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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 174 

3. — Yoklama 175 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 175 

1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, istikrarlı »bir Hükümet kurul a-
manıasmın özel teşebbüsü ive piyasayı 
tereddütlü 'bir durumda Ibıraktüğı ve 'mem
leket içindeki huzurun bir an önce sağlan- . 
ması için üstün 'bir gayretin esirgen me
mesi gerektiği konusunda gündem dışı 
demeci 175:176 

2. — Orman Kanununa geçici ıbir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ile bu 
kanuna bâzı maddeler eklemelisi ve 'bu 
kanunun (bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerinin de kaldırılması (hak
kındaki kanun tekliflerinin, havale edil
diği Adalet, İçişleri, îmar ve îskâıı. 'Ta
rım ve Plân komisyonlarından seçilecek ' 
üçer üyeden kurulu Geçici 'bir Komisyon-

îçindekiler 
Sayfa ' Sayfa 

174 I da görüşülmesi hakkında Adalet Komisyo
nu Baışkanlığı önergesi 176:177 

3. —• Yeniden teşkili gereken Bütçe 
Komisyonuna üye seçimi. 

5. — Görüşülen işler 
1. —• Tapulama kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kemal Sarıi'bralhinı'oğ-
lu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
633Ö sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) 'bendinin zilyedliğin ıskatında on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle (tadili
ne, ibu maddeyi '(E) İbendinin 'başlığı ile 
yeni ıbir bendin ilâvesine ve ıbu maddenin 
(E) ve (F) Ibendleriniıı, (E) 'bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) lolarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun 35 nci maddesi
ne iki fıkra ilâvesine ve 'birinci fıkranın 
tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
mesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'in, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 

177 

177 



Sayfa 
özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
'Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(•1/2.1.1, 2/35, 2/76, 2/J'22)ı (O. 'Senatosu 
1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) 177:178 

2. — Devlet 'Su İşleri 'Genel 'Müdürlü
ğü 1959 'bütee yılı Kesin'hesabına ait uy
gunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet !Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün 1959 bütee yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 've «Sayıştay 
''Komisyonu raporu (3/186, 1/42) (>S. Sa
yısı : 462) 178 

Sayfa 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1959 bütçe yılı Ivesin'hesaibma ait uygunluk 
'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
'Başkanlığı tezkeresi ile 'Beden Teılbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1959 'bütee yılı Kesinlhe-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu ('3/338, 1/İ1.İ8) (''S. Sayısı : 
477) 1.78 

4. — Cum'huriyet Senatosu Bolu Üyesi 
ıSırrı üzunhasanoğlu ive dört arkadaşının, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun '61*23 sa
yılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi ile 
2275 ve '3038 sayılı kanunlarla muaddel 
459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 178:181 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulunun protgramı üzerinde ya
pılan görüşmeler tamamlandı. 

3 . 1 . 1.964 Cuma ıgünü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Katip 
Fuad Sirmen Amasya 

Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

SOKU 

Sözlü soru 
Bilecik Milletvekili $adi Binay'm, Bilecik 

ili İnönü bucağının Eskişeihir iline (bağlanma
sı se'beibine dair sözlü soru önergesi İçişleri 'Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/780) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu

sunun ihane 34, cil't 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Melhmedoğlu, Fatma (ISıdıka) dan doğ
ma* 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 

köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında (Başbakanlık 
tezkeresi (13/778) (Adalet Komisyonuna) 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Raşkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : îlyas Kılıç (Samsun), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarını, Millet Meclisinin 24 neü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- I (Yoklama yapıldı.) 
pılacaktır. Lütfen ışıklar yandığı anda kabul 
işaretini mutazammm beyaz düğmelere basınız. BAŞKAN —< Müzakere için gerekli çoğun 

Oy verme işlemi bitmiştir. luğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, istikrarlı bir Hükümet kurul anlaması
nın özel teşebbüsü ve piyasayı tereddütlü bir 
durumda bıraktığı -ve memleket içindeki huzu
run bir an önce sağlanması için üstün bir gay
retin esirgenmem esi gerektiği konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın. Zeynel (lündoğdu, zati
ydiniz piyasa ve iş ili emi hakkında 3 dakikalık 
gündem dışı söz istemişsiniz. Kısa olmak şar-
tiyle buyurun. 

ZEYNEL Ö-ÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlarım; Meclise geldiğimin ikinci 
ayında piyasada esas hareketi temin eden un
surlardan birincisinin iş adamlarının birbirle
rine itimaden açtıkları kredi olduğunu, bu 
müessesenin, ise, îcra îflâs Kanununun yeter
sizliği dolayısiyle son senebrin krizleri karşı
sında işlemez hale geldiğini; 

Ve yine Artırma - Eksiltme Kanununun gü
nün bünyesine uymadığını, plânın tatbikatın
da engel teşkil edeceğini, plân tatbikatı baş
lamadan 2490 numaralı Kanunun da ıslahının 
icabettiğini; 

Ayrıca, kredi politikasının sakat, faiz had
lerinin yüksek olduğunu izah etmiştim. Alâkalı 
Bakanlar da bu üç mevzuu ele alacaklarını vâ-
d et mislerdir. 

Halbuki bu işler halen bir neticeye bağlan

mamıştır. Arz ettiğim üc mühim mesele de, 
halli için malî bir imkân değil, alâka ve mesai 
ist iyen işlerdi. 

Kredi politikasında muhatap Hükümet ise 
de, diğer iki tedbir kanun mevzuu olduğundan, 
muhatabı ve mesulü bizleriz. 

îş hayatına taallûk öden tedbirlerde çok 
süratli hareket gerekir. 

