değil, fakat ihtisas komisyonlarında uzun boy
lu görüşülecek hususlardan iken şimdi ortada 
bir takrir var. Bu takrir, esasen meseleyi ga-
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yet pratik bir şekilde halletmektedir. Büyük 
bir ihtimalle yarın toplanmak için karar ve
rirse Yüce Heyetiniz, yarın seçimi yapmak su
retiyle halledecektir. Esasen seçimi yarma 
tehir etmek bakımından gruplar arasında ya
pılan temaslar neticesinde bir zaruret olduğu 
anlaşılmıştır. Herkes oranlar üzerinde iyice an
laşmalı, herkes bunu iyice içine sindirmeli ve 
nihayet her grup kimleri nereye, nasıl göste
receğini bilmelidir. Bizzat kendi grupumuz, 
Millet Meclisinin Karma Bütçe Komisyonunda
ki kontenjanı içerisinde kendisine düşen pay 
artırıldığı için, diğer komisyonlardan hangi 
arkadaşlarını çekeceğini, bunlardan hangile
rinin o komisyondan istifa etmelerinin temin 
edilmesi gerektiğini düşünmek ve tertiplemek 
mecburiyetindedir. Zannederim, bu zaruret
le diğer gruplar da karşılaşmaktadırlar. Bu
nun için, Yüce Meclisin bir günü grup idareci
lerine çok görmiyeceğini zannediyorum. Kar
ma Bütçe Komisyonunun vazifesine bu ana 
kadar devam etmesi hususuna gelince: Bunu 
birtek şartla kabul etmek mümkündür : 

1. Nasıl ki, şu anda görev başında bulunan 
Hükümet Cumhurbaşkanının emriyle, talima-
tiyle cari işlen görmekle vazifeli bir Hüküm et
se ve nasıl ki, Yüce Meclisiniz, parlâmentolar
da mevcut mücamele kaidelerine uymak sure
tiyle cari işleri görmekle vazifeli Hükümetin 
ricası üzerine, onun câri işlerden telâkki etme
diği meseleleri görüşmemeyi karar altına al
maktadır, elbette ki Riyasette bu Karma Ko
misyon üzerindeki murakabe salâhiyetini kul
lanırken onu, temel siyasi tercihler yapmaya 
ve cari işlerin dışına çıkmaya, sevk edecek bir 
çalışma temposu içine sokmayı da düşünemez. 
(«Takrir meselesi» sesleri) 

Takrir, komisyonun varlığının devamı mer
kezindedir. Muhterem arkadaşım Rüştü özal 
takdir buyurlar ki, hukukan varlığı devam 
eden bir komisyon, çalışmalarının tempo ve 
muhtevasını ayarlamakta serbest olduğu gibi, 
hattâ çalışmalarını Hükümetle bilistişare veya 
re'sen tehir etmek imkânına da sahiptir. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Tehir ettik. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Mesele yok. 

O takdirde endişe duymak için hiçbir sebep 
yok. Yalnız mühim olan husus şudur k i ; bir 
demokratik parlömanter rejimde siyasi ter
cihler, parlâmento ile Hükümet arasındaki ay-
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niyeti güven oyları şekliyle tebarüz ettirmek 
suretiyle tezahür eder. Re'sen istifa etmiş veya 
düşürülmüş bir Hükümet, artık düşürülmesi ve
ya istifaya icbar edilmesi mümkün olmadığı 
için cari işlerle nasıl uğraşıyorsa, cari işlerle 
görevli bir Hükümet iş başında bulunduğu 
müddetçe parlâmentoda onun komisyonları da 
hiçbir hukukî mecburiyet olmamakla beraber 
nezaket ve mücamele kaideleri içerisinde, cari 
işlerle uğraşmaktan gayrı başka bir şey yapma
mayı, elbette ki, vazife bilecek, bu olgunluğu 
gösterecektir. Cari işler hangileridir, değildir, 
şu komisyonun vazifeleri ertelenmeli midir, er-
telenmemeli midir?... Bu doğrudan doğruya ko
misyonun kendi bileceği bir iştir. Ama sırf na
zari plânda arz ediyorum, ameliyattan dışarıya 
çıkarak; Devlet hayatındaki devamlılık prensi
bini de feda etmemek mecburiyetindeyiz. Bu 
prensibi komisyonun durendiş bir basiretle ala
cağı erteleme kararları ve cari işleri görmenin 
dışına çıkmamakta göstereceği dirayet sayesin
de parlâmentonun ve kendisinin halledebilece
ğine şüphe etmemek lâzımgelir. Bu itibarla tak
ririn kabulü lehindeyim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Bu tak

ririn oylanamıyacağı hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu hususta artık konuşulamaz. 

Usul meselesi konuşuldu. Bu hususta söz vere
mem. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Bunu 
Anayasaya göre izah edeceğim. 

BAŞKAN — Ayrıca konuşulmaz. 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Üzerinde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Konuşulamaz efendim, içtüzük 

bunu meneder. 

