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3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Ayvaljk ilçesi Sarımsak mevkiin
deki arazinin, büyük bir kısmının, Mali
ye Bakanlığı memurları adına tapuya tes
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olmadığına dair soru önergesi ve Turizm 
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Sayfa 
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Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu, 
dünkü Birleşimdeki (Mir Vergisi üzerindeki 
sözlerinin bir kısım gazetelere yanlış geçirilerek 
kendisinin bu verginin karşısında gösterilmesin
den duyduğu üzüntüleri belirtti. 

6746 (jayılı Kanunun 6 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında (İstimlâk Ibedelleri vergi kıymetinin 
15 mislini geçemez) hükmünün Anayasaya ay
kırı olması sebebiyle iptaline dair Anayasa Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgiye sunuldu. 

Gelir vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olu
narak komisyona giden maddelerin gelmesine 
kadar uygulama maddelerinin de geciktirileceği 
bildirildi. 

Gelir Vergisi Kanuniyle ilgili tasarının gö
rüşülmesi sırasında toplantı salonunun yan bal
konlarında yerlerini almak üzere giren Ekse
lans Sahabettin Başkanlığı altındaki Pakistan 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İyi Niyet Kuruluna Başkanlıkça Yüce Meclis 
adına «Hoş geldiniz» denildi ve kurul, milletve
killerince alkışlarla karşılanıp uğurland. 

Vergi ITsul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi, hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Bina Vergisi, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar ve 
İcra ve İflâs kanunlariyle ilgili tasarıların Pa
zartesi ve Cuma günleri saat 15 ten başlanılarak 
ele laJiıInımiaısı da kaımıiaşltortldıkitıaın sonra, 

3 Niisaaı 1964 Cuıma günü ssaıat 15 te topflıaı-
nı'lmıalk üzene (Sa'ni 19,05 to) Biinlteşimie son ve-
ttüMi . 

B'aışkıaın .KJâtiiıp 
Başkan vekili Yozgatt 
Nurettin Ok İsım et Kap ısız 

Siirt 
Sürevva öner 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

t. — Niğde Milletvekilli lOğuzdemir Tüzün'üm 
2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yürür
lükten kaldın İmasına ve Aksaray'ın tekrar lil 
haline getirilmesine dair kanun teklifi (2/697) 
(İçişleri ve Plân Komisyonlarına) 

2. — Kastamonu Millöt vekili Ala özdiıkımenli'-
nin, 3204 «ayılı 'Onmam Genel Müdürlüğü teşkilât-
Kamumuna bir madde eklenmesine dair kamun 
teklifi. (2/698) (Tarım ve Plân Komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — .Karasuları ikanunu tasarısı ve Dışişleri 

ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) (Gün

deme) (S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) 
4. — Askerî garnizonların içme ve kullanma 

sularınım it em ini hakiki ndalki Kanuna ıbir madde 
eklemesine dair kanun /tasarısı ve lımar ve iskân, 
Bayındırlık ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/649) /(ıG umdeme) (S. Sayısı : 648) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
kıp Önal -ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında kazanç 
sağlıyaeak hizmet ifasında bulunmamaları hak
kında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Banyırlık ve Ticaret, 
komisyonları raporları (2;/71) (Gündeme) (S. 
•Sayısı : 649) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet" Meclisinin 83 ncü Birleşimini açıyorum. , ' . ' i ' : 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın I (Yoklama yapıldı) 
üyeler lütfen beyaz düğmeye bassınlar. Yokla- BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
ma muamelesi başlamıştır. Lütfen acele ediniz I Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut-
Arkadaşlarım. tur, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Berlin Parlâmentosundan bir kurulun 
memleketimize resmen çağrılması yolunda Baş
kan Otto Bach'ın vukubulan ve Müşterek Divan
ca essa bakımından kabule değer görülen istemi 
konusunda verilen karar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Dışişleri 
Bakanlığının 6 Mart 1964 gün ve 301.900 Pr/21 
sayılı tezkeresiyle bildirilen ve Berlin Parlâmen
tosu Başkanı Otto Bach'ın, Berlin Parlâmento
sundan bir heyetin memleketimize resmen dave
ti yönünden vâki talebinin, Müşterek Divanca 
prensip itibariyle kabule şayan görüldüğü, da
vetin zaman ve diğer şartlarının bil âhara tesbit 
olunmak üzere Meclislerin tasvibine arz edilmesi 
uygun mütalâa edilmiştir. Bu hususta Yüce 
Meclisinizin tasvipleri alınması lâzımdır. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Gereği icra edilecek
tir. 

2. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/860) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 2 . 4 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 
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Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu 10 
gün, mazeretine binaen 1 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 14 
gün, mazeretine binaen 25 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 10 gün, 
mazeretine binaen 3 1 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dornıan 20 
gün, hastalığına binaen 30 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş 10 gün, 
hastalığına binaen 31 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Sakarya Milletvekili Hami Tezkan 10 gün, 
mazeterine binaen 1 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu 17 
gün, hastalığına binaen 1 6 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybora 10 
gün, hastalığına binaen 27 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy 3 ay. 
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hastalığına binaen 28 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN -— Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu 10 
gün, mazeretine binaen 1 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

Erzurum Milletvekili^ Gıyasettin Karaca 14 
gün, mazeretine binaen 25 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 10 gün, 
mazeretine binaen 31 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dorman 20 
gün, hastalığına binaen 30 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş 10 gün, 
hastalığına binaen 31 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

Sakarya Milletvekili Hami Tezkan 10 gün, 
mazeterine binaen 1 . 4 . 1964 tarihinden 
itibaren. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu 17 

gün, hastalığına binaen 16 . 3 . 1.964 tarihinden 
itibaren. 

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

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybora 10 
gün, hastalığına binaen 27 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy 3 ay, 
hastalığına binaen 28 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

Sayın arkadaşlarım, Yüce Meclisi mi« bugün 
(münhasıran İcra ve iflâs Kanunu ve gündemin
de bulunan Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunu müzakere edecektir. Kira Kanunu, geçen-
ki birleşimde komisyona havale" eden Meclisiniz, 
Kira Kanununun bir hafta içerisinde Komisyon
ca incelenmesine rağmen henüz bir değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Bu sebeple bugünkü gün
demde kira kanunu mevcut değildir. Kira kanu
nunu inceliyen Geçici Komisyon B'aşkanı Sayın 
Mustafa Uy ar'm bu hususta önergesi vardır. 
Ancak (Kira Kanunu bugün/Mi güzideme İdâhil bu
lunmadığı için görüşülmesi mümkün değildir. 
O müddeti beklememiz gerekmektedir. Bu sebep
le önergenizi okutamıyorum ve tinerinde muame
le yapamıyorum, Sayın Uyar. 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs [Kanununun 
bâzı, maddelerinde değişildik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar .eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/280) (S. Sayısı: 461) (1) 

BAŞKAN — Bununla ilgili müzakerelere de
vam ediyoruz. Geçen birleşimde tümü üzerindeki 
müzakereler icra edilmiş ve daha sonra gelen ye
terlik Önergesi çoğunluğun bulunmaması sebe-

(1) 461 S. Sayılı basmayazı 29 . 3 . 1964 
tarihli 78 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

biyle oya konulamamıştı. Şimdi, bu hususta ve
ri lınıi§ bulunan yeterlik önergesini tekrar okutu
yorum, bilâlhara oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mesele aydınlanmıştır, maddelerin oylanma

sına gcçilımesini arz ederim. 
Sinop 

Ha§im Tan 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın GirMioğlu. 
FAHİR GÎRÎTLlOĞLU (Edirne) — Pek 

320 
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muihterem arkadaşlarım; yeterlik önergesinin 
aleyhinde konuşmak için kürsüye çıkarken mah
sus yanıma evrakımı aldım. Meseleyi aydınlanmış 
olarak kaıbul edemiyorum. Kanunun 150 madde
sini değiştirmiş bulunuyoruz. Yarısının değişen 
böyle bir tasarıda maddeler hakkında dahi 'ko
nuşma imkânımız yok. Tümü üzerinde konuşu
lurken maddelere temas edilecekti. Birbuçuk se
ne evvel tasarı dağıtıldığından dolayı dikkatle
rimizden ve ilgilerimizden uzak tutuldu. Binne-
tice geçen celsedeki konuşmalar sırasında bir tek 
arkadaşımız, bir tek önerge verip, kanun tasarı
sının şu maddesini veya bu maddesini değiştir
me imkânını bulamadılar. Böyle bir haleti ruhi
ye içinde görüşülmesinin bir hafta sonraya tali
kini bilhassa istedik. Yeterlik aleyhine, ekseriye
tin kalmadığını ileri sürerek meselenin bugünkü 
gündeme intikal ettirilmesi çarelerini bulduk. 
Şimdi huzurunuzda konuşan arkadaşlarınızdan 
ben, 24 tane madde hakkındaki, - önergeleri mah
sus yanıma aldım, - bir haftalık mesai karşılığı 
bu önergeleri hazırlamış bulunmaktayım. Kanun 
çok ciddî bir kanundur, iktisadi hayatımız için 
ehemmiyet ifade eden hükümler taşımaktadır. 
Bunu lütfediniz, maddeler hakkında konuşma 
imkânını kaldırdığımıza göre, kanunun tümü 
hakkında konuşurken ehemmiyet verdiğimiz mad
deler hakkındaki önergelerimizi hiç değilse vere
bilmek ve Komisyonun da mukabil fikirlerini öğ
renebilmek imkânını bulalım. Aksi takdirde ka
nun tamamen münakaşasız ve noksanlıklarla do
lu olarak çıkmış bulunacaktır. 