Arkadaşlarım, bu vesile ile sizbre ihbar 
ediyorum; piyasanın durumu iyi değildir. Si
yasi istikrarsızlıklar iş âlemini uçuruma götür
mektedir. Birçok müesseseler halen kendi ken
dilerini yemek suretiyle ayakta durmaktadırlar. 

Çok süratle derlenip toparlanmamız ieabe-
der. Şayet çok süratle derlenip toplanmaz
sak, önümüzdeki mevsimde korkunç işsizlik 
başgösrorecek, hattâ vergi tahsilatı çok aksıya-
caktır. 

Derlenip toplanmanın yollarından birisi de, 
bu gibi işlerde süratli karar ve tatbikattır. 

Açık konuşalım; vatandaş artık şu partiyi, 
bu partiyi değil, topyekûn Parlâmento üyelerini 
ithamla, bizim burada bir kör döğüşün içinde 
bulunduğumuzu ima ederek, bu gibi işlerin sü
rüncemede kalmasını buraya bağlamaktadır. 

Eğer hakikatvm biz bir kör döğüşün İçinde 
isek, ışık penceresini açmak da yine bizim 



M. Meclisi B :! 
elimizdedir. Bu bir vazife olmakla beraber, 
aynı zamanda bir şereftir. 

Böyle şerefe ulaşmanın tek yolu ise, hissî 
tesirlerden bir an evvel kurtulmak., akim em
rettiği yoldan birlik ve beraberlik halinde 
millet işlerine bir an evvel sarılmaktır. 

Artık zaman kaybına iktisadi bünyenin ta
hammülü kalmamıştır. 

Ben bir piyasa adamı olarak bunları lâf 
olsun diye değil, hakikati görerek ve acısını 
hissederek söylüyorum. Takdir sizlerindir. 

Hürmetlerimle, 

2. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
de kaldırılması hakkındaki kanun tekliflerinin, 
havale edildiği Adalet, İçişleri, tmar ve jtskân, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden , kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesi hakkında Adalet Komisyonu Başkanlığı 
önergesi. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlı
ğının bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Esasın 1/549 sayısında kayıtlı Orman Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile esasın 2/590 sayısında kayıtlı Çanak
kale Milletvekili Burhan Arat ve arkadaşları 
tarafından teklif edilen 6831 sayılı Orman Ka
nununun 1, 7, 11, 13, 17, 31, 34 ve 58 nci mad
deleri ile, muvakkat 1 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline ve ek 1 nci madde ile muvakkat 6, 7, 
8, 9 ve 10 ncu maddelerinin eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, esasın 2/593 sırasında kayıtlı 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın 6831 sayılı 
Orman Kanununun geçici 1 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna geçici 
iki madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
yine esasın 2/369 sırasında kayıtlı İstanbul Mil
letvekili Saadet Evren'in 3116 sayılı Orman Ka
nununun 5653 sayılı Kanunla muaddel 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ile esasın 2/227 sırasında kayıtlı Artvin Millet
vekili Sabit Osman Avcının 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1, 112 ve 113 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi Riyasetçe gö-
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rüşülmek üzere komisyonumuza tevdi edilmiş
tir. 

Diğer taraftan yapılan tetkikat sonunda 
esasın 2/200 sırasında kayıtlı Cumhuriyet Se
natosu Muğla Üyesi Muallâ Akarca ile İçel Mil
letvekili Celâl Kılıç'in 6831 sayılı Orman Ka
nununun geçici 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ile esasın 2/205 sırasın
da kayıtlı Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun 
6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
ve esasın 2/212 sırasında kayıtlı Manisa Millet
vekili Hilmi Okçu'nun 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesinin tadiline 
dair kanun teklifi ve nihayet esasın 2/304 sıra
sında kayıtlı Balıkesir Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak ve 3 arkadaşının 6831 sayılı Orman 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin de Millet Meclisi Tarım 
Komisyonunda görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlıkça mezkûr komisyona tevdi edildiği anla
şılmıştır. 

Bütün bu tasarı ve kanun tekliflerinin ma
hiyetlerine göre esas Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarına ve tâli olarak da bu komisyonlara 
zamimeten İçişleri, îmar ve îskân komisyonla
rına havale edildiği de görülmüş ve ayrı ayrı 
gönderilen bu tekliflerin bugüne kadar komis
yonlarda görüşülmesi ikmal edilememiş ve bâ
zılarının da görüşülmesine hiç başlanmamıştır. 

Ayrı' ayrı sevk edilen bu tasarı ve kanun 
tekliflerinin istihdaf ettiği gaye, 6831 sayılı Or
man Kanununda değişiklik yapılmasına, mad
de ilâvesine ve bâzı maddelerin kaldırılmasına 
mütedairdir. 

Kanunun tümünü kapsıyan bu tekliflerin ay
rı ayrı komisyonlarda görüşülmesi halinde yek
nesaklığın ihlâl edileceği ve aynı mevzuda mü
tenakıs hükümlerin getirilmesine sebebolacağı 
düşünülmektedir. Teselsülün bozulmaması için 
bu tekliflerin birlikte ve Yüksek Riyasetçe ten-
sibedilecek ihtisas komisyonlarından seçilecek 
üyelerden müteşekkil bir geçici komisyonda gö
rüşülüp intacedilmesinde komisyonumuzca fay
da mülâhaza edilmiştir, -

Bu itibarla, Yüksek Başkanlıkça ihtisas ko
misyonlarının tefriki ve bu komisyonlardan se
çilecek üye adedinin tesbiti hususu düşünülmek 

176 — 
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üzere, 6831 saydı Orman Kanunu ile ilgili tasa
rı ve tekliflerin bir geçici komisyona havalesi
nin Genel Kurulca karara bağlanması için ge
rekli muamelenin yapılmasını saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekin el 

BAŞKAN — Komisyon tarafından gönderil
miş bulunan tezkereyi okutmuş bulunmaktayım. 
Bir geçici komisyon kurulması teklifini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etıniyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Adalet, İçişleri, İmar ve İskân, Tarım ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden mürekkep 
bir geçici komisyon kurularak mezkûr kanun 
tasarısı orada müzakere edilecektir. 