Takriri tekrar okutuyorum : 
(Parti grupları adına verilen önerge tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi sunuşların 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

5. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
17 Mart 1340 tarih ve 4.42 sayılı Köy Kanunu
nun 41, 49 ve 50 nci maddelerinin . yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifinin gerive 
rilmesine dair önergesi (2/397, 4/283) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vermiş olduğum tekliften sonra çıkan 18.7.963 

tarih ve 286 sayılı Kanunla maksat hâsıl oldu
ğundan, 17 Martk 1340 tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanunun 41, 49 ve 50 nei maddelerinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifimi geri 
alıyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerini 
saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Tahsin Telli 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in Köy 
Kanununun Anayasaya aykırı bir kısım hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin ge-
riverilmelerine dair önergesi (2/445 - i/284) 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, efendim. Su
nuşların 4 ncü maddesi istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Köy Kanununun Anayasaya ay
kırı bir takım hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin geriverilmesine dair önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifimden sonra çıkan 18.71963 tarih ve 

286 sayılı Kanunla maksat hâsıl olduğundan, 
Köy Kanununun Anayasaya aykırı bir kısım 
hükümlerinin kaldırılmasına dair olan kanun 
teklifimi geri alıyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerini 
saygılarımla arz ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Vlkü'nün, Kıbrıs'ta 
yaralanan ve halen Ankara Hastanesinde te
davi görmekte bulunan aziz gazilerimizin, Mil
let Meclisi adına her partiden ve bağımsızlar
dan seçilecek ikişer milletvekilinden mürek
kep bir heyet marifetiyle ziyaret edilmelerine 
dair önergeleri. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gündemin normal 
maddelerine geçmeden evvel verilmiş bâzı tak
rirler var; okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs'ta yaralanan ve halen Ankara hasta
nelerinde tedavi görmekte bulunan aziz gazileri
mizin, Millet Meclisi adına her partiden ve ba
ğımsızlardan seçilecek ikişer milletvekilinden 
terekkübedecek bir komisyon marifetiyle ziya
ret edilmelerini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Tunceli 
Ali Riza Uzuner Fethi Ülkü 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Başkan
lık dün Ankara Hastanesine gitmiş, Kıbrıs'tan 
gelmiş olan yaralı vatandaşlarımızı ziyaret etmiş
tir. Yüce Meclisi takibeden beş gruptan ve ayrı
ca bağımsızlardan müteşekkil ikişer kişilik bir he
yetin tekrar gidip ziyaret etmesi çok uygun ola
caktır. Bu takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, Kıb
rıs'ta kardeşlerimize karşı rumların işledikleri 
ve işlemekte oldukları hunharca cinayetler sebe
biyle aziz şehitlerimize hürmeten yılbaşı gece
si bütün eğlence yerlerinin kapatılmasına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Diğer bir takrir var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs'ta kardeşlerimize karşı Rumların işle
dikleri ve işlemekte oldukları hunharca cinayet
ler hepimizi sonsuz acılara garketmigtir. Aziz şe
hitlerimize hürmeten bu yılbaşı gecesi bütün eğ
lence yerlerinin kapatılmasına Yüce Meclisin oy 
vermesini arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Saki Zorlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar bu, Yüce 
Meclisin karar alacağı bir mevzu değildir. Bu tak
rir bir temenni mahiyetindedir. Hükümete ulaş
tırılacaktır. 

Arkadaşl&r, şimdi evvelce ittihaz buyurdu
ğunuz karar gereğince Danıştay Kanununun 

I müzakeresine geçmek lâzım geliyor. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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1. — 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) 

BAŞKAN —• Danıştay Başkanı ve alâkalı 
Bakan buradalar mı? («yok» sesleri.) Yoklar. 
•Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Nasıl top-
lanacağımızı kararlaştırıp dağılalım efendim. 

2. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zer en ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
mMşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu, (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) 

BAŞKAN — Alâkalı Bakan ve komisyon? 
Yo'klar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

9. — C. H. P., C. K. M. P., Y. T. P. ve 
M.. P. Grup Başkanvekillerinin, Millet Meclisi
nin Hükümet Programını görüşmek üzere 
2 . 1 . 1964 Perşembe günü saat 10.00 da top
lanmasına dair önergesi. 

10. — A. P. Grupu Başkanı Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Kıbrıs'ta çok vahîm hâdiselerin cere
yan ettiği şu günlerde sayın üyelerin Hükümetçe 
malûmattar kılınmasını teminen tatil günleri 
de dahil her gün toplanılmasına dair önergesi; 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Millet Meclisinin 
ne gün toplanacağına dair iki takrir vardır, 
okutuyorum : 

31 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin Hükümet Programını mü

zakere etmek üzere 2 . 1 . 1964 Perşembe günü 
saat 10.00 da toplanmasını arz ve teklif ede
riz. 