Bunun için söz aldım. Yeterlik önergesinin 
aleyhinde karar vermenizi istirham ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Komisyon 
da yeterlik önergesinin aleyhindedir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etımiyenler... Yeter
lik önergesi reddedilmiştir. 

Kanun .tasarısının tümü üzerinde müzakerele
re devam ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, ticari ve iktisadi hayatımızda büyük 
ferahlığı imkân sağlıyacak olan icra ve iflâs Ka
nununun Hükümetçe hazırlanan bu tasarının he
yeti umumiyesi itibariyle mükemmel bir tasarı 
olarak tavzifi mümkün olmakla beraber, yaptı
ğım tetkilkatta bu kanunun bâzı aksak veya da- | 
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ha doğrusu noksan tarafları da mevcuttftur. Fil-
hal muhterem arkadaşlarım, icra ve iflâs Kanu
nunun bundan önceki şeklinde olduğu gibi, bu 
defa da birçok haklar muvacehesinde her hangi 
bir müeyyidenin bulunmadığı, müeyyidesiz ol
ması sebebiyledir ki, verilen hakların suiistimali 
halinde, bir müeyyidenin bulunmaması itibariy
le, bu hakların sık sık çok suiistimale uğrıyaca-
ğı bir gerçektir. Oniki senelik meslek hayatım
da, alacaklıların, hassaten, alacakları takip sıra
sında büyük müşkül âli a karşılaştıklarını yakii-
nen müşahede etmişimdir. Bu itibarla tasarının 
iyi bir tetkikten geçirdiği muhakkak olmakla be
raber, muhterem Komisyondan bu kanunun mü
eyyideler faslını bir defa daha elden geçirmesin
de fayda olacağı kanaatini bilhassa belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı madde 
madde müzakere •edilecek değildir. Bendeniz bu 
tasarı üzerinde, bâzı maddeler hakkındaki fikir 
ve kanaatlerimi hassatan belirtmek isterim. 

Eski icra ve îflâs Kanununun, yani halen 
yürürlükte bulunan İcra ve iflâs Kanununun 
89 ncu maddesi, bu kanunun 57 nci maddesi ola
rak aynen alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu maddenin bugüne 
kadar olan tatbikatında birtakım haksızlıkları 
ve aksaklıkları misal eri e Muhterem Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Muihterem arkadaşlar, İm madde, üçüncü şah
sın beyanda bulunmamasının sonuçları başlığı 
altında tedvin edilmiş ve her hangi bir alacak
lının bir borçluyu takibi halinde borçlunun bâ
zı şahıslardan, yani üçüncü şahıslardan, alacak
lı olduğunu takip sahibi alacaklının iddiası mu
vacehesinde icra memuru borçlunun alacağı ol
duğu bildirilen üçüncü şahsa yapılan tebligat 
muvacehesinde cevap vermesinin muayyen bir 
müddetle tahdidedilmemesi hususunu derpiş et
mektedir. Filhakika 89 ncu maddenin bu tarz 
tatbikatından bâzı aksaklıklar ve büyük haksızlık
lar doğmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu mesele
de bir misal vermeyi çok faydalı mülâhaza edi
yorum. Bu, adliye tarihine geçmiş bir hâdise 
olarak maatteessüf büyük bir haksızlığın bariz 
bir misalini teşkil etmektedir'. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tarihte bir şebe
kenin bu maddeyi geniş çapta suiistimal ettiği 
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ve bundan büyük menfaatler temin ettiği, birçok 
[haksızlıkların doğmasından sonra anlaşılmıştır. 
Filhakika bir şahsın bir borçlu aleyhinde yap
mış olduğu icra takibinde, bu maddeye istinaden, 
(borçlunun alacaklı bulunduğu 3 ncü bir şahsa 
tebligat yapılmasını icra memurundan talebeder. 
Borçluya yapılmak istenilen her türlü tebligat, 
adresinde bulunamadığı mucip sebebiyle, icra 
memuruna iade edilir. 

Tebligat Kanununun âmir hükümleri muva
cehesinde, tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verilir. İlânen yapılan tebligata rağmen, alacak
lının, borçlu olduğunu iddia ettiği 3 ncü şahıs, 
hiçbir suretle icraya müracaat etmez. Bunun 
üzerine alacaklı bankalardan, borçlunun bir he
sabı bulunup bulunmadığı hususunun sorulma
sını talebetmesi muvacehesinde, icra memuru, 
bütün bankalara bu talebi aynen nakleder ve 
89 ncu maddenin âmir hükmü muvacehesinde 
tâyin edilen müddet içinde cevap verilmesini is
ter. Fakat maddenin tedvin şekli itibariyle mu
ayyen zaman içinde cevap verilmemesi halinde, 
borçlunun alacağı olduğu iddia edilen üçüncü 
şahıs, bu müddetin geçirilmesi halinde borçlu ol
masa dahi, borçlu olarak farz ediliyor ve bu pa
ra üçüncü şahıstan tahsil ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, haddizatında böyle 
bir borçlu yoktur. Üçüncü şahıs olan banka ve
ya hakiki şahıs, böyle bir şahsı tanımamaktadır, i 
Ama kendisinde de hiçbir hesabı olmadığı halde, 
mücerret müddeti kanuniyesinde üçüncü şahıs 
kendisinden alacaklı olduğu bildirilen borçlunun 
hiçbir alacağı bulunmadığını beyan etmemesin
den dolayı bu paranın tahsili cihetine gidilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, öylesine tahsil edil
mektedir ki, bu para, 3 ncü şahıs bilâhare, böyle 
hir şahsı tanımadığını, kendisiyle her hangi bir 
münasebeti bulunmadığını, ispat etse dahi, ken
disine böyle bir hak tanınmamakta ve tahsil edi
len paranın, hakkaniyete uygun olarak tahsil 
edildiği neticesine varılmaktadır. Böyle bir me
sele, isim zikretmeyi doğru bulmuyorum, mem
leketimizin büyük bir bankasının başından geç
miştir. Ve zannediyorum, hatırımda kaldığına 
göre, 200 küsur bin lira bir meblâğ, bankadan 
sadece müddeti kanuniyesi içinde cevap veril
mediği mucip sebebiyle tahsil edilmiş, bankanın 
böyle bir müşterisi bulunmadığı yolundaki bü
tün müdafaaları hiçbir suretle muteber addedil-
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miyerek, paranın mahkemece tahsiline karar ve
rilmiş ve bu aksak olduğu muhakkak bulunan 
madde muvacehesinde, Temyiz Mahkemesinin de 
bu kararı tasdik ettiği görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, bu itibarla ben her 
hangi bir tadil önergesi vermiyorum; yalnız 
Muhterem Komisyondan, şu arz ettiğim ve tat
bikatta çok görülen aksaklığı izale edebilecek, 
maddenin esasını bozmıyacak şekilde bir tadil 
cihetine giderlerse çok isabetli olabileceği husu
sunu bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de tehiri icra 
kararlarının istihsali için kanun, bir teminatın 
yatırılmasını şart koşmaktadır. Ancak Devleti 
bunun dışında mütalâa etmektedir. Filhakika 
maddenin bu şekilde tedvini doğru ve isabetlidir. 

Yalnız, Komisyondaki arkadaşlarım da zan
nediyorum ki, bu hususta malûmat sahibidirler; 
bu maddenin yalnız Devlet müesseselerine tatbi
ki mevzuubahsoluyor, fakat yine Devlet müesse
seleri olarak kabulü iktiza eden İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, mülhak bütçeli umum müdürlükler 
bu maddeden istifade edemiyorlar. 

Bu itibarla bu müesseseleri de Devlet mües
seseleri meyanmda mütalâa etmek ve bu mad
deden istifade imkânı sağlamak da, müessesele
rin hizmetlerini rahatlıkla ve kolaylıkla ifa ede
bilmeleri bakımından faydalı olur kanatinde-
yim. 

Muhterem arkadaşlar; bidayette de arz etti
ğim gibi, kanun müeyyideden mahrumdur. Mem
leketimizde birçok müesseselerin ve tacirlerin 
iflâs ettiği görülmüştür. Fakat muhterem arka
daşlar; sizi temin ederim ki, hiçbir iflâsın nor
mal yoldan vukulbulıduğu hususunu kabule 
imkân yoktur. Filhakika Türk Ceza Kanununda 
iflâsın hileli olması halinde müeyyide bulunmak
ta ise de hileli bir iflâsın tevsiki mümkün ola
maması sebebiyledir ki, bu hüküm bugüne ka
dar memleketimizde hiçbir tatbik sahası bulma
mıştır ve bulamamıştır, diyebilirim. Bu itibarla 
istirham ediyorum, ticari hayat her şeyden ev
vel itimat istiyen, teminat istiyen ve bu şartların 
tekevvünü halinde işlemek imkânına sahip bulu
nan bir müessesedir. Ticari hayâtını yürütebil
mek ancak şahısların dürüstlüğü, borçlarına ve 
her türlü taahhütlerine sadakatleri ve bunlara 
harfiyen riayet etmeleri ile mümkün olabilir. 
Binaenaleyh, bu imkânı sağlıyan hükümleri ih
tiva etmiyen her hangi bir kanunun iktisadi dü-
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zende faydalı bir hizmelt göreceğini kabul etme
ye imkân yaktur. Çok emek mahsulü olan ve iyi 
tedvin edilen bu kanunun iktisadi düzeni sağlı-
yabilmesi, ticari ahlâkta müessir bir rol oynıya-
bilımesi, ancak ve ancak müeyyidelerin biraz da
ha ağırlaştırılması ile mümkün olabileceği ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, burada tatlbik edilmesi ı 
derpiş edilen müeyyideler çok hafiftir. Bu mü
eyyideler muvacehesinde namuslu tüccarın ra
hatlıkla meslekini icra etmesine imkân yoktur. 
Bu itibarla müeyyideye taallûk eden ve her hak
kın karşısında mutlaka bir müeyyidenin bulun
ması zaruretiyle, haksız çıkması halinde hak sa
hibine bir külfet tahmini temin edecek ve hattâ 
gerektiği takdirde burada olduğu gibi, üç gün
den bir aya kadar hapis cezası şeklinde değil, da
ha ağır hapis cezalarının tatbikine imkân vere
cek müeyyidelerin ithalinde büyük zaruret ol
duğu kanaatindeyim Aksi takdirde arkadaşla
rım, bu kanundan umulan faydanın elde edilme
sinin mümkün olamıyaeağmı bilhassa belirtmek 
isterim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Okçu, siz Grup adına mı 
söz istiyorsunuz? 