3. —• Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Sayni arkadaşlarımız, Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonuna partilerince aday 
gösterilen arkadaşlarımızın listeleri sayın üye
lere gönderilmiştir. Müsaade buyurursanız bu 
arada Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi tara
fından Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna bir 
aday gösterilmemiştir. Lütfen C. K. M. P. si 
bir üye göstermiş bulunsun. 

SEYRİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhlis Ete. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, mevcut alay 
listesine ilâveten O. K. M. Partisinden Sayın 
Muhlis Ete gösterilmiştir. Bu arada, bağımsız 

5. — GÖRÜŞ 

Sayın arkadaşlarım; müsaade buyurursanız, 
haklarında ivedilik kararı verilen işlerden İçtü
zük gereğince bir defa görüşülecek işler kısmı
na geçmek istiyoruz. 

İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 
kısmına geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek işlere 
geçiyoruz. 

/. — 7'a.] mi anla kanunu tasarım ile Adana 
Milletvekili Ke.maJ Harıibrahimoğhı'nun, 5602 
sayılı 7'lapul(tnıa Kanununun 6335 sayılı Kanun-

3 . 1 . 1964 Ö : İ 
milletvekilleri de Bütçe Komisyonuna Sayın 
Necini Öktem'i, Sayın Nihat Su'yu, Sayın Kadri 
Özek'i ve Sayın Nuri Bayar'ı aday olarak gös
termişlerdir. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Listede eksik olarak yalnız O. K. M. P. si var
dır. Bağımsızlar yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bağımsızlar kendi aralarından 
üç arkadaşlarını aday gösteriyorlar. Sayın Nuri 
Bayar listede mevcut. Ancak, diğer parti grup 
hırını bağlar mahiyette» aday olarak tesbiti müm
kün olmadığı için, bağımsız arkadaşlarımız, Sa
yın Kadri özek'i ve Sayın Nihat Su'yu da aday 
göstermiş bulunmaktadırlar. 

NİHAT SU (Antalya) — ({eri alıyorum. 
BAŞKAN" — Sayın Nihat Su, geri alıyorsu

nuz Sayın Özek geri alıyor musunuz'?. 
KADRİ ÖZLK (İzmir) — Malûmatım yok. 
BAŞKAN — Malûmatınız yok. Tesnif heye 

1i için ad çekiyoruz. 

Sayın Baha Cemal Zağra. Burada mı efen
dim?. (Burada sesleri), Sayın Mustafa Kepir. 
Burada mı efendim?. (Burada sesleri) Sayın 
Ömer Eken, lütfen tasnif heyetine. 

Oylama işleminin nereden başlıyacağma dai: 
kur'a çekiyoruz. Sayın Hâldan Kısayol, Koca
eli. Kocaelindeıı başlıyoruz. 

(Kocaeli milletvekillerinden başlanarak oy 
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen acele oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?. 
Oy verme işlemi sona ermiştir. 

iÜLEN ÎŞLER 

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 (E) bendlerinin, (E) bendinin, 
(E) ve (E) bendinin (O) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra. ilâvesine ve birinci fıkraum tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar in, 5602 sayılı 71apulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
31 ncü maddesinin 1 ncü f'ıkvasinin değiştirilme-

— 177 -
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sine dair v'e Aydın Milletvekili Reşat (har 
da'nın, 5602 sayılı 'Tapulama Kanununun 52 nei 
nuhddesinin değiştirilmesine detir kanun teklif
leri ve (Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi derici Komisyon 
raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Senato 
su 1/260) (S. Sayısı ; 210 a, 1 nei ek) 

BAŞKAN — Daha önce bu madde 1ehir edil
miş bulunduğundan ikincisini teşkil eden işe ge
çiyoruz. 

2. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1950 
bilice yılı Kesinheşahına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı. 
tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Müdürlü-
günün 1959 bütçe yılı Kes-inhesetp kanunu tasarı
sı ve Sayışleey Komisyonu raporu (3/186, 1/42) 
(S. Sayısı : 162) 

BAŞKAN - - Rapor üzerindeki müzakereye 
geçiyorum. Rapor üzerinde söz istiyen var mı?. 
Yok. Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu yerinde mi efendim?. Sa
yıştay Komisyonunu teşkil eden üyeler lütfen 
yerlerini alsınlar. Sayıştay Komisyonunu teşkil 
eden üyeler mevcut bulunmadığından, bu kanun 
tasarısının görüşülmesini geçiyoruz. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1.959 
bütçe yılı Kesin hesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna, dair Sayıştay Haşkanlığı tez
keresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1959 
bütee yılı Kesinhe.mp kanunu tasarısı- ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) (S. Sayı
sı : 477) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu lütfen yer
lerini alsınlar. Sayıştay Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri bulunmadığından, komisyon raporu üze
rindeki görüşmeleri tehir ediyoruz. 

/. —- Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı lızunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 155 nei maddesi ile 2275 ve 3038 sayılı 
kanunlarla muaddel 459 nen maddelerine birer 

fıkra eklenmesine, dair kanun teklifi re Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkan ve 
üyeleri, lütfen yerlerini alsınlar. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
ASİM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 

Rren. 