C. H. P. Grupu adına 
Mehmet Sağlam 

Y. T. P. Grupu adına 
Esat Kemal Aybar 

C. K. M. P. adma 
Cevad Odyakmaz 
M. P. Grupu adına 

Zekâi Dorman 

Miı; i et Meclisi Başkanlığına 
'Kıbrıs'ta çok vahîm hâdiselerin cereyan et

tiği şu günlerde Yüksek Meclisin s&ym üyele
rinin Hükümetçe malûmattar kılınmasını temi
nen - tatil günleri de dâhil - her- gün topla
nılmasını arz ve teklif ederim : 

Mahmmut Rıza Bertan 
A. P. Grup Başkanı 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi takrir hakkında? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu takrirler 

hakkında. 
BAŞKAN — İkisi hakkında mı? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca; takrir

lerden en aykırı olanı okuyayım; onun hak
kında söz vereyim, öbürünü oylamadan evvel 
isterseniz onun hakkında da konuşursunuz. 

Şimdi arkadaşlar; Yüce Meclisin »evvelce 
aldığı karar gereğince Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri toplanıyoruz. Yüce Heyetin ma
lûmudur ki, »31 Aralık öğleden sonra resmî 
tatildir ve 1 Ocak günü de tatildir. Salı günü 
öğleden sonra ve Çarşamba günü resmî tatil 
günüdür. Ancak, tatile rağmen Kıbrıs olayla-
riyle Hükümetin İlgisi ve Hükümetin bu hu
sustaki faaliyetleri bakımından Meclisin bu
günlerde de toplanmasına dair olan takrir, 
mevcut hükümler karşısında en aykırı telâkki 
edilebilir. O itibarla evvelâ bu takriri oylıya-
cağım. 

Takrir hakkında söz istiyen arkadaşımız 
var mı?.. Buyurun Coşkun Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, huzuru
nuzda şimdi okunan ve Adalet Partisi Grupu 
adıntı verilmiş bulunan takrire Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun iştirak edeceğini açık
lamak maksadiyle çıkmış bulunuyorum. 
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Hakikaten Millet Meclisinin, Kıbrıs olay

ları vesilesiyle, her gün toplanması ve Kıb
rıs'taki durumun gelişmesi ve alman tedbir
ler hakkında Hükümetin icabında gizli cel
selerde vereceği izahatı dinlemesi ve bu izahat 
vesilesiyle ona ışık tutması büyük faydalar Bağ
lıyacaktır. Filhakika, bütün bir milletin kal
binin aynı ihtizazla attığı böyle fevkalâde za
manlarda halk oyunun kristajlleştiği Parlâmen
toya ve onu teşkil eden iktidar ve muhalefet
teki siyasi parti gruplarına büyük vazifeler 
düşmektedir. Şu anda görev başında bulu
nan Hükümetin dayandığı siyasi parti grupu 
olarak, muhalefet partilerinin, Türk milleti
nin, Kıbrıslı kardeşlerimize tevcih edilmiş 
menfur katliam fiilleri karşısında duyduğu 
sonsuz heyecanı ve Yeşil Ada Türklerinin bir 
an önce emniyete kavuşturulması için hissettiği 
haklı sabırsızlığı bu kürsüde dile getirici dav
ranışlarda bulunmalarında büyük fayda görü
rüz. Hükümet bundan, düşman karşısında da, 
dost karşısında da. ancak kuvvet kazana
caktır. Muhalefet partileri, bu faydalı görev
lerini ifa »ederken; elbette ki, Hükümet mesu
liyetini taşıyanlara nisbetle konuşmalarının 
muhtevası ve üslûbunda daha serbest olacak
lardır. Bunu da demokratik hayatın en tabiî 
icaplarından sayarız. Ancak, bu vesile ile bu
rada cereyan edecek müzakereler sırasında 
Yüce Meclisimizde yer alan iktidardaki ve 
muhalefetteki siyasi partiler kısır münaka
şaların içine atarak, dış âleme karşı her zaman
dan çok muhtacolduğumuz millî tesanüdümüz 
ve birliğimizi kaybettiğimiz yolunda zararlı bir 
intiba yaratmamaya hep birlikte dikkat etme
miz lâzımgeldiği muhakkatır. 

Aziz arkadaşlarım, bunun da iki şartı var
ılır. îlk şartı şudur; Cumhuriyet Halk Partisi 
hiçbir devirde Kıbrıs meselesini iç politikada 
istismar konusu yapmamıştır. 

Bizim dışımızdaki bir kısım politikacılardan, 
bunun aksi intibaını, akli selimin dışına çıkan 
ifratların ifadecisi haline bürünerek, yaratma
malarını bilhassa istirham etmek bizim hakkımız
dır. 

İkinci şart ise şudur: Türk Hükümetinin, 
Kıbrıs buhranının şu safhasında, aklı selimin 
bariz şekilde dışında kalan yolları takibetmesi, 
dâvamızda bugün haiz olduğumuz haklı kuvveti 
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muhafaza etmek ve artırmak bakımından asla 
doğru olamaz. 