HÎLMI OKÇU (Manisa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına bu- ' 

vurun Sayın Okçu. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HİL

Mİ OKÇU (Manisa) — Adalet Partisi Grupu 
adına Pazar günü, kanunun tümü hakkında fi
kirlerimizi arz etmiştik. Ancak, bu kanunun baş
lığı ve isminin değişmesi icabedeceği kanaatini 
taşıyoruz. Zira bu kanunun başlığı, «2004 sayılı 
İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eklenmesi» ne taallûk etmektedir. 
Halbuki bizim kanunumuzun esas maddesi, ya
ni kanun numarası 1929 senesinde iktibas ve ka
bul edilen Kanun, 1424 sayılı Kanundur. Şahıs 
ve grup olarak kanatimiz şudur ki; bu kanunun 
isminin (2004 sayılı ve 1940 ta tadil edilen 3890 
sayılı Kanunla değiştirilen 1424 sayılı İcra ve 
İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik
ler yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı) şek
linde olması, kanun tekniğine daha uygun ola- I 
cağı kanaatini taşıyoruz. Bu maksatla, yalnız bu 
maksatla söz aldım. Mâruzâtımız bundan ibaret
tir. Hürmetlerimle... I 
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BAŞKAN — Sayın Ali CüceoğluL Yok. 
Sayın Müştak Okumuş?.. Yok. 
Sayın Fahir Giritlioğlu, buyurunuz. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Çok 

değerli arkadaşlarım; huzurunuzda uzun bir ko
nuşma yapmak mecburiyetinde oldlğumu peşi
nen ifade ederken sizlerden, vaktinizi alacağım
dan dolayı peşinen özür dilemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun maddeleri 
üzerinde konuşma şeklinde müzakereler devam 
etmektedir. Kanunun tümü üzerinde konuşma
lar yapılırken, maddeler hakkında 'mütalâada 
bulunmak istiyenlerin önerge ve rimel eri ve mad
de, madde müzakeresine ve maddelerin oylan
masına geçil m eksizin kanunun tümü üzeninde 
konuşulup oylanması usulü, geçen toplantımız
da kabul edildi. Ben kanunun tümü ve madde
ler üzerinde ayrı ayrı konuşurken, bu usul üze
rinde de kısa da olsa, bir nebze durmak isterim. 
Çünkü, kanunun ikinci 'müzakeresi O. Senato
sunda olacaktır-. Bu alanda yapacağım tentkid 
belki C. Ser,'-*ı">pr üzerinde müsbet tesir yaratır. 
Ve yine, çünkü -b« alanda yapacağım tenkid bel
ki de ilerde böyle oir usulü tercih etmemiz için 
gerekçe teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, tesbit edebildiğime 
göre, bu sistemle çıkarılmış kanunlarımız var
dır ve 3 defa vâki olmuştur. Birinci seferi, rah
metli Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt za
manında, 2 nci seferi Adalet I »akanı Hüseyin 
Avni Göktürk zamanında ve 3 ncü seferi de 
Meclisimiz zamanındadır. Ceza Kanunu, İcra ve 
İflâs Kanunu ve Medeni Kanun gibi inkılâp ka
nunları diye o tarihte vasıflandırdığımız ve 
hariçten aldığımız kanunları rahmetli Adalet 
Bakanı Mahmut Esat 'Bozkurt, sadece Yüce 
Meclise takdim etmiş ve bunların'maddeleri'üze
rinde durulmaksızm tümünün oya konulmasını 
teklif etmiş, o devrin haleti ruhiyesiyle bu iş 
is'af edilmiştir. Aradan yıllar ve yıllar geçtik
ten sonra ikinci vakayı, 1956 yılında görmekte
yiz. 1956 yılında Türk Ticaret Kanunu yeni baş
tan tanzim edilip Meclise sevkedikliği zaman 
enterasan bir olay olmuştur: Bu kanunu hazır-
lıyan Profesör Hirsh raporunu ve maddeler ha
lindeki kanun tasarısını Adalet Komisyonuna 
verdiği vakit, Adalet Komisyonunun o tarihte
ki Başkanı rahmetli özyörük'e şu tarzda hita-
be'tmiştir : «Biz Hirsh'teri de mi daha iyi bile
ceğiz Madem ki, bu tasarı Hirsh tarafından 
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hazırlandı, olduğu gibi Ikabul edelim.» Ticaret 
Kanunu komisyondan böyle bir düşünce ile çık
mış ve Umumi Heyetten de aynı düşünce ile 
çıkmıştır. Misâl olarak, şimdi, Ticaret Kanunu
nun da böyle kabul edildiğini geçen sefer ısöyli-
yen arkadaşlarımız Ibulunduğu için ben de bu 
misâli açıklamak zorunda kaldım. 

Üçüncü misali Meclisimiz zamanında, Aske
rî Muhakemeler Usulü Kanununun 'kabulü sı
rasında görmekteyiz. Aynı usul ile, madde 
madde .görüşülmeden, tümü üzerinde görüşül
müş ve tümü oya 'konularak kabul edilmiş ve 
yanılmıyorsam, bir ihtiyati kayıtla bu noktayı 
söyliyeyim, aynı gün saat 16 da Cumhuriyet 
Senatoisu Adalet Komisyonu ve Millî Savununa 
Komisyonuna 'gitmiş ve yarım saat içinde de 
C. Senatosundan geçmek suretiyle, kanunlaş-
mıştıi'. 

Olaylar, bu üç olay C. Senatosu olayını lâ-
yıkı ile ifade edemiyorum, onu kaydı ihtiyatla 
söylüyorum, bu üç olayı, maalesef İcra ve İflâs 
Kanunu gibi çok mühim olan bir meselede mi
sâl gösterdik, ve icra ve İflâs Kanununun değiş
tirilmesine dair 150 maddelik tasarıyı bu usulle 
halledelim dedik ve karara, bağladık. 

Muhterem arkadaşlarını; 2.18 sayfa elbadında 
bir tasarı, ve 1,5 sene evvel dağıtılıp gündeme 
girmiş, ilgimiz kesilmiş, alâkamız kalmamış. Şu 
tasarının falan maddesi, öbür maddesi hakkında 
hazır bulunmamız lâzım geldiği farz edilemez. 
böyle bir iddiada bulunulamaz. Şimdi bu tasarı
nın görüşülmesinin bir hafta sonraya yani bugü
ne kalmış olmasından faydalanarak, bir âciz ar- j 
kadaşmız sıfatiyle, karşınıza 150 maddenin 25 ta
nesine ait itirazlarımla geldim ve önergelerimi 
hazırladım. Bu, altıda bir demektir. Benim, bir 
kişinin tetkikinin neticesidir. Çok sıkı çalışma
larımız sırasında, hakikaten gece saatlerden başka 
vakit ayırıp tetkik etmeye imkân yoktu. Hatam 
muhakkak vardır, çünkü, vaktimiz yoktu. Buna 
rağmen ben 25 tane önerge ile geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü üze
rindeki şahsi fikirlerimi evvelâ arz etmek istedim. 
İcra ve İflâs Kanunu birçok kimselerin ister ala
cak ve borç münasebeti ile ilgili olan kimseler ol
sun; ister adliye ve hukuk mesleki ile meşgul 
olan kimseler arasından olsun, ister alolumum 
vatan sathında olsun, birçok kimselerin kendi açı
sından beğenmeyip tenkid ettikleri bir kanun ma
hiyetindedir. Ben bu yönden talihsiz bir kanun 
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nazarı ile bakmaktayım. Haddi zatında alacak ve 
borç münasebetlerini ahenkli bir suretle tanzim 
etmenin pratik ve en güzel formülünü dünyada 
hiç kimse bulamamıştır. Netice itibariyle ya borç
lu veya alacaklı yapılan muameleden şikâyetçi 
mevkiine gelecektir. Bu başlangıcı bililtizam ya
pıyorum ki, mevcut, elimizde mer'i bulunan İcra 
ve İflâs Kanununun aksaklığına dair şikâyetleri
mizde mübalâğaya, vardığımızı ifade etmiş olmak 
içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen oturumumuz
da, hatırladığıma göre, Sayın Komisyon Başkanı 
veya Sözcüsü ve Adalet Bakanı, getirilen tasarı
nın bir sistem olduğunu, bu sistemin kül halinde 
ancak mütalâasının kabil bulunduğunu ve mad
delerin bir tanesindeki değişikliğin kanunun ta
mamını zarara uğratacağını beyan ettiler. Ben 
özür dilerim. Bu şekildeki mutlak bir hükme, ya
ni sistemi bozar hükmüne lâyıkı veçhile iştirak et
mekti1 mazurum. Filhakika her kanun kendi ba
şına bir sistemdir. Her kanunda yapılan değişik
likler, istesek de istemesek de, sistemi aslında ya
ralar. Biz Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün de 
ifade ettiği üzere, 1424 sayılı İcra ve İflâs Ka
nununu, esasen iki defa değiştirmişiz. Sistemden 
bu suretle biraz inhiraf etmiş bulunmaktayız. 300 
küsur maddeden ibaret bulunan bu kanunu bu se
fer 150 küsur maddeyle değiştiriyoruz. Kanunun 
yarısını bırakıyoruz, diğer yarısını değiştiriyo
ruz. Bu kadar büyük bir operasyondan sonra, as
lında bu operasyondan ister istemez sistem za
rar görmüş olacaktır. Kaldı ki, kanunun yarısı 
değiştirilirken yepyeni mucizevi bir sistem getiri
lerek aslını zarara sokmamak fakat, öyle bir 
ahenkli sistem getirilmiş olmalı ki, bir maddesi 
değişirse sistem bozulur demek, bu, akim ve hu
kuk mantığının kabul edebileceği bir şey değildir. 
O yöndendir ki, ben, sistem bozulur şeklindeki 
mütalâalara iştirak edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek Hükümet ta
sarısı ve gerek komisyon, aslında sistemi bozma
mak için büyük bir hukukçu gayreti göstermiş
lerdir. Evvelâ bunu tebcil ve tesbit etmeye mec
buruz. 