ASIM URUN (Niğde) — Pek muhterem, ar
daklarım; her zaman vâki olmıyan bir usul mu
amelesi zannederim Komisyonca yanlış olarak 
uygulanmıştır. Şöyle ki; aynı mealde, aynı esa
sı ihtiva, eden başka kanundan daha evvel Sayın 
Mustafa Uyar ile 8 arkadaşının imzasını taşıya
rak Komisyondan geçmiş ve Genel Kurul gün
demine girmiş bulunuyor. Bunun arkasından, 
bundan haberi olmıyan bir başka arkadaşımız 
yine böyle bir teklif yaparak, 455 ve 459 neu 
maddelere birer fıkra ilâvesini istiyor. 

Şimdi, Sayın Komisyonun bunu reddetmesi 
değil, aynı mealde geçmiş olan teklife katılmak 
üzere, yine tezekkür edip, karara bağlayıp Genel 
Kurula göndermesi ve Genel Kurulda da ilgili 
iki ayrı teklif sahiplerinin her hangi birinin ve
ya hepsinin isteği ile bunların birleştirilmesi ge-
kirdi, kanaatindeyim. Şu bakımdan bu kanaat
teyim; olur ki, ikinci teklif deki fikir, birinci tek
lifin bâzı boşluklarını doldurabilir. Ve belki da
ha mütekâmil bir fikirdir. Fikrin esasına taal
lûk eden kıymet derecesi, kıymet hükmü Komis
yon raporunda belirtilmiş değildir. Şu halde, ev
velce böyle bir mevzu geçti, ondan dolayı bunu 
reddediyorum, tarzında bir muamele, bendenizce 
Adalet Komisyonu tarafından yapılmasa idi da
ha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Bu itibarla, bu gibi muamelelerin tekerrür 
etmemesini bilhassa hatırlatmak için söz aldım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAtfaîOÖLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; malûmıı-
âliniz vermiş olduğumuz bir takrir ile, Meclisin 

(1) 199 S. Sayılı hasma yazı tutanağın so
nu ndadır. 
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çalışmalarını, normal çalışmasını bir nizam ve 
intizama bağlamış bulunmaktayız. Meclis bun
dan sonra Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
toplanacak. Cuma Cumartesi ve Pazartesi gün
leri toplanmıyaeak, bugünler Komisyon çalışma
larına ve diğer çalışmalara hasredilecekti. Bu 
takrir böylece kabul edildikten sonra Kıbrıs îne-
selesi dolayısiyle verilmiş olan bir takrir müza
kere ve kaini 1. edilmiş bulunmaktadır. Bu tak
rire göre Yüksek Meclis, her gün aralıksız ola
rak, yalnızca Kıbrıs mevzuunu görüşmek ve Ha
riciye Vekilinden izahat almak, icabında Hükü
mete sual tevcih etmek maksadına matuf olarak 
toplanacaktı. Dün yapılan müzakereler sonun
da, yeni Hükümet, programını okumuş ve Yük
sek Meclise mensup arkadaşlarımız bu program 
üzerinde fikirlerini bildirmiş bulunmaktadırlar. 
Anayasa gereğince, müzakerelerin hitanımı ta-
kibeden bir tanı gün geçtikten sonra oy verile
cekti i'. Hükümet programına dair müzakereler 
bitmiş, Yüksek Meclise mensup üyeler, Hükümet 
programı üzerinde verilen izahatı, dinledikten 
sonra sükûnetle meseleleri mütalâa edip, ona gö
re oylarını kullanmak için bir tam güne ihtiyacı 
olduğu Anayasada tasrih edilmiş bulunduğuna 
göre, Kıbrıs mevzuunun dışında Meclisimizin ça
lışmasına .Anayasaya göre imkân bulunmadığı 
gibi, vermiş olduğumuz karara göre de çalışma
sına maddeten imkân yoktur. Hal vfl durum bu 
iken, Yüksek Başkanlık, bugünkü toplantımızın 
maksadı münhasıran Kıbrıs mevzuunda iken ve 
Hariciye Vekilimizin de gelip bir izahatta bulun
mamasına rağmen gündeme geçmiş ve Meclisi
mizi norma] mesaiye sokmuş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, kanaatimce bu, vermiş olduğu
muz karara, Anayasaya ve Anayasanın ruhuna 
aykırı bulunmaktadır. Onun için müzakerelerin 
burada kesilmesini, yarın toplantı yapılarak Hü
kümete oy verildikten, sonra normal müzakere
lerin devamım usul bakımından arz ve istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, evvel emir
de Saym Bağçıoğlu*nun ıısuli mütalâaalarına ce
vap vermek isterim. Haddi zatında Yüce Mec
lisin mutad toplantıları dışında, ilâveten Cuma 
günleri de toplanmasının saikı, Kıbrıs olayları 
dolayısiyle Sayın Dışişleri Bakanının Yüce Mec
lise izahat vermeleri ve bu yönden sayın üyeler 
tarafından bâzı sorular vâki olursa onların ce-
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vaplandırılması gayesine matuf idi. Ancak tabi
at iyi e biz Riyaset Divanı olarak Meclisi açtığı
mız andan itibaren her an Sayın Dışişleri Baka
nının 3Teeli.se teşrifleri melhuz bulunduğundan 
Meclisi devam ettirmekte idik. Ancak bu arada 
Sayın Şehmuz Arslan arkadaşımız tarafından, 
verilmiş bir Önerge vardır ve Saym Bağcıoğlu 
arkadaşımızın teklifini leyidedici mahiyettedir, 
yine bu arada, Saym Muzaffer Döşemeci ve Sa
ym .Sadi Binay şimdi bir önerge göndermişler
dir, Saym Dışişleri Bakanı burada bulunmadığı 
için eski alman karar gereğince, Saym Şehmuz 
Aralan'm önergesini okutacağım. (Şehmuz Ara
lan, bittikten sonra, dedi, sesleri) 

FAHİR GtRİTLtOCLTJ (Edirne) — Usul 
hakkında söz istiyorum, 

BAŞKAN — Saym Şehmuz Arslan, önerge
si bittikten sonra diyorlar. Onun için muamele 
yapmıyacağız. 