Muhalefetten istirhamımız, bu esas kaideden 
inhiraf edebilecek mensuplarını firenlemesidir. 
(A. P. sıralarından «takrir üzerinde konuş» ses
leri, gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, takrire niçin müs
pet rey vereceğimizi izah ediyorum. (A. P. sıra
larından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Gürültü etmeyin. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Pek muhterem 
milletvekilleri bu kürsüden tek taraflı müdahale
nin en ileri bir şeklini, 20 nci asır diplomasinin 
en müessir usulü, diye daha şimdiden tavsiye 
ederek 20 nci asırda milletlerarası alanda her 
nevi büyük çaptaki hareketin, milletlerin birbir
leriyle karşılıklı olarak bağlı oluşları keyfiyetin
den doğan, kaideleri bilmezlikten gelemiyeceğini 
unutmanın aslında 19 ncu asrınkilerden de daha 
geri metotları tavsiye etmekten farksız olduğunu 
ve asıl bu unutkanlığın bu gibi büyük dâvalar
da... (A. P. sıralarından şiddetli protestolar.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca... (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Başarısız
lıkları menşei olabileceğini herkes anlamak mev
kiindedir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca; toplantı gününe 
hasrediniz konuşmanızı; Kıbrıs meselesi üzerinde 
diğer partinin görüşüne cevap vesilesi yapmayı

nız. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Evet top

lantı günü üzerinde konuşuyorum. 
Muhterem Reis Beyefendi, Kıbrıs meselesi 

üzerinde bu Meclisin her gün toplanmasında gör
düğümüz faydaları ve bu faydaların nasıl, ak
sedeceğini görüyoruz. Karşımızda göreceğimiz 
reaksiyonlara göre de bundan memleket menfa
atine uygun neticeler hâsıl olup olmıyacağmı tak
dir edeceğiz. (Soldan, gürültüler.) Biz Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak Türk Milletinin 
Kıbrıs dâvasının şu çetin safhasında da irade ve 
azmini muhafaza ettiği kadar, aklı selimini ve so
ğukkanlılığını muhafaza ettiğinden de o kadar 
eminiz. Çünkü, Türk Milletini, Kıbrıslı kardeş
lerinin katline seyirci bırakabilecekleri gafleti 
içine düşecek olanları, artık kendisinden, kendi 
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safında sayamıyacağmı ve bunun vahîm netice
lerini istisnasız bütün dostlarımızın ve bütün 
müttefiklerimizin idrak edeceklerinden eminiz. 
Bizim büyük kuvvetimiz işte buradadır, hür dün
ya içinde işgal ettiğimiz vaz geçilmez ve paha bi
çilmez yerdedir. Kimse bundan tecahül edemi-
yecek ve Türk Milletine temenni edelim ki, baş
ka yollardan, ama, ehemmiyeti asla İnönü'lerden, 
Sakarya'lardan, Dumlupmar'lardan, Lozan'lar
dan, Hatay'lardan daha az olmıyan bir büyük 
zafer, hiç şüphesiz yeniden müyesser olacaktır. 
(C. H. P. den alkışlar.) 

C. H. P. Grupu işte bu düşünceler ile sayın 
ana muhalefet partisinin takririne bütün kalbiy
le ve oylariyle iştirak edecektir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım. Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına diğer takrire de 
Mehmet Sağlam arkadaşımız imzasını koymuştur. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Hayır 
efendim, öyle değil. 

BAŞKAN — Grupunuzun iki görüşü mü var? 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) Bu takrirde Per
şembe günü toplanalım diyorsunuz. Siz ondan 
vaz mı geçtiniz? 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) .— Hayır 
efendim, görüşler ayrı, değişik. Arkadaşların 
takririne iştirak ettiğimizi ifade ettik. (A. P. sı- -
ralarmdan, gürültüler.) Sayın Bakanım, lütfen 
sükûneti temin edin de, izah edelim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti 
muhafaza edelim. 

Meseleler sükûnetle halledilir. Şimdi benim 
sorduğuma cevap veriniz. 

Coşkun Kırca arkadaşımız, C. H. P. Meclis 
Grupu adına Meclisin yarın toplanmasını ve top
lantısının devam etmesini istiyor, öyle değil mi 
efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Siz de bu görüşe iştirak ediyor 
musunuz ? (Gürültüler). 

Müsaade buyurun, biraz dinleyin efendim. 
Şimdi siz bu takrir de 2 Ocak Perşembe günü 
toplanılması teklifini geri mi alıyorsunuz. Ben 
böyle anlıyorum. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Hayır 
efendim, saat meselesi var. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Saat meselesi ayrı iş. Arkadaş
larım, söyliyeeeğinıi sükûnetle dinleyin sonra ce-
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vap verin. Burada diyorsunuz ki, diğer grup 
başkanları ile beraber, Millet Meclisi 31 Aralık 
günü ve bir Ocak günü toplanmasın, 2 Ocak gü
nü toplansın, diyorsunuz. ' 

Şimdi Coşkun Kırca arkadaşımız bunun aksi
ni Grup adına ifade ettiğine göre, sizin 2 Ocakta 
toplanın/aya dair olan teklifiniz kaiiktı. Salat 
10 ayrı... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Durun efendim, beni dinleyin. 
Şimdi sizin yapacağınız iş; bu takrir oylan

dıktan sonra dersiniz ki, «yarın saat 15,00 de 
değil, 10 da toplanalım.» Bunu da oya koyar, 
hallederiz. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Müsaade 
ederseniz, okutmıyacak, oylıyacaksmız arz ede
yim. iO zaman bizim görüşümüzü de kürsüden 
arz etmiş olurum. (Soldan ıgülüşmeler). 