Bir misalle arz edeyim; Medeni Kanunun, 
kabul edildikten bu yana, esasa taallûk eden bir 
tek maddesi değişmiştir, 639 ucu madde. 1955 te 
değiştirdiğimiz bu madde ile sistemi allak bullak 
ettik. Ve çıkarılan çeşitli içtihatlarımıza rağmen 
istikrarı bir türlü bulamadık. Hükümetti ve Ko-
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misyonu tebrik ederim. Kanunun aslındaki sis
temi muhafaza etmek iğin gayret etmişlerdir. Bu 
tebrikimin hemen yanında- bu tebrike muvazi ola
rak tenkidimi ifade edeceğim. , 

Kanunun sisteminden şikâyetçi bir cemiyet , 
vardır. Kanunun sisteminden şikâyetçi olan bu 
cemiyeti sisteme fazla sadakatle tatmin etmek 
mümkün değildir. Kanaatimce getirilen yenilik
ler şikâyetleri bertaraf edecek mahiyette olma
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, tasarının tümü hak
kındaki özetlediğim bu kanaatimi, bizzat tasarı
daki beyanlarla ye tasarının hazırlanmasındaki 
çalışma tarziyle delillendirmdk istiyorum. Bu ih
tiyaç, icra ve İflâs Kanununun değiştirilmesi 
alanındaki bu ihtiyaç Hükümet tarafından du
yulmuş, Adalet Bakanlığının yetkili bir kurulu 
vazifelendiril'miştir. 

Bizlerin malûımu olduğu bir nokta var; şahıs
lar üzerinde bililtizam durmıyacağım, isimler üze
rinde bililtizam durmıyacağım. Prensipler ve fi
kirler üzerinde durmam için de bu kadarcık mi
salimi mazur görmenizi rica ederim. 

Filân unvandaki, filân mevkideki, filân titr-
deki bir şahıs şu kurulda varsa, mutlaka o ku
rul en mükemmel neticeler elde etmiştir, şeklin
de peşin bir hükme sahiboluyoruz. Bunun pekçok 
misallerini görmüşüzdür. Filhakika unvan bakı
mından, titr bakımından İcra ve İflâs Kanununu 
hazırlamak üzere Ankara'da görevlendirilen bir 
heyet mükemmel bir heyettir. Yalnız, unuttuğu
muz bir nokta vardır; îcra ve İflâs Kanunu na
zariyattan pek fazla tatbikatı ilgilendiren ve na
zari münakaşalara yer vermeyip tatbikattaki güç
lükleri kolaylaştırmak amacını güden bir kanun 
mahiyetindedir, icra ve iflâs Kanununda ilti
fat edilmesi lâzımgelen bir unsur, tatbikatçıların 
aradığı zorluklar nedir, bunun neticesi oka ge
rektir. Bendenizin düşüncesi bu merkezdedir. 

ilmî kurul, tatbikatçılık derecelerini bilmiyo
rum, ama delillendirmek için mahsus bir iki 
noktaya temas edeceğim, ilmî Kurul, mesaileri
nin bir kısmını devam ettirmiş, ikmal edemedi
ği için bakiye kısmını istanbul'da ikmal etmiş
tir. İlmî Kurul, bu mesaisini yaptığı sırada tat
bikatçıların fikrinin alındığı tesıbit edilmiyor. 
Nereden biliyorsun isualine mvthatabolabilirim 
diye sordum, oradan biliyorum. Bu arada ente
resan bir vaka hâkim oluyor, Ankara'nın şu an
da ismini bilemiyorum yaşlı, 30 küsur sene hiz-
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met gören bir tatlbikatçısı, bir icra memuru ta
sarı hakkında edindiği malûmat karşısında mes
lekî isyan duygusunu duyup, muhtelif kimselere 
müraeaattc bulunuyor. Bunu da tesbit ettim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kim, kim? 
FAHİR (HRİTLİOĞLU (Devamla) — Adı

nı şu anda bulamadım. Fakat notlarımda vardır, 
arz edebilirim. 

O tarihte Adalet Bakanı olan Sayın Kurut-
luoğlu'na da bir mektupla müracaat ediyor. Sa
yın Kurutluoğlu bu müracaati is'af ediyor, hoş 
görüyor. O zatın da Komisyonda bulunması sağ
lanmış oluyor, «Söz hakkı var, rey hakkı yok», 
kaydı ile. Aradan zaman geçiyor, bendeniz Ko
misyonun hazırladığı metne bakıyorum. Adalet 
Komisyonuna mesele intikal ettikten sonra, Ada
let Komisyonunun yaptığı rötuşlara bakıyorum. 
Deminki, «Komisyon», tâbirim, İlmî Komisyon
dur. Bu ilmî Komisyonun hazırladığı metni Hü
kümet benimsemiş ve tasarı olarak Meclise sevk 
etmiştir. Adalet Komisyonunun ilâvelerine ve rö
tuşlarına, arada çok büyük fark görüyorum. Ve 
Adalet Komisyonunu, ilmî Komisyonun yanında, 
bunu, pek samimî duygum olduğu için ifadeye 
mecburum, çok fazla takdire şayan görüyorum, 
Çünkü 'pratik ihtiyaçlara çok daha mükemmel 
surette eğilmişlerdi!'. Fakat bu arada bakıyorum, 
ismini hatırlıyamadığıım icra memuru tarafın
dan verilmiş olan gayriresmî bir muhtıra, Mec
lis matJbaasmda basılmış - milletvekillerine tev
zi edilmemiş ve sayı numarası almamış ama -
basılmış, arşivde var, Komisyonun dosyasına gir
miş. Ve yine bakıyorum bir tatbikatçının basıl
mış olan fikirleri büyük Ölçüde rol oynamış. Bu 
bir müdekkik gözün buluşları. Şimdi arkadaşlar. 
ortada bir problem var, filân kimse heyetteydi, 
filân -sıfatı vardı, bunları tamamen kabul ediyo
rum, ama tek bir tatbikatçının uluorta tevdi et
miş olduğu bâzı fikirlerin benimsendiği de mu
hakkak. Ya Türkiye 'deki bütün tatbikatçıların 
fikirleri alınabilmiş olsaydı demek ki, İlmî He
yetin sağlamış olduğu faydadan tahmin ediyorum 
çok daha fazla, pratik ihtiyaçlarımızı karşılaya
cak ve hakikaten borçlu ile alacaklı münasebet
lerini daha realist ölçüde sağlıyacak hükümlerin 
vaz'edilmesi kabil olabilecekti. 

Benim tasarı hakkında umumi kanaat şeklin
deki iddia ve beyanlarımı delillendirmek üzere 
söyliyebileceğim bu açık misal, zannediyorum ki, 
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fikirlerimi açıklamak bakımından kâfi hür misal
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi tasarının tü-
ımü üzerindeki sözlerimi bitirirken bir özelliiğine, 
müsaade ederseniz, temas edeyim, ihtiyaçtan do
ğan bir kanun hazırlanması gayreti var, Adalet 
Bakanlığında. Böyle bir ihtiyacı cevaplandırma 
gayretli var ilmî Komisyonda. Aynı gayret elbet
te ki, Ad al ot Komisyonunda da var. , 

Şikâyetler daha ziyade mevcut kanunumuzun 
alacaklıyı himaye eder mahiyette oluşundan ve
ya böyle ifade edilme ananesi içerisinde bulunu
şumuzdan gelmektedir. Bunun bir reaksiyonunu 
hazırlanan kanunda görmekteyiz. Ve alacaklıyı 
koruyayım derken, borçlunun aleyhine zoraki 
hükümler ihdas edi mek suretiyle, bizzat mer'i 
1424 sayılı Kanunumuzun sistemini esaslı suret
te hırpaladığımız da muhakkak ve bu zoraki hü- ' 
kümlerimizle memleket realitelerinin dışına çık- • 
tığımızı da ifade etmek isterim. Maddeler sıra- [ 
smda açıkça ifade edeceğim; zoraki hükümlerden 
birisini misal olsun diye arz ediyorum. (Senet). ! 