Buyurun Saym Cfiritlioğlu, usul hakkında. 
FAHİR OİRİTLÎOflDU (Edirne) — Pek 

kıymetli arkadaşlarım; benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın mevzularma iştirak edeceğimden 
dolayı tekrar sizi rahatsız etmiş mevkie geliyo
rum; bunun için özür dilerim. 

Ancak, bir noktaya işaret etmek zaruretini 
duyduğum için huzurunuza çıktım. Bugün mu
tad toplantı günümüz değil. Mutad toplantı gün
lerini tasrih ettik. Ve hangi gün, hangi işin ya
pılacağını belirttik. Bugün fevkalâdeden bir top
lantı günümüzdür. Bu toplantımızda Kıbrısla 
ilgili ehemmiyetli bir konu olduğu takdirde bu
nu dinleriz ve gündeme geçmeden dağılırız. Biz 
hepimiz böyle biliyorduk ve hazırlıksız olarak 
Meclise geldik. 

Şimdi gündemde yazılı bulunan ivedilik ka
rarı alınmış konulara Başkanlık geçti. Dikkat 
ettim; hiçbirimiz hazır değiliz. Kendimi kötü 
•bir misâl olarak almak istemiyorum. Ama Ko
misyonu misâl alayım, müsaade ederseniz; 
Adalet Komisyonu hangi konu ile karşı karşıya 
geldiğini ilk anda anlıyamadı. Ben Komisyo
na her hanigi bir tariz maksadiyle bunu arz et
miyorum, çok rica ederim; kendilerine sordum 
merak ettim sordum, bilmiyoruz dediler. Demek 
istiyorum ki, .hepimiz aynı durumdayiz. Karşı
mıza bir 'hâdise geliyor, hâdiseyi bilmiyoruz. 
Hazırlıklı değiliz, konuşmaya imkânımız yok. 
Binnetice kararımıza bağlı konularda hataya 
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düşmek ihtimalimiz vardır. Onun için salim 
bir şekilde çalışmamızı teminen normal mesai za
manlarımızda çalışmamızın usûl ittihazını ve bil
hassa böyle aksaklıkların giderilmesini istirham 
ediyorum. Maruzatım bundan ibaret. Hürmetle
ri inle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, (biraz ev
velde belirttiğim üzere Meclisi açtığımız andan 
itibaren Sayın Dışişleri Bakanının her an Mec
lise teşrifleri melhuz diye zannetmekte idik. 
Kaldı ki. Sayın Muzaffer Döşemeci ve Sayın 
Sadi Binay arkadaşımızın önergeleri üzerine, 
Sayın Dışişleri Bakanına haber göndermiş bu-
lımmaktayiz. Belki, kendileri imkân bulurlar, Mec
lise gelirler, belki de gelemezler. Bu sebeple Yüce 
Meclis kendi kararma kendisi sahibolduğu için, 
isterse bu mesaisini devanı ettirir; isterse mesa
isini kat'eder. Kaldı ki, bu arada bir önenge 
gelmiştir, Sayın Reşit Ülker bir önerge "vermiş
tir. Önergeyi okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA TALÂT 
OĞUZ (Mardin) — Efendim Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim., takriri oku-
tayim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Kemal Bağcıoğlu'nun kürsüden bil

dirdikleri sebeplerle toplantının yarın uygun bir 
saate bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Yalnız sayın arkadaşlarını, bu 
takriri oylamadan evvel ibir noktayı Yüce He
yete arz etmek isterim. Biraz evvel seçim ya
pıldı. Bu seçimin müsaade buyurursanız netice
sini almak şartına muallâk olarak önergeyi oyu
nuza sunacağım, kabul edilmezse devanı, ederiz. 

Reşit Ülker arkadaşımızın önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Sayın Ülker 
saat zikretmemişsiniz, müsaade ederseniz saat 
.11 diye ilâve 'edelim mi? 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Saati size bı
raktım, efendim. 

BAŞKAN — Bize bırakıyorsunuz. Sayın 
Şehmus Arslan da önergesinde saat 11 diyor. 

Sayıyoruz efendim'oyları. 
Efendim, sayılmadı, lütfen arkadaşlarımız 

oylarını tekrar kullansınlar, iyice sayalım. Ka
bul edenler... Etıniyenler... Önerge kabul edil-
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mistir. Müsaade buyurursanız, tasnif neticesini 
alacağız, Yüce Heyete arz edeceğiz, ondan sonra 
Birleşimi yarın saat 11 de toplanmak üzere ka
patacağız. 

Sayın arkadaşlarını; sabrınızı suiistimal et
tim, özür dilerim. Bütçe Komisyonu üyelikleri
ne seçilen arkadaşlarımızın, Tasnif Heyeti ta
rafından yapılmış bulunan tutanağı gelmiş «bu
lunmaktadır. Bunu okutuyorum. 