'BAŞKAN — Buyurun. 
MEıHMıET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, esas itibariyle muhterem Ada
let Partisi (Grupunun vermiş olduğu takrire ka
tılıyoruz. Meclisin yarın ve daıha sonraki günler 
yalnız Kıbrıs mevzuunda müzakere yapmasını 
tasvibetmekteyiz. Ve bunu burda izah ve arz et
tik. Yalnızca Anayasa gereğince Hükümet Prog
ramı Mecliste görüşüldükten iki tam gün geç
tikten sonra, Mecliste müzakeresi yapılacaktır. 
Bu bakımdan, şimdiye kadarki teamül ve usul 
icabı, bütün Meclis toplantılarının saat 15,00 e 
alınması itibariyle, zaman kazanabilmek bakı
mından, biraz da müzakereye geniş imkân ve 
fırsat verebilmek bakımından takrirde Perşembe 
günü saat 10,00 da yalnızca Hükümet progra
mının müzakere edilmesi yönünden tasrih etti
ğimiz halde Saym Başkanlığın herhalde dikkat
lerinden kaçmış olacak, ben ısrarla saat üzerin
de duruyorum, diğer gruplarla da mutabakatı
mız bu istikamettedir. Bizim arzumuz,-Hükümet 
programının Perşembe günü saat 10.00 da Bü
yük Mecliste müzakeresini temindir. 

Bunun aksine, ıSaym Kırca arkadaşımız tara
fından grupumuzun görüşü, A. P. Grupu tara
fından verilmiş olan takrire iştirak ettiğimiz, 
ayrıca Kıbrıs mevzuunda arz edilmiştir. 

Durum budur arkadaşlar. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi vaziyet tavazzuh etmiş-
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tir. Mehmet Sağlam'in ve arkadaşlarının takriri 
bilâhara okunacak ve oylarınıza sunulacaktır. 

Takrir (hakkında şimdi verilen izahata göre 
Perşembe günü yapılacak oturumun saat 10 da 
yapılması, yani Hükümet programı üzerindeki 
görüşmenin yapılacağı gün olan, 2 Ocak Perşem
be günkü oturumun Saat 10 da başlaması ve 
öğleden sonra da bitinceye kadar devam etme
si istenmektedir. 
Şimdi A. P. Grupu tarafından verilen ve C. H. 
P. Grupu sözcüsününde katıldığı takriri okuta
rak oylıyacağım. 

(Adalet Partisi Grupu (Başkanı Mahmut Rı
za Bertan'm önergesi tekrar okundu) 

[BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci takriri okutuyorum. 
(C.H.P., C.K.M.P., Y.T.P. ve M.P. Grupları 

adına verilen önerge tekrar okundu.) 
KEMAL BAÖCIOGLU (Maraş) — Bu tak

rir oylanamaz. Usul hakkında söz istiyorum. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIO&LU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Biraz önce oylarınıza ımazhar olan takrir ka

bul edildikten ve aralıksız olarak Kıbrıs mevzu
unda Hükümetin Yüce Meclise Malûmat verme
sini temin (bakımından yarın saat 15,00 de top
lanmamıza karar verildikten sonra, âtiye ait, is
tikbale muzaf ve yarından daha ileriki bir gü
nü tazammum eden bir takririn oylanması, içtü
zük ve Meclis teamülüne aykırıdır. Çok rica ede
rim bu takrir oylanmasın. Çünkü muhterem ar
kadaşlarım, belki de yarın bir başka sebeple 'bir 
başka durum meydana gelecek ve belki de saba
ha kadar aralıksız olarak oturum yapacağız. Bu
nu şimdiden derpiş etmiye imkân var mı?. Per
şembe .gününe ait toplantı, Çarşamba varken, 
yarın varken kararlaştırılır mı?. Başkanlık Di
vanının usul bakımından bu takriri oya koyma
ması icabeder. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Takririn le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok aziz ar

kadaşlarım; Anayasamızın âmir bir hükmü, Per
şembe günü Hükümet programının müzakeresi
ne başlamamızı gerektinmektedir Bugün Hükü-
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I met programı okunmuştur. İki tam gün 'geçecek

tir. 
Başka memleketlerdeki tatbikat da şu: Bu

gün sayılmadan yarın ve öbür gün geçecek ve 
daha öbür gün Hükümet programı üzerinde 
müzakerelere başlanacaktır. Bunda Sayın Bağ-
cıoğlu arkadaşımızla ittifak halindeyiz. 