Çünkü alacaklının senede müstenit alacak tale- ! 
bine karşı alelumum borçlular kurtulma çarele- ! 

rini bulmaktadırlar.. Bunu önlemek maksadiyle 
geniş mânada operasyon senetler üzerinde ol- ' 
muştur ve sistemimiz değiştirilmiştir, hattâ ve ' 
hattâ hukuk mahkemelerinde senetlere ait hü
kümler dahi aşılmıştır. O kadar hataya düşül- ı 
müştür ki, bu aşılmalarla Türkiye'nin dışındaki 
ülkelerde dahi, meselâ Mehaz Kanunumuzun bu- j 
gün tatbik edilmekte bulunduğu isviçre'de dahi, ! 
yeni getirdiğimiz hükümlerin tatbikinin zorluk
lar yaratacağı kanaatine vardım. Unutmıyalım 
ki, Türkiye realiteleri yeni getirilen hükümlerle-
yepyeni müşkülleri beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu en ehemmiyetli 
konuyu madde kısmına bakmaksızın şöyle bir 
misalimle, müsaadenizle arz edeyim. Başkenti
miz Ankara'da 8 tane icra dairemiz var. Her ic
ra dairesinde derdest senelik dosya adedi 21 000 j 
veya 22 000! I 

Sayın Adalet Bakanı bilmiyorum, gezmiş mi
dir icra dairelerinin çalıştığı yeri?, Ama Baş-
kentimizdeki hâdiseyi size tasvir etmek için bu 
misali bililtizam veriyorum, tcra dairelerinin 
odaları dosyalarla o kadar dolu ki, iş sahiplerin
den ancak üçü, dördü içeride ayakta kalabilir. 
Başka türlü dosya tetkikine imkân yoktur. Bu
nun çaresi şöyle bulunmuştur. Bugün 1964 yılı- I 
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nın Nisan ayının 3 ünde Ankara'da tatbik edi
len muameleyi arz ediyorum ; koridorlara masa
lar konmuştur, odaların dışına dosyaları iş sahip
leri çıkartır, koridordaki masaların üzerine ya
yar ve orada kendisi tetkik eder. Ben, Ankara'
dan misal veriyorum. Şimdi, böyle bir muamele
nin yapıldığı Türkiye'de, Türkiye'yi bırakıyo
rum. Ankara'mızda, kanun, yeni kanun, senedi 
ille teslim et diye beni mecbur ediyor. Senedi 
ben, dosyaya koyacağım. Senedin suretini ka
bul etmiyor, aslını kabul ediyor. Ancak aslını 
veya fotokopisini kabul ediyor. Ben senedin as
lını icra dosyasına tevdi ettiğim zaman ilgili şa
hıs, bu dosyayı alacak, dışarıya çıkacak, dışarı
da masanın üzerinde tetkik edecek. E..., şimdi, 
safdil olmamız lâzım bu senedin çalışmamasın] 
kabul için, safdil olmamız lâzım bu senedin im
zasının tahrif edilmemesini kabul için, safdil ol
mamız lâzım, en basit mânada, imza üzerine, ve
ya para rakamı üzerine bir mürekkep atılmama
sını kabul için, bunlar olağan işlerdir. Akla şu 
gelir, denir ki ; «efendim, senedi icra memuru 
kasada saklasın.» Arz ettiğim şekilde 21 bin iş 
gelen bir icra dairesinde, dosyanın dışında sene
di saklıyan ve senedi zamanında dosyaya koyan. 
Buna imkân ve ihtimal yok. Dosyaları koyacak 
raf, ranza yok. Ben hiçbir icra dairesinde kasa 
görmedim. 

Muhterem arkadaşlar, mühim bir yenilik ola
rak bunu getiriyoruz. Bu önemli bir yenilik. Da
hası var, fotokopi, özür dilerim, ismi bir lâtife 
olsun diye daima söylenir. Ben kardeşiniz, arka
daşınız Çemişkezekte hâkimlik yaptım. Fotoğ
rafçı yok. Hangi fotokopi?... Memleket realitele
rini cevaplandırırııyan bir kanunu bir tatbikat 
kanunu şikâyetleri mi artırır? Yoksa şikâyetleri 
mi ortadan kaldırır?. 

Dahası var; hukuk mahkemesinde, senedi tes
lim mecburiyetinde kalan davacı veya dâvâlı, 
hâkimden çeşitli teminat ister. Hukuk mahke
meleri Usulü Kanunu bunu âmirdir. Hâkim mec
burdur bu senedi bir kasada saklamaya. Alâkalı 
bu hakka sahip. İcra Kanunu bütün bu hakları 
kaldırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu misali bir de ters 
taraftan işleteyim müsaade ederseniz. 

Borçlu, benim borcum yoktur demekle alacak
lının takibinden, eski hukukumuza göre kurtu
lurdu. Şimdi, borçlu, imza benim değildir, bu se
net benim değildir şeklinde kazaen bir meşruhat 
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vermezse, unutarak bu lâfı söylememiş olursa, , 
senedin muhteviyatını ödemekle mükellef tutu
luyor. Evet, alacaklıyı korumak için hükümler 
getirmeye mecburuz ama, özür dilerim, aklıma 
başka nezih bir tâbir gelmedi, beni komisyon da 
bağışlasın, galiba bu hükümlerle kaş yapalım 
derken göz çıkarmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ana hatları 
ile maddeler üzerinde maruzatta bulunmak is
terim. Yalnız benim önergelerim yirmibeş tane
dir ve hangi hususları, hangi noktaları tenkid 
ettiğimi önergelerimde etraflıca belirttim. Ge
rekçelerini de yazdım. Kolaylık olsun, diye dak
tiloya da çektim. İlgili maddeleri de yazdım. 
Bu suretle, eğer Sayın Komisyon arzu buyu-
rursa; bu önergeler hakkında şimdi konuşmıya-
yım, fakat konuşma hakkım mahfuz bulunsun. 
önergelerimi komisyon alsın. Eğer konuşmamı 
tensip buyururlarsa, önergelerim elimdedir, bir 
iki cümle ile her önergem hakkında izahat ver
mek zorundayım. Aksi takdirde maddelerin ol
duğu gibi kabul edilmesinden büyük endişe 
duymaktayım. Bunu önlemek maksadiyle verdi
ğim önergeleri, mümkün olduğu kadar ihtisarlı 
konuşsam dahi, izah etmek mecburiyetindeyim. 
Bu hususu yüksek müsaadelerinize ve komisyo
nun tasvibine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, usul yönün
den bu önergelerinizin her birini ayrı ayrı izah 
etmek hakkını haizsiniz. Bu hususta ayrıca ko
misyonun tasvibini almaya lüzum yok. Bu hak 
size verilmiştir. Her milletvekili vermiş olduğu 
değişiklik önergelerini izah yönünden konuş
mak hakkını haizdir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. Bu ayrı bir sistem için
de olduğu için tereddüdetmiştim, özür dilerim, 
hitabımı da Başkanlığa yapmamak gibi bir ha
taya düştüm. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, siz bu kanunun 
müzakeresinde bu önergelere cevap vermiyecek 
misiniz ? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, 
bizim teklifimiz sarihtir, Meclis zabıtlarına geç
miştir. Meclisin bu kararı muvacehesinde arka
daşımız hem kanunun tümü ve hem de madde
leri hakkında konuşmak hakkına sahiptir. Ta-
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dil teklifleri verme hakları da vardır. Bu tadil 
teklifleri Riyasete geldikten sonra biz komis
yon olarak hepsini alacağız. Ahenkli bir şekilde 
kanunun çıkarılmasını temin için çalışmaları
mız tekrar huzurunuza getirilecektir. 

BAŞKAN — İlerde her önergeyi ayrı ayrı 
okutup bu maddeyle irtibatını tesis ettikten 
sonra önergenin dikkat nazarına alınıp alınma
ması hususunda Meclisin reyine başvurulacak 
mıdır? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şimdi efen
dim, konuşmalar kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında yapılmaktadır. Yapılan teklif ve gö
rüşler zabıtlara tescil ettirildikten sonra, mad
delere geçilmeden evvel komisyon tasarıyı öner
gelerle birlikte geri alacaktır. Ve bu önergele
rin ışığı altında maddeleri yeniden gözden geçi
recektir. Arkadaşımız, arzu ederlerse şimdi 
önergelerini ayrı ayrı izah ederler. İsterlerse 
komisyonda da müdafaasını yaparlar. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Giritlioğlu, Ko
misyon Başkanının izahatından anlaşılan mâna 
ile vaziyet şudur : 