' Yüksek Başkanlığa 
Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonu 

üye seçimine (290) zat katılmış ve neticede ilişik 
listede isimleri yazılı olanlar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

arz olunur. 
Üye 

Bursa 
Baha Cemal Zağra 

Üye 
Antalya 

Ömer Eken 

Üye 
Yozgat 

Mustafa Kepir 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonu adayları 

(35) 

il. r 

p. 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) O. Tl. 
Mehmet Tuğrul (Aaifyon K.) A. P. 
Nihat Berkkan (Ankara) Bağımsız 
Sabit Osman Avcı (Artvin A. P. 
Orhan Apaydın (Aydın) Y. T. P. 
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) O. 
Şefik İnan (Çanakkale) C. H. P. 
Hilmi Güldoğau (Diyarbakır) C. H. 
Hürrem Müftügil (Elâzığ) (J. H. P. 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu (Giresun) A..P. 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) A. P. 
Arif Ertunga (İzmir) O. II. P. 
İhsan Gürsan (İzmir) A. P. 
Nihat Kürşat (İzmir) A. P. 
Necip Mirkalâmoğlu (İzmir) O. H. P. 
Kemal Okyay (Kars) C. H. P. 
Sa'bri Keskin (Kastamonu) A. P. 
Ahmet Bilgin (Kırşehir) M. P. 
Rüştü özal (Konya) C. H. P. 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş) C. H. P. 
Şevki Aysan (Mardin) O. H. P. 
Ruhi Soyer ('Niğde) O. II. P. 
Cevat Yalçın (Rize) A. P. 
Burhan Akdağ (Sakarya) C. H. P. 

287 
280 
227 
288 
288 
288 
279 
289 
287 
287 
288 
272 
288 
288 
275 
288 
286 
290 
287 
288 
284 
260 
288 
28« 
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Nuri Bayar (Sakarya) Bağımsız 
Muslihittin Gürer (Salkarya) A. P. 
Adil Yaşa (Sürt) Y. T. P. 
Mahmut Alicanoğlu (Sinop) 0. H. P. 
Mahmut Vural (Sivas) Y. T. P. 
Ali Şakir Ağanoğlu (Tralbzon) C. H. P. 
Ahmet Şener (Trabzon) C. H. P. 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) C. H. P. 
Celâl Sungur (Yozgat) C. H. P. 
Veü Uyar (Yozgat) C. H. P. 
Muhlis Ete (Ankara) C. K M. P. 

B : 24 
268 
285 
289 
289 
279 
286 
287 
283 
287 1 
288 
199 

3 . 1 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Tasnif He

yetinin raporunda mündemiç hususlar muvace
hesinde Millet Meclisi Bütçe Komisyonu aday
larından isimleri okunan arkadaşlarımız gerekli 
çoğunluğu sağlamış olduklarından seçilmişler
dir. Kendilerini tebrik ederiz. 

Birleşimi 4 Ocak 1964 Cumartesi günü saat 
11,00 de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,15 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YİRMtDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonuna üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLEK 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

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 Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu C 6/616) 

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

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

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

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 Unsal'm 

Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

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

10. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

İ l . — 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'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

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

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

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) 
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16. — Samsun Milletvekili llyas 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 sed-
ler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

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

19. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 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 Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

22. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan 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 Halil 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 aşırı 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'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satın alınan 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 Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım 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 fiyatlarına 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 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

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

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

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

39. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de tünde 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 tmar ve îskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

40. —Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlannı 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, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

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) < 

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

3 — 
I 45. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

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

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

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

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

49. _ Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına tkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
tmar ve tskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

50. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

51. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
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 İbrahim tmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/718) 

54. _ Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

55. _ Tokat Milletvekili Mehmet Kîi2ova'-
I nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 



ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır- I 
İlk Bakanından sözlü sorusu (6 715) 

56. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son 
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın. 
dan sözlü sorusu (6/716) 

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 Ziga 

hamamlarının modern bir kaplıca haline g*eti 
rilmesine dair tmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

60. — îzmir Milletvekili Şinasi Osır.a'nm, 
Büyük Ata'nın 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

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

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

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

6D. --• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) i 

66. — Erzurum Milletvekili Nihat Dıler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yollanıl ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sonwu (6/796) 

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

68. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdemin, 
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 Meclis4 Başkanlığından sözlü sonum. 
(6/729) 

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

71. — îsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, îsparta 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. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkanın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkuUerin değer baremlerinin 
günün şartlarına" ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

74. — îzmir Milletvekili Şinasi Osroa'mn, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri Uç MU-



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

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

76. — Tokat Milletvekili Zeyyat KocamO' 
.ıı'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin ingiliz 

lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

77. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nıa, 
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, 
Aydın ili DSÎ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan
dırdığına 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 îlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

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
rusu. (6/741) 

82. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanbi 
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 

m Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 
83. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-

ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so 
rusu. (6/743) 

84. — Amasya Milletvekili Mustafa Kema) 
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. — Oümüşane Milletvekili Sabahattiu 
Savacı'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'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, 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 
^özlü sorusu (6/748) 

89. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ıu. 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kac 
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 Zeytino$-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

93. — Eskişehir 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, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

95. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'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. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm. 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu
ğuna dair İçişleri 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 Sabri Kes
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 Sarp-ı-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer-
in, Aydın'ın 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) 1 

102. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu 
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir 
tibatmı 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-
m, 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'-
mn, 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'nun, 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 İmar ve İskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/768) 

109. —- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan top
rak yolun, Karayollannca, 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 daiı 
Bayındırlık Bakanmdan 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 ana
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica 
ret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorulu 
(6/772) 



113. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nro, 
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 
hm'in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına 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'nın, 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) 

, 1 1 1 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 

1. — S'yasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri I 
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 I 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit I 
Zeren ve Adana Uyesı Mehmet Ünaldı'nın. Malı 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli I 
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 17.8.1963j | 

I ^ 
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 (P) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) 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'nm, 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, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayıllı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
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fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 5. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 6. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21 .10 . 1963] 

7. — 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] 

8. — 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] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve G122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

10. — 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] 

11. — 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] 

12. —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] 

13. — 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] 

14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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] 

15. — 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] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 v.ti ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkmaa 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] 

17. — 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 Kanıma geçici bir madde ek-
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lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden 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 kanrnu tadil 
eden 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 : 1 9 . 9 . 1963] 