Şimdi, bütün mesele; Hükümet programı 
müzakerelerine Perşembe günü hamgi saatte 
bağlıyacağımızı tesibite kalıyor. Bunu Çarşam
ba günü yapmamız doğru değil. Çünkü, muh
terem grup sözcüleri Hükümet programı üze
rinde çalışacaklardır. Bu 'çalışmalarını, bugün 
şu anıdan sonraki Salı ve Çarşamba -günlerine 
sığdırmak korundadırlar. Muhtemelen grup ida
re heyetlerine 'belki de grup genel kurullarına, 
yapılacak çalışma hakkında izahat venmek du
rumunda olacaklardır ve onlarım tasvibini ala
caklardır. Binaenaleyh, grupların ve- 'bilhassa 
onıların idarecilerinin Perşembe gününe kadar 
bütün bu hazırlıkları ayarlıyabilmek ve ne za
man, niçin ve nerede toplanacaklarını peşin 
olarak bilebilmek için ve Perşembe günü. han
gi saatte ve müzakerelerin bağlıyacağını şimdi
den (bilmekte fayda vardır. İşte, bu sebepler
den dolayıdır ki, gruplar aralarımda anlaşmış
lar, A. P. Grupu hariç, diğer gruplar bu tak
riri imza etmişlerdir. Niçin? Bütün siyasi 
parti grupları, Perşembe günlü hanıgi saatte 
bu işe başlaınacağın'i bilsin ve ona göre gereken 
hazırlıkları kendi grup içyömetmelikleri bakı
mından yapabilsin ve durumlarımı ona göre 
ayarlıyabilsimler diye. 

Verilmiş olan takrir aslında, çok partili bir 
Parlâmentonun Genel Kurulundaki mücaımele 
kaidelerimin güzel bir örneğimi vermekten iba
rettir. 

Bunu Çarşamba akşamı yapalım diyor, Ke
mal Bağcıoğlu .arkadaşımız. Çarşamba günü 
akşamı yaptığımız takdirde acaba saat 10 da 
mı yahut 15 te mi? Perşembe günü toplaınıla-
cağmın Çarşamba 'günü gecesi bilinmesi mi da
ha faydalıdır, yoksa şimdiden bilinmesi mi da
ha faydalıdır? Grup sözcülerinin hazırlıkları 
bakımından biz öyle zammediyoruz ki, şimdi
den bilimmesinde fayda vardır. Bu sebeple, bir 
takrir ıs'unmi'uş bulunuyoruz, takririm oylanma
sında da bu bakımdan usul hususunda hiçbir 

I aykırılık görmüyoruz. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri tekrarr oku

tup oylarınıza sunacağım. 
(Meclis grupları temsilcilermiln önergeleri 

telkrar okuıkkı.) 
BAŞKAN — Takriri oylarımıza sunuyorum. 
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Kabul ademler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

3tL Aralık M ı ıgümü saat 15,00 te top'1'am.m'ak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 17,45 

»>••<« 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Belçika'deki Türk işçilerinin: «Son zamanlar
da Kıbrıs'ta cereyan eden vahim hâdiseler dolayı-
siyle Belçika Türk işçileri sonsuz üzüntülerimizi 
arz eder emirlerinizi bekleriz.» şeklindeki telgrafı 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÎRMÎNCÎ BİRLEŞİM 

30 . 12 , 1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan İsmet İnönü tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulunun programı. 

2. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonuna üye seçimi. 

3..— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
17 Mart 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu
nun 41, 49 ve 50 nci maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında fcanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (2/397, 4/283) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Köy Kanununun Anayasaya aykırı bir kısım 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tekli
finin geriverilmesine dair önergesi (2/445, 
4/284). 

B - İKİNCİ DEFA OTA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan-' 
lannda ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulünau ara
zinin sulanması vş bu araziden bol miktarda 

mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

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

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

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

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

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

10. — 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 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

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

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nuû, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle re gibi bir ilgisi bulunduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 



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

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

15. — 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) 

16. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

17. — 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) 

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

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

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
bğlu'nun, Tanm alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

23. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 

teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

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

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
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) / 

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

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

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

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

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

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

32. — İzmir Milletvekili Arif Ertun^a'nm, 
tütün müstahsılına 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) 

33. — 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) 



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

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

36. — 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) 

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

38. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in. Niğ
de ilinde sel 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) 

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

40. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin 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) 

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

42. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tanm ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 
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I 43. — 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 ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

I 44. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
I halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun-
I da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
I Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 
I 45. — Niğde Milletvekili Asım E fen'in, 

Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
I elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
I ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
I Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

46. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen *r 
I in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 

verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş-
I bakandan sözlü sorusu (6/704) 
I 47. — Trabzon Milletvekili Ekrem Di-'men'-

in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

48. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmed
in, tkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve imar ve tskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

49. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere Hidro -
"Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta-

I marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ye 
I imar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 

(6/707) 
50. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

I Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

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

52. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 

I sözlü sorusu. (6/713) 



51 — Tokat Milletvekili Mehmet Kancva'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (G/714) 

55. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazcva'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

53. •— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/710) 

57. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

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

59. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Zig-a 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

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

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

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

63. — 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) 

61 — Tunceli Milletvekili Vahap K;şoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölg'e kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 
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65. — Bolu Milletvekili Turgut Çutha'nın, 

Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

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

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

63. — îsmir 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) 

69. — 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 Meclis? Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

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

71. — İsparta Milletvekili Mustafa Giülcü-
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) 