Zatıâliniz isterseniz şimdi önergelerinizi ayrı 
ayrı izah etmek hakkına sahipsiniz. Yine iste
nirse bu önergeler karşısında komisyonun sizin 
önergelerinizi cevaplandırdığı anda önergeleri
nizi izah yönünde tartışmasını yapmak imkânı
nı haizsiniz. İster şimdi önergelerinizi izah edi
niz, isterseniz komisyonun tetkikinden sonra 
izah ediniz. Her ikisi de mümkündür. Komis
yonda da izah edeceksiniz. Yüce Heyet huzuru
na çıkıp ilerde tekrar bu önergelerinizi izah ede
bileceksiniz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Pek 
kıymetli arkadaşlarım, Sayın Riyasetin bu mü
dahalesi karşısında, ben daha çok tatmin edil
dim. Çünkü, çekmiyordum, 25 önergem için hiç 
değilse üçer dakika sizleri meşgul etmiş bulun
sam, birbuçuk, iki saatinizi almak gibi bir du
rum hâsıl olacaktı ve daha az zaman içerisinde 
de önergelerimi, tahmin ediyorum ki, izah ede
mezdim. Bu suretle ben önergelerimi, bilâhara 
izah etmek hakkım mahfuz olmak üzere, komis
yona tevdi edeceğim. Bu önergelerimin komis
yon müzakereleri sırasında müdafaasını da yap
mış olurum. Beni bu suretle kanunun tümü hak
kındaki beyanlarını ifade ederken sabırla din-
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İemek lûtfunda bulunduğunuz için ve önerge
lerimi izah hususunda bana imkân ve müsaade 
verdiğiniz için gerek Riyasete, gerek sizlere te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, benden evvel Sayın Giritlioğlu, kanu
nun sistematiği üzerinde ve kanunun hakikaten 
memleketimizin realitelerine cevap verecek şe
kilde tanzim edilmediği hususunda, tenvir edici 
esaslı bir malûmat verdiler. Bendeniz de bu hu
susta gerekli hazırlıklarımı yapmıştım. Fakat 
maalesef notlarımı yanıma, almamışım. Sizlere 
bunları arz edemiyeceğim. Yalnız edindiğim 
intiba şudur : Arkadaşlar, bu kanun suiniyetli 
borçluyu nazara almış ve bütün maddelerini sui
niyetli borçlunun hareketlerini önlemek için 
vaz'etmiştir. Müeyyidelerini bu şekilde koy
muştur. Halbuki icra - İflâs hukukunun temel 
prensibi, suiniyetli borçlu değil, aynı zamanla 
alacaklının durumunu ve borçlunun durumunu 
müsavi şartlar altında mütalâa etmek, modern 
hukukun icaplarına göre borçluyu hecil bir va
ziyete getirmemektir. 12 Levha Kanununda 
borçluları, alacaklılar, kendi borçlularından ala
caklarını tahsil edemeyince bunları çeşitli hacil 
vaziyetlere, insan haysiyetine aykırı vaziyetlere 
düşürmek suretiyle kendi alacaklarını tahsil 
ediyorlardı. 

Muhterem arkadaşlar, esasen bendeniz bu 
kanunun komisyonda müzakeresinde kısmen 
bulundum, fakat tamamını takibetmedim. Ora
da edindiğim intiba, alacaklının basiretsizliğini 
ve tedbirsizliğini kanun himaye etmek suretiyle 
borçlunun suiniyetli hareketlerinin önüne geç
mekle müeyyide ortaya koymuştur. Bu bakım
dan komisyon sözcüsü veya komisyon başkanı 
arkadaşlarınım, değişiklik ihtiyacının neden 
ileri geldiğini, hangi esbabı mucibe dâhilinde ve 
maddelerin hangi sebeplerden dolayı vaz'edil-
diğini, temel prensipler bakımından aydınlat
ması lâzımdır. Aksi halde, bu müzakere usulü
ne göre, eğer bu kanun çıkarsa, iki ay sonra 
tekrar aynı şikâyetler, aynı vaziyetler ortaya 
çıkacak ve yeniden bu kanunun değiştirilmesi 
bahis konusu olacak. Bu suretle de biz kendi
mize düşen vazifeyi bihakkin ifa etmemiş ola
cağız. Bundan evvelki tüm halinde kabul edil
miş kanunlar, yine Giritlioğlu'nun buyurduk
ları gibi, sistem haline, kod haline konmuş ka-
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nunlardır. Birisi Hirsh'in kaleminden çıkmıştır. 
öbürü de zaruretler dolayısı ile kabul edilmiş
tir. Sistem haline konmuş kanunun her hangi 
bir maddesinin değiştirilmesi, maddelerin de kül 
halinde değiştirilmesini icabettirir. Halbuki bu 
kanunun bir sistematiği yoktur. Muayyen mad
deleri değiştirilmiş, sistemden uzaklaştırılmış, 
kül halinde bir sistematiği olmadığt için içti
mai ihtiyaçlara cevap vermiyeeeği endişesi için
deyim. Arz ettiğim gibi basiretsiz ve tedbirsiz 
bir alacaklıyı himaye eden, borçluyu kötü bir 
vaziyete, hacil bir vaziyete sokan ve modern 
hukuka uymıyan maddeleri ihtiva etmektedir. 
Maddelerin müzakeresi sırasında kendi kanaat
lerimi arz edeceğim. 

Daha, evvel de arz ettiğim üzere notlarımı 
ve hazırladığım takrirlerimi getiremedim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler, zapta geçen be
yanınız muvacehesinde şu noktayı tasrih etmek 
mecburiyetindeyim. Bu kanunun maddeleri ay
rı ayrı müzakere edilmiyecektir. Yüce Meclis 
bunu böyle kararlaştırmıştır. Maddelere geçil
mesi oylandığı andan itibaren değişiklik öner
gesi kabul edilmiyecektir. Bunu böyle biliniz ve 
ona göre hareket ediniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, bun
dan evvelki beyanatımda arz ettim. Yüksek 
Meclisçe malûmdur. 

BAŞKAN — Sayın Müştak Okumuş. 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir memlekette ticari ahlâk ne 
kadar sağlam ve düzenli olursa o memlekette 
iktisadi hayat da o kadar mükemmel olur. Şim
di, huzurunuza getirilmiş olan icra ve iflâs Ka
nununun, bu memlekette mevcudolan ticari ah
lâk üzerinde tesirli bir rol oynıyacağı kanaatin
de değilim. 

Muhterem Bakanımız izahları sırasında 44 
ncü madde ile mal kaçırma hususlarının biraz 
olsun kısıtlandığını ifade buyurdular. Ama ben 
44 ncü maddede mal kaçırana yani konkorda
toya gitme usullerinin, istenilen şekilde, mem
leketin realitelerine uygun şekilde ele alındı
ğımı görmedim. Kanunun açık taraflarından 
istifade edip memlekette konkordato yoliyle 
birçok zenginler türediğini hepimiz de biliyo
ruz. Ben bunlara, özür dilerim, krravatlı Ko-
çero'Iar diyeceğim. Üç gün evvel bir kuruşu 

— 328 — 



M. Meclisi B : 83 3 . 4 . 1964 O : 1 
okuyan bir insan, piyasaya giriyor; piyasayı 
istediği gibi dolandırıyor ve ondan sonra geli
yor küçük bir değişikle inalını karısına, kar
idesine, akrabasına devretmek suretiyle, şunun 
.bunun hakkımı gasbetnıek suretiyle, kanuni yol
lardan ıiııemlelkette zengin olaraık yaşıyor; oto
mobil sahibi olarak yaşıyor, apartman, sahibi 
olaraik yakıyor. Diğer taraftan, zavallı diye
ceğini, zavallı tüccar bunun yüzüne baka baka 
hiçbir şey yap'amıyor. Ellimizde mevcut 'kanun
lar bunu biraz olsun doğru bir yola getirecek 
durumdadır. Fakat! bendeniz istiyordum ki, 
'bu tip insaniaı* memlekette görüldüğü zaman 
ve bir muvazaa yolu ile konkordatoya gidildi
ği kanaati hâkimde hâsıl olduğu zamıaıı, ona 
ıhapis yoliyle cezai şartlar koymamız icabeder-
di. Bunlar da mevcut değildir. 

Simidi, bilir misiniz ki, 5 bin; lirası olan, 
piyasadan 40 bin liralık eşya alabiliyor, 80 bin 
liralık eşya alabiliyor. Ama Anadolu'nun bir 
,'köyünde, bir kasabasında mağazasını gösteri
yor, oradan aldığı! 80 bin liralık eşyayı .geti
riyor, Adananda 30 bin liraya satıyor. Beş/bin 
lira sermayesi vardır, 25 bin lira kendi ticareti 
oluyor. Buna tednlr-siz tüccar diyeceğiz. Dü
şünemiyor, ama, günül 'arzu ederdi ki, ticaret 
lahlâkı bunu icaibettinmesin. Ve kanunlarımız 
'bunu daha çok zecrî 'tedbirlerle teminat altına 
alsını. Bu arkadaş da oraya gidip bu işe te
vessül etmesin, piyasanın ahlâkını bozmıasın. 

ıBeındeniz bu kanunda bir de 83 ncü mad
de aleyhindeyim. 83 ncü madde biraz borçluyu 
ihimaye eder gibii gözüküyor ama, hakikatte 
öyle değil. 83 ncü madde en çok maaş ve üc
ret sahibi olan kimseleri ilgilendiriyor. Bir 
memur piyasadan mal alıyor. Daha evvel bir 
anlaşması varsa hu anlaşma icra memuru tara
fından tatbik edilemiyor, maaşınım, tıamamı ke-
silemiyor, ancak dörtte birini haczediyor. Bu
nu duyan piyasa eribabı, tüccarlar, eskiden 
itibar ettiği 'memura karşı bir ademi itibar 
duymıak mecbııriyetinde kalıyor. Bu memurun 
piyasadaki itibarını da sarsmış olur. Çünkü 
tüccar bilmez, ne kadar borcu var, (başka yer
lerden ne kadar mal almış, hakikaten maa
şında bir haciz var mı1? Bunu bilmediği için 
buna karşı tereddütlü hareket eder ve bu in
san da ihtiyacını temin edemez. Halbuki bir 
anlaşma ile bunu! kaibul ederse her yerde ve 
he» zaman bulduğu gilbi, itibarını, kredisini | 

bulabilir. Onun için bendeniz bir önerge tak
dim ettim. 83 ııeü mıaddenin son fıkrasına, İc
ra. ve iflâs Kanununun 82 ne i ve 83 ncü mad
delerinde yazılı mal ve hakların haczıedilebi-
leceğine dair önceden yapılan, anlaşmalar mu
teberdir. Bu tâbir kullanılırsa tüccar da rahat 
eder, mal alacak insanlar da itibarını ve 
'kredisini 'bulur. İhtiyacını piyasadan temin 
edebilir. Benim istirhamım budur Mümkün 
olursa, komisyon, hapis cezalarını da tatbik 
edecek şekilde maddelere bâzı ilâveler yapar
sa İcra ve İflâs 'Kanunu bugünkü realitelere 
uygun şekilde çıtkabilir .ancak. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Özdiikmenıli? Yok
lar. Bu. kanunun üzerinde başka söz ist iyen-
ler? Yok. Olmadığına, göre, 2004 sayılı İcra 
ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının 
tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş !bu-
kıııııı aktadır. 