19. — 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 raporlan (2/383) (S 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

20. — Konyo Milletvekili ihsan 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] 

21. — 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 kamın teklif; ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporlan (2 124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurla n aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(2/392) (S._ Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

23. — 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] 

24. — 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 mesleki 
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, memurlann tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlüktün 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 derecej'-ji de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2 464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

25. — 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 tarinli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tanra, 
Ticaret ve Plân komisyonlan raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamale sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma ve Plân komis-
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yonları raporları. (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde taoi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 .1963] 

28. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

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

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di 
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun 
larm tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın 
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor 
lan (2/127) (S. Sayısı : 468) TDağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

31. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak-
kırda kanun tekl:fi ve Sağlık ve Sosval Yardım 
ve Plân komisyonları raporlan (2/130) (S. Sa-

- yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 
32. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 

TTılanhoğlu 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) 
[Damıtma tarihi: 4 . 10 . 1963] 

33. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
r-klifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor-
iı-ı f}'<-9.Z) (S Sıvısı • 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

34. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 a kadaşınm, .ık.ncı defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

, 35. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının^ Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

37. — Elâsığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı îşçi 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] 

38. — Bolu Milletvekili Kemal Dem T ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tanttı ve Plân komisyonları raporlan (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

39. — Oo:nm Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurlan 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Suphi Bıykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
lan (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10 .1963) 

41. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
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için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve. Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10 .1963] 

42. — 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 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

43. — 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 komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

44. — 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] 

45. — 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 46. — İstanbul Üniversitesi 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 47. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin t unul-
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 48. — 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, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta 
rini : 8 . 10 .1963] 

X 49. ~ İstanbul Üniversitesi 1959 yılı Ke
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 50. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 

51. — 5442 sayılı İl idaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

52. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
rebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında llesapları İncelence Ko-
nisyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
mıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

53. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
&ltuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
li A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
layılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
"Damıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

54. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
\ydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
"Yüeclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
riştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad-
ieleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, O. Senatosu 2/47) 
'M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
•>k) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
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uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma arihi : 17 . 10 . 1963] 

56. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı 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] 

57. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'in, Sivas 
MJletvekili 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) 
(S. Sayısı: 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27.12.1963] 

58. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının 0. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
met'nleri. (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
(S. Sayısı: 204 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 
26.12.1963] 

59. — istanbul 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) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 27.12. 
1963] 

60. — İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola
rak istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile O. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Se-

.] natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 
? hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra-
j poru (1/123, 2/196) (S. Sayısı: 243 e 1 nci ek) 
' [Dağıtma tarihi : 26.12.1963] 

61. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
>îan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta-
ü l eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
>ir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma-

,;ye ve Plân komisyonları raporları. (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKÎNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
ierpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö-
rilmesi hususunda Divanın yargı hakkım ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dıvşleri 
re Adalet komisyonları raporları (1/293) /S. 
dayısı : 226) fBMnci görüşme tarihi :27.6.19631 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
lının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra
korları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nah'yesi Hr*. 
İ köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-

kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be
deli Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması b a k ı 
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet KO~*V°T^ 

f nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [B'rir^ 
[ görüşme tarihi : 27. 6 .1963] 
I 4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö

yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 savısmda rn***'». 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den do#ma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasıra 

! çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeres* 
j ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa-
* yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .19531 
j 5. — Fethiye ilçesi Girdey köyü nüfusun ur 
i hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
j Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 do*"m 
| lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl-
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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 Kalpaklının ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci gförüşme tarihi : 27 6 19631 

7. •— Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ab 
metotlu 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 10631 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osma/ıoğlu, Na 
zife'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 hükmünüm değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11. -f- Millî Savunma Bakanlığı .orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve MJIÜ Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları fl'263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi . 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner jer-
niaye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1 316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
ki : 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 . 1963] 

X 14. — Kan gruplannm tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (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 Andlaşmasınm onayalnmasmm 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı*ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon-
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 .1963] 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2 305. 2 321) (S Sayısı: 282) [Dağıtma tari 
hi t 29 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (17394) (S. Sayısı 288) 
[Daeıtma tarihi : 29 . 6 .19631 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı r 
296) [Dağıtma tarihi - 2 . 7 . 19631 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının. Bölge tiyatroları kanun 

ı 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 
leşinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanuju 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı ; 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 



X 6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi tncesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
inci 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
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı : 458) [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 kanım 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'in, 
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 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — MilJetlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporları. 
(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 komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — 
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 .1933 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye 
oisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi 
ve'den do£ma 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 İsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26 . 8 .1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
mıtma 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 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danaîbaş 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 
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ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyon' 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tan 
hi : 12 . 6 .1963] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 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 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş 
leri ve Adalet komisyonları raporlan (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. — istanbul 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 raporlan (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

26. — 2004 sayılı İcra ve tflâs 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. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 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] 

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, 
Milli Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1563] 

30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası-
ıın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 19631 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
kinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta 
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
ti arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka 
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes-
ül edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
^ocukların cezasız tescili hakkında kanun tek-
Hfleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
-aporlan (2 219, 2/237, 2/238, 2 263) (S. Sayı 
n : 259) [Dağıtma tarihi : 15 6 1963] 

33. — Devlet memurlan aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 



sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın 
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı 
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 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 
raporları (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. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 .7. 
1963] 

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 v* 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S Sayı 
sı : 293) [Damıtma 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 Maliyo komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7023 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-
dllik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1 1)6) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 10G31 