72. — 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) 

73. — İzmir Milletvekili Şükrü Afckan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen g-ayrimenkulierin değer baremlerinin 
g'ünün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy-

" gam hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

74. — İzmir M'lletvekili Şinasi- Osrnıa'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mıh 



lî l&vuiima Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

75. -— Antalya Milletvekili ihsan Âtaöv'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) 

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

77. — 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) 

78. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ayam ili, D8Î içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıMığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu <6/738) 

79. — 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) 

80. — Edirne Milletvekili İlham! Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis eçlilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

81. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rtini. (6/741) 

82. — Aydın Milletvekili Eeşat özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanbi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
BakanTödası sözlü sorusu. (6/742) 

83. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öattirk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkıtfdakS düşün-
eestnin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 
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84. — 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) 

85. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savaci'nm, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

86. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üu, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında Ve bugün kaç «ervis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Âtaöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dahilînde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

88. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

89. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimi!» 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

90;.— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

91. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

9S. — EsMşehİr Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 
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94. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali I 

Pestilci'nin, istanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

95. — İzmir Milletvekili Nihat Kurşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

96. — İzmir Milletvekili Nihat Kurşat'm. I 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu- I 
ğuna dair içişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

97. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

98. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Ker
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

99. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger
in, Ay dm'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

101. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

102. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu 
nerin, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

103. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) | 

104. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan -
in, Devlet' Demiryolları memurlarına her sene 
verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova' 
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

106. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal
ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamuru 
Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapılan 
etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
Tarım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/766) 

107. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ 
lu'nıın, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü 
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/767) 

108. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ 
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ısla
hı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık ve imar ve iskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/768) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan top
rak yolun, Karayollarınca, 1964 yılında inşa
sı suretiyle trafik kazalarının önlenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/769) 

110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler 
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica 
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

112. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica 
ret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 



113. — tamir Milletvekili Arif Ertunga'nın. 
Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

114. — Rize Milletvekili Oevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katı ola 
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

115. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba 
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne. 
ve bu ölçümün nasıl ya'pıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan. sözlü sorusu (6/776) 

117. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların, 
dan sözlü sorusu (6/777) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11,1963] 

2. — 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] 

3. — Serbest ve mâlî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Unaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17.8.1963] 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi.: 1.7.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı' aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(P) ve (P) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/7«, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dâir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 6/50; O. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

4. — 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 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

6. — Maliye Bakanı Perid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

7. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve iMîeKce Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 ,5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan 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 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan- -
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
iarı (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan 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] 

12^ — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan 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. JYTeclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
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Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair ı 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor 
lan (M. Meclisi 5/38 0. Senatosu 4/52) (& Sa ' 
ym : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1933] 

16. —.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 sayıb 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor 
lan (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gasian- I 
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet I 
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis- I 
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli I 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara I 
nn Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge- I 
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 1 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : I 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] I 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan- I 
•bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar I 
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 I 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayıh I 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine daiı I 
önergesi ve Dilekçe Karma 'Komisyonu rapor I 
lan (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 377 sayılı Karann Genel Kurulda görüşül- I 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis I 
yonu raporlan (M. Meclisi 5/67; C. Senato I 
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : I 
15.10.1963] 

X 20. — Devlet Su îtleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil- I 
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan- I 
lığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Müdür- I 
lügünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta- I 
şansı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, I 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : I 
5.10.1963] 

X 21. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil- I 
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür- | 

i lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
I ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
' (S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 
I 22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır-
I n Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı-
I lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 

muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayıflı 
I kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
I fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
I Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 23. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt-
I çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
I sunulduğuna dair Sayıştay Başkandığı tezkeresi 
I ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin-
I hesap kanunu tasarısı (3/516,1/127) (S. Sayısı: 

476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 
I X 24. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
I bütçe yılı kesinhesaplarma ait genel uygunluk 
I bildirimisin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-
I lığı tezkeresi île 1959 bütçe yılı kesinhesap ka-
I nun tasansı ve, Sayıştay Komisyonu raporu 

(3/S18, 1/83) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 . 1963] 

I 25. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
I *i Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba-
I kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere-
I celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge-
I lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş-
I kilâtmda çalışmakta olanlara mebdei maaş de-
I recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
I ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan raporlan 

(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2 . 9 . 1 9 6 3 ] 

I 26. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
I 7a ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va-
I 'ani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
I teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 

(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

I 2 7 — O. Senatosu Ağn Üyesi Veysi Yardım-
I cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
I thsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
I Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh-
I met Ali Demir ve C. Senatosu izmir Üyesi. Nev-
I zat özerdendi ve Giresun Milletvekili Naim 
I Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
I Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul -öğret

menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
I muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba-
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kanlığı, «üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve îktisadi 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
h i : 3.9.1963] 

28. — 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] 

29. —̂ Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. O. 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 mütalaası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel 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] 

31. — 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) [Dağıtmatarihi : 14.9.1963] 

32. — 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] 

33. — 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] 