NİHAT DİLER (Urzurum) — Komisyon 
başkanından sual sormuştum efendim . 

ADALKT KOMİİSYONU ADINA ABDÜL-
HALİM ARAŞ (Kayseri) — Komisyon adına 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel söz mü istiyorsu
nuz? Buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı dediğim za
man, buna Hükümet te, komisyon da dâhildir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜL-
IIALİM ARAŞ (Kayseri) — Sadece bir husu
su arz edeceğim. 

B AŞK AN — Buyurun. 
ADALET K O M İ S Y O N T ADINA ABDÜL-

HALİM ARAŞ (Kayseri) — Bugüne kadar ko
nuşan arkadaşlar, komisyon raporu ve tasarı 
üzerinde görüş ve temennilerini bildirmiş oklu
lar. Komisyonumuza havale 'edilen takrirleri ko
misyonumuz inceliyerek ve bizatihi komisyon 
olarak üzerinde durduğumuz ve tadilini bizatihi 
müşahado ettiğimiz maddelerle birlikte huzu
runuza gelinecektir. Arkadaşlarımızın görüş ve 
temennilerinin ekserisi verilen takrirlerle ilgi
li bulunması sebebiyle bu takrirler üzerinde 
görüş ve kanaatlerimizi de cevaplarımızda arz 
etmiş olacağız ve yine bu takrirler üzerindeki 
görüşlerimizi Yüksek Huzurunuza bir raporla 
takdim edeceğiz. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, İcra ve İf

lâs Kanunun tümü üzerinde başka söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre. Şimdi maddelere geçil
mesini oylarınıza sunacağım. Maddelere geçil
mesi kabul edildikten sonra tasarıyı komisyona 
iade edeceğiz. Komisyon buna göre... 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜU-
HALİM ARAŞ (Kayseri) — Teklifleri, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —. öyledir efendim. Bu tasarı mu
vacehesinde, ne kadar değişiklik önergesi gel
mişse komisyon münhasıran ve müstakillen bun
ları tetkik edecek ve bu değişiklik önergeleri kar-

/. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, partizanlık yaptığı ve haksız gelir 
temin eylediği söylenen Emir dağı Ceza Hâki
mi hakkında bir tetkikat yaptırılıp 'yaptırıl
madığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Sedat Çurnralı'nın yazılı cevabı (7/251) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Adalet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

Emirdağ Ceza Hâkiminin partizanlık yap
tığının ve gayrimeşru servet temin ettiğinin 
halk arasında şüyu bulmuş olduğunu vekâlet 
vasıtası ile duruma el konması ve tetkik etti
rilmesi tarafından yazılı olarak daha evvel Sa
yın Bakandan rica edilmiştir. 

1. Emirdağı Ceza Hâkimi 'hakkında bir tet
kik yaptırılmış mıdır? 

2. Tetkik yaptırılmış ise tetkiki kim yap
mıştır? 

3. Tetkik için Emirdağı'na gidilmiş ise kim
lerin ifadesine müracaat edilmiştir? 

4. (Tayrimeşru gelir temin etmekte olduğu 
söylenen hâkimin, Emirdağı'nda vazifeye baş
ladığı tarihteki mal beyanı ile bugünkü mal be
yanı istenmiş ve tetkik edilmiş midir? 
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şısmda teker teker her önergenin ilişik olduğu 
madde hususunda Yüce Heyetinizi tenvir ede
cek; önerge sahipleri Yüce Meclis huzurunda 
önergelerini izah edecek ve bütün Ibunlar bit
tikten sonra kanunun tümü birden oya sunula
caktır. Usulü müzakere öyledir efendim. 

Kanunun maddelerine geçilmesinin oylan
ması hususunda gerekli çoğunluk mevcut bu
lunmamaktadır. Bu sebeple birleşimi 6 Nisan 1964 
Pazartesi günü saat 15 tc toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,30 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 10 . 1963 

Ceza Ig. (4. Müdürlüğü 
Sayı : 24581 

Konu : Afyon Milletvekili Şev
ki Gülcr'in yazılı soru önergesi 
Hk: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 8 . 2 . 1963 gün ve 
7-251-4396/22573 sayılı yazılarına: 

Partizanlık yaptığı, ve gayrimeşru gelir te
min ettiği iddia olunan Emirdağ Ceza Hâki
mi 1. Nesip Dumlu hakkında, Afyon Milletve
kili Şevki Güler'in yazılı soru önergesine konu 
teşkil eden hususlar, ilgisi yönünden Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanlığına intikal ettiri
lerek, tahkikat neticesi takdir ve tâyin olunaca'k 
muamele mahiyetinden Bakanlığımıza bilgi ve
rilmesi talebolunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından 
alman cevabi yazıda; bu konudaki tahkikatın 
halen devam etmekte olup, neticenin ayrıca 
bildirileceği ifade edildiğinden, mezkûr kurul 
başkanlığından gerekli bilgi alındığında, Af
yon Milletvekili Sayın Şevki Güler'in yazılı 
soru önergesinin cevaplandırılacağını arz ede
rim. Albdülhak Kemal Yörük 

Adalet Bakanı 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 

Adalet Bakanlığı 29 Nisan 1963 
Ceza İş. O. Müdürlüğü 

Sayı : 10319 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi: 8 . 2 . 1963 tarih, Kanunlar bölümü 

7-251 ifadeli ve 439'6/22573 sayılı yazıları. 
Partizanlık yaptığı ve haksız menfaat temin 

eylediği iddia olunan Emirdağ Ceza Hâkimi 
hakkındaki evrak, aidiyeti sebebiyle, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanlığına tevdi edilmiş 
ve tahkikat neticesin takdir ve tâyin olunacak 
muamele mahiyetinden Bakanlığımıza bilgi ve
rilmesi rica olunmuştur. 

Gerekli bilgi alındığında Sayın Afyon Mil
letvekili Şevki Güler'in yazılı sorusunun cevap
landırılacağı arz olunur. 

Nafiz Yamanoğlu 
Adalet Bakanı Y. Müsteşar 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 31 Mart 1964 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 7699 

Konu :'Afyon Milletvekili Şevki 
Güler'in yazılı sorusunun cevap-
landırıldığı hakkında : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 8 . 2 . 1963 gün ve 
7-251-4396/22573 sayılı yazıları ile 26 . 10 . 1963 
gün ve 24581 sayılı yazımıza. 

Afyon Milletvekili Sayın Şevki Güler tara
fından Başkanlıklarına hitaben sunulup, Ba
kanlığımıza tevdi buyurulan soru önergesinde: 

«Emirdağı Ceza Hâkiminin partizanlık yap
tığının ve gayrimeşrıı gelir temin ettiğinin halk 
arasında şüyu bulmuş olduğunu Vekâlet vası-
tasiyle duruma el konması ve tetkik ettirilmesi 
tarafından yazılı olarak daha evvel Sayın Ba
kandan rica edilmişti. 

1. Emirdağı Ceza Hâkimi hakkında bu tet
kik yaptırılmış mıdır? 

2. Tetkik yaptırılmış ise tetkiki kim yapmış
tır? 

3. Tetkik için Emirdağı'na gidilmiş ise kim
lerin ifadesine müracaat edilmiştir? 

4. Gayrimeşru gelir temin etmekte olduğu 
söylenen hâkimin Emirdağı'nda vazifeye başla-
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dığı tarihteki mal beyanı ile bugünkü mal be
yanı istenmiş ve tetkik edilmiş midir?» denil
mekte ve sorunun Bakanlığımızca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talebedilmektedir. 

Yazılı soru önergesinde bahis konusu edilen 
hususlarla ilgili olarak, Afyon Milletvekili Sa
yın Şevki Güler'in Bakanlığımıza tevdi ettiği 
29 . 11 . 1962 tarihli mektup ve ilişiği ihbarna
mede; 

Emirdağı Ceza hâkimi İbrahim Nesip Dum-
luiıun: 

1. C. H. P. Partizanlığı yaptığı, 
2. Keşiflere münhasıran C. H. P. li Celil 

Sezerin jeepiyle gitmek suretiyle mumaileyhi 
himaye ettiği, 

3. Hakkında rüşvet şayiası bulunduğu, de
lil gösterilmek suretiyle iddia ve ihbar edilme
si üzerine, keyfiyet tahkiki müstelzim mahi
yette görülmüş ve 7.1.1963 tarihli mucipname 
ile, adı geçen hâkim hakkında, Hâkimler Kanunu
nun 105 nci maddesi hükmüne tevfikan tah
kik izni verilerek, tahkikatın Yüksek dereceli 
hâkim, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başka
nı Muzaffer Karaman tarafından icrası ten-
sibedilmiştir. 

Ahiren, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunu ile, hâkimlerin Ibütün özlük işleri hak- «» 
kında karar verme görev ve yetkisi, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna verilmiş bulunduğundan, bu 
konudaki evrak adı geçen kurul başkanlığına 
tevdi olunarak, tahkikat neticesi takdir ve tâ
yin olunacak muamele mahiyetinden bilgi ve
rilmesi talebolunmuştur. 