>: 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genç} anlatmasına geçici kabulüne mü-

taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporlan (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 mecca.nen tahsis edile 
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla 
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da 
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev-
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
lit teati olunan mektupların onaylanmasının uy-
run bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle 
-i 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 
/onları raporlan (1 95) (S Sayısı : 337) [Da 
ğıtma tarihi : 10 . 7 . 1963] 

45. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, tmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.19631 

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



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

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
lısı ve içişleri 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 komisyonlan 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 okullan mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan rapor-
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 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 Komisyonlan ra-
porlan (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
misyonlan raporları (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 tasansı 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 tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

55. — istanbul 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 imar ve iskân, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâalan (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 
Komisyonlan raporlan (2/477) (S. Sayısı • 38i) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

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

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 
Öser'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (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 aylıklannın 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 raporlan (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'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları 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 

(YirmidÖrdüncü Birleşim) 



— 18 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri ibrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (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
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldl'mn, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
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 rpporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

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 komisyonları raporları (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 tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (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 tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963J 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osma-n Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 
laporları (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 C. 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 nci 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] 
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71. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde 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 nci 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 İrlanda 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 İttifak And-
laşmasmm 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] 

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 Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı: 341) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata 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. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcah'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
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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) [Dağıtma 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 (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
mi yonlan 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] 

X 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 raporları (1/537) (S. Sayısı : 535) [Dağıt
ma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

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

X 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] 

94. — 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) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi : 25 .12 .1963] 

95. — 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) (S. Sayısı: 539) [Dağıt
ma tarihi : 25 .12 .1963] 

X 96. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair protokollerin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları. (1/264) 
(S. Sayısı: 541) [Dağıtma tarihi : 26.12 .1963] 

97. — 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 Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı: 542) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1963] 

X 98. — Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı: 543) 
[Dağıtma tarihi: 28.12.1963] 

X 99. — 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) (S. Sayısı: 544) [Dağıtma tarihi : 
27.12.1963] 

(Yirmidördüncü Birleşim) 
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Cumhuriyet Senatosu 'Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoglu ve dört arkada
şının, 765 sayılı Tür'k Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459?ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu (2/516) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.6. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2268/2823 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu (Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlü ve arkadaşlarının, 765 jşajjiı fTür'k iOeza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 45'5 nci maddesi ile '2276 ve !30Q8 sayılı-fk^ıun^arla^.mu
addel 469. ncu maddelerine aym ayrı 'birer fıikra Eklenmesine dair kanun telklifi ve /gıê eikıçesi 
ili§i'k olarak sunulmuştur. _ 

Gerekli işlemin yapılmasını ara ederim. 
Saygılarımla. Cumhuriyet Senatosu Balkanı 

S. H. Ürgüplü Y. 
1. H. Tigrel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

765 sayılı 'Türk Ceza Kanununun 6123 •sayıl Kanunla muaddel 4-55 nci maddesi ile ^275 , ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine ayrı ayrı birer fıkra eklenmesinle dair ka
nunun ; gerekçesi ile kanun metni ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine delâletlerinizi, saygılarımızla arz ederiz. 
29 . 5 .. 1963 

Bolu Balıkesir Tunceli 
S. Uzurihasanoğlu A. A. Bölak M. A. Demir • 

Sinop • Urfa 
M. Alicanoğlu V. Gerger 

Türk öeza Kanununun 465 ve 459 ncu maddelerine ayrı ayrı bir fıkra eklenmesine dair kanunun 
gerekçesidir 

Kusur ve tedbirsizlik nislbeti derece itibariyle yüzde yüz olmakla, yüzde az miktarda veya 
pek cüzi olması hallerinde verilecek cezaların da aynı olması değil, 'bu nishete muvazi ölaralk de
ğişik tâyin ve tesibit olunması nasfet ve adalet kaidelerine dalha uygun düşeceği aşikârdır. 

Bu düşünce ve kanaate dayanaraık arz olunan maddelere bu fikir ve mülâhazayı ıkapsıyam 
bir fılkranın eklenmesi telklif olunmuştur.-



765 sayılı Türk Oeza Kânununun 6103 sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 
sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun halen mer'i bulunan 455 ve 459 ncu maddelerine ayrı 
ayrı aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Faile verilecek ceza derece itibariyle kusur ve tedbirsizlik nisbeti yüzde yüzden aşağı düştü 
ğü takdirde yansına, yüzde elliden aşağı düştüğü takdirde yansından dörtte birine, yüzde yir-
mibeşten aşağı düşecek kadar pek az olduğu takdirde dörtte birden sekizde birine kadar düşürü
lebileceği gibi, gayet ehemmiyetsiz olduğu takdirde ise, büsbütün de kaldırılabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 10 .10 .1963 
Esas No. 2/516 
Karar No. 137 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve dörit arkadaşının, 705 sayılı Türk 
Ceza Kanunumun 6123 sayılı Kanunla muaddel 456 nci maddesiyle 2275 ve 3038 «ayıılı kanunlarla, 
muaddel 459 ncu maddelerine ıbirer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla, teklif sahihi ve ilgili Hükümet temsilcileri haizir olduğu halde komisyonu
muzda müzakere edildi : 

'Daha e'vve'l aynı maksadı tetmin eden, izmir Hi'lletvekili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşının tek
lifi 2/323 komisyonuımuzca kaibul edilip, müspet mütalâa ile Yülkısek (Başkanlığa arz edilip 
Meclis gündemine alınmış olduğundan, tekerrür olan işbu teklifin reddine komisyonumuzca 
karar verilmiş olmakla, Genel Kurulun tasviplerinle sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip Atftvin Çanakkale 
H. Oral 8. Vardarlı M. Uyar S. Eminağaoğlu B. Arat 

Elâzığ içel Kars Kayseri Kayseri 
N. Güray M. Arıhan L. Aküzüm A. Araş M. Oöker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 499 ) 