34. — Samsun Milletvekili îlyas 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) 
[Dağıtma tarihi : 14 .9 .1963] 

35. — 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] 

36. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 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
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

37. — 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] 

38. — 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 Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

39. — 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] 



— 11 — 
40. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 

Kudret Bay han ve üç arkaadşınm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi haklftnda kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter
fide» sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
ed̂ r» 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
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 . 9 . 1963] 

41. — 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] 

42. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayıh 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] 

43. — 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] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayıh 
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] 

45. T- Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı 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] 

46. — 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 
olmıyacaklarma 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 yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

47. — 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
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 .1963] 

48. — 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] 

49. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık-



_ îâ — 
îarınm diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve*Maliye ve Plân komisyonları rapor 
lan (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 .10.1963] 

50. — Konya Milletvekili ihsan 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] 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığ] 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di 
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağhk ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

53. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 _. 1963] 

54. — 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] 

55. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
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] 

56. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma-

Hye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
"̂ .rgün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bi: madde eklenmesine dair olan 6153 
myılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dai; kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) TDağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binalan inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir 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. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

59. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

j 60. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
| arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür-
' lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
{ Tarım ve Plân komisyonları raporlan (2/214) 

(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 
61. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 

dört arkadaşının, Orman . Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

62. — istanbul 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) 

63. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi Ve Bayındırlık, Millî. Savun-, 
ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 

! (2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 
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64. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı

rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonlan raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

65. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

66. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

67. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komi&yonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 68. — istanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 69. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin ; unul-
duğuna dair- Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıllı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X70. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı 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, Nl/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 7i. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabma ait uygımluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile îs- I 
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılj Kesinhesap | 

kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 .1963] 

X 72. — İstanbul Üniversitesi 1960, bütçe yı
lı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sur 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul, Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

73. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasansı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meçlisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

74. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : W.. 10 . 1963] 

75. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naoi An'nın, 7 Nisan 1310 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçimleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıfrna tarihi : 17 . 10 . 196$] 

76. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sansbzen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve BE 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 S ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3.10.1963] 

77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma arihi : 17 . 10 . 1988] 
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78. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 

hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasansı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(1/432) (S. Sayısı: 247 ye 1 nci ek) |Dağıtma 
tarihi : 24 . 12 .1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A . IKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
X 1. — 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 5047 sayilı Kanunun yenmen 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evililik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra 
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

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

5. — 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'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı . 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 .6.1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
jarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

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

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmarıoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m 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 9. — 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] 

>< ıo. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere 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] 

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

X 12. — 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 . 1963] 

X 13. — 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 . 1063] 

X 14. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 .1963] 

X 15. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasmm onayalnmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 .1963] 

B - BîRîNCî G Ö R Ü Ş Ü L M E S I Y A P I L A O A K 
İŞLER 

X I . — Harçlar kanunu tasansı 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 
h i : 29 . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (l/3{?4) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

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

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — 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] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 

16 — 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20.8.1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

8. — 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] 

X 9. — 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] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu -
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er
ci emir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24.10.1963] 

X 12. —.Milletlerarası Çalınma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve* 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 



15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu. Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi 
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12'. 
6.1963] 

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

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailöğlu 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] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 .10 .1933 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da 

' ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 
19. — Vezirköprü ilçesinin Danaibaş 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] 

20. — 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] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6329 sayılı Kanunla deği 
sik 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 §3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — 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] 

23. — 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 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

25. -— İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

26. — 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] 

27. — 56S0 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 1 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 
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X 29. — 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] 

30. — 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] 

31. — 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] 

X 32. — 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'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı 
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli 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] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporlan (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul 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 raporlan (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 .7 . 
1963] 

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

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 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] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun rasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 

(Yirminci Birleşim) 
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Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav° 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

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

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

•47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

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

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 51. — 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 Milli Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

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

53. — 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] 

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

55. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka 
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. — 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 raporlan (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 
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58. — 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] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine 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 teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

60. — 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 komisyonlan raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

61. — 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] 

X 62. — 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-
lannın 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 : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 , 1963] 

63. — 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] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — 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 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
lan raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — 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 komisyonlan raporlan (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — 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 tasansı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
lan raporlan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasansı ile 
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Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nm 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] 

70. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile O. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

71. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
oetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 72. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

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

74. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak

kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

75. — 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 Miilî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi.: 12 . 7 . 1963] 

76. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S; Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 77. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A,-B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan ittifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 , 1963] 

78. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm* ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 
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79. — 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] 

80. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

81. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Ay dm 
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: 11.7.1963] 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

83. — O. 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] 

84. — 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 tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtana tarihi: 
18.10.1963] 

X 85. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18.12 .1963] 

X 86. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 87. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18.12.1963] 

88. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (1/541) (S. Sayı
sı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1963] 

X 89. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

90. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt
ma tarihi : 24 . 12 . 1963] 

91. — Tarım Müşavirliği kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporlan (1/537) (S. Sayısı : 535) [Dağıt
ma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

. 92. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

93. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı : 537) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 . 1963] 

(Yirminci Birleşim) 