Bu defa Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan
lığından alınan 16 . 3 . 1964 gün ve 1707 sayılı 
cevabi yazıda: Şikâyet konusunda Afyon Mil
letvekili Şevki Güler'in talimatla ifadesi alına
rak, delillerinin sorulduğu, tahkik olunan cihet
lerden 1 ve 2 nci maddeler hakkında delil gös
terilip, 3 ncü madde olan rüşvet hususunda de
lil irae edilmediği, isimleri bildirilen Mustafa 
Altun, Hacı Osman Urfalı, Hasan Ateş, Hacı 
Unver, Şükrü Akın, Mehmet Sayın ve Celâlet-
tin Akdeniz'in üst dereceli hâkim tarafından 
Bolvadin'de şahit olarak dinlendikleri, bilâha-
ra bu tahkikatın kâfi görülmiyerek, hâkimin 
keşiflere kimin jeepi ile ve hangi tarihlerde git
tiği hakkında, soruşturmanın derinleştirilmesine 
karar verildiği ve ilgili dosyaların ayrı ayrı tet
kik ettirilerek, neticede; hakimin mal beyanına 
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tabi tutulmasının, mumaileyh Milletvekili tara
fından bizzat istenmemesi, ancak (mal beyanı
na tabi tutulduğunda hakikatin meydana çı
kacağının söylentiler arasında olduğu) beyan 
edilmesi, fakat bu söylentilerin nelerden iba
ret bulunduğu belirtilmemesi muvacehesinde, 
4237 sayılı Kanuna göre adı geçen hâkimden 
mal beyanında bulunmasının istenmediği ve so
ruşturma sonucunda, kurul 2 nci bölümü tara
fından : 

1. Hâkim İ. Nesip Uumlu'nun particilik 
yaptığı hususunda şahitlerin hiçbir olaydan bah
setmemeleri, 

2. Hâkimin keşiflere yalnız C. H. P. li Hil
mi Çekici'nin jeepi ile gittiği iddiasının, şahitle
rin beyanı ve tetkik edilen keşif dosyalarına gö
re varit görülmemesi, 

3. Rüşvet iddiasında hiçbir delil gösterilme-
yip, iddianın kavli mücerrette kalmış olması se
bepleri ile, hâkim hakkındaki evrakın işlemden 
kaldırılmasına 13 . 12 . 1963 tarihinde karar ve
rildiği ve karar neticesinin Afyon Milletvekili 
Şevki Güler'e tebliği için, bu yer Adalet Komis
yonu Başkanlığına yazıldığı bildirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı arz ederim. 

Sedat Çumralı 
- Adalet Bakanı 

2. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Muş 
Belediyesince, Hükümet önü ile Erzurum yolu 
üzerinde yapılan asfalt kaplamanın kısa zaman
da bozulmasından dolayı müsebbipleri hakkında 
yapılan kovuşturmanın sonucunun bildirilmesine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan 
ÖztraFın yazılı cevabî (7/398) 

17 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muş Belediyesince, Hükümet ve belediye önü 

ile Erzurum yolunda yapılan asfaltlama hak
kındaki yazılı soruma, İçişleri Bakanlığının 
11 . 3 . 1963 tarih ve 621-302-20/5154 sayılı 
yazıl ariylc (60 ncı Birleşim Tutanak Dergisi) 
verilen cevapta müsebbipleri hakkındaki gerek
li kovuşturmanın yapılması hususunun valiliğe 
tebliğ edildiği bildirilmektedir. 

Bugüne kaçlar ikmal edilmesi icabeden mev-
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zuubahis kovuşturma neticesinin bildirilmesini 
rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 3 . 1964 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

621-302-20/5399 • 

Konu : Sait Mutlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1963 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7581/42891 sayılı 
yazı. 

Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun yazılı- soru 
önergesi üzerine yaptırılan tetkikat neticesinde : 

Muş Belediyesince, Hükümet önü ile Erzu
rum yolu üzerinde yapılan asfalt kaplamanın 
kısa zamanda bozulması üzerine Belediye Encü
menince verilen 13 . 11 . 1963 tarihli ve 268 sayı
lı karar ile müsebbipleri hakkında açılacak tah
kikata esas olmak üzere Bayındırlık Müdürlüğü 
ve Karayolları 113 ncü Şube Şefliğince tesbit 
olunacak bir heyet marifetiyle bu hususta bir 
rapor tanzimi, kararlaştırılmıştır. 

Bayındırlık Müdürlüğü Karayolları 113 ncü 
Şube Şefliği ile yapılan muhabere sonunda böy
le bir heyetin rapor hazırlama yetkisi olmadığı 
ve teknik raporların Karayolları Genel Müdürlü
ğünün Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğünce 
tanzimi icabettiği bildirilmiş ve bu durumun 
Yollar 11 nci Bölge Müdürlüğüne yazıldığı, alı
nacak cevap ve rapora göre tahkikata başlanıla
cağı ilgili valiliğin 2 . 3 . 1964 gün ve 193 sa
yılı yazısından anlaşılmıştır. 

İşin sürüncemede bırakılmaması ve ilgililer 
hakkında bir an evvel kanuni takibata geçilmesi 
valiliğe yazılmıştır. 

Arz ederim. 
Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
Ayvalık ilçesi Sarımsak mevkiindeki arazinin, 
büyük bir kısmının, Maliye Bakanlığı memur
ları adına tapuya tescil edildiği hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına dair soru önergesi 
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ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs 
ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevapla
rı (7/441) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ayvalık ilçesinin turistik ve yegane plaj sa

hası olan «Sarımsak» mevkiindeki arazinin bü
yük bir kısmının bu ilçenin Malmüdürlüğü tara
fından, aldığı emir üzerine, Maliye Bakanlığı 
memurları adına takrir verilmek suretiyle tapuya 
tescil edildiğini gayriresmî olarak istihbar ettim. 

Haberin mahiyet ve doğruluk derecesi hak
kında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Maliye 
bakanlıkları tarafından yazılı bilgi verilmesine 
delâlet Duyurulmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Cihat Turgut 

Balıkesir Milletvekili 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 3 . 3 . 1964 
Millî Emlâk Genel 

Müdürlüğü 
Şube : 3100-322/3532 

Konu : Balıkesir Milletvekili Cihat 
Turgut'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 2 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-441/8207-45639 sayılı 
yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un Ayva
lık ilçesi Sarımsak mevkiindeki arazinin bir kıs
mının Maliye memurları adına tapuya tescil et
tirildiği yolundaki haberin doğru olup olmadığı 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
' Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un Ayva
lık ilçesi Sarımsak mevkiindeki araziden bir kıs
mının Maliye memurları adına tapuya tescil et
tirildiği hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soruya konu olan arazi, Ayvalık ilçesinin 
Küçükköy sınırları içinde Sarımsak mevkiinde 
tapulama komisyonunca 18 pafta 1866 parsel 
numarasiyle mer'a olarak tesbit edilmek suretiy-
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le tescil dışı bırakılan 532 200 metrekare mesaha-
smdaki kumluk sahaya taallûk etmektedir. 

Bu araziden, 150 000 metrekarelik kısmı 
Bayındırlık Bakanlığının 22 . 2 . 1960 gün ve 
3/0641 sayılı yazısı ile yapılan talebe binaen Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce kurulacak sabit 
tesisler için, . Küçükköy İhtiyar Kurulunun 
8 . 2 . 1960 tarih ve 1 sayılı kararı ve İmar 
ve İskân Bakanlığının 4 . 4 . 1961 gün ve 
3132-135/9504 sayılı muvafık mütalâasına isti
naden 2248 parsel numarasiyle Hazine adına tes-

' cil ve 15 . 5 . 1961 tarih ve 3121-5816/9610 sa
yılı yazımızla 5539 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi hükmüne göre Karayolları Genel Müdür
lüğüne tahsis edilmiştir. 

Bilâhara, Balıkesir Valiliğinden alman 
24 . 5 . 1963 gün ve 1349 sayılı yazıda, bahsi 
geçen araziden tahsis dışı kalan 2482 parsel nu
maralı 100 770 metrekarelik kısmın Maliye me
murlarının ve 2483 parsel numaralı 100 000 
metrekarelik kısmın da İçişleri Bakanlığı me
murlarının dinlenmeleri için kamp yeri olarak 
tahsisi istenilmiş ve bu talep İçişleri Bakanlığın
ca da teyidedilmiş ve adı geçen köy ihtiyar ku
rulunun 20 . 4 . 1963 gün ve 57 sayılı kararı ile 
mer'a tahsisinin kaldırılmasına ve Hazine adı
na tesciline karar verilmiş ve İmar ve İskân Ba
kanlığının 16 . 8 . 1963 tarih ve 3132-135/4005 
sayılı yazısı ile de bu yerlerin kumluk olması 
ve üzerinde hiçbir bitkinin yetişmiyeceği gibi 
köyün mer'a ihtiyacını da tazyik etmiyeceği bil
dirilmiş ye tahsise muvafakat edilmiş olduğun
dan, 100-000 metrekarelik kısmı memurlarının 
kamp ihtiyacını karşılamak üzere İçişleri Bakan
lığına 100 770 metrekarelik kısmı da Bakanlığı
mız teşkilâtına mensup memurların istifadesi 
için Bakanlığımız adına 1050 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesi mucibince tahsis edilmiş ve ba
kiye 99 230 metrekaresi 2249-ve 82 200 metre
karesi de 2484 parsel numarasiyle köy tüzel kişi
liği intifama terk edilmiştir. 

Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığı ve Kara
yolları Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan ve 
tamamen deniz kenarında bulunan 350 770 met
rekare arazi halen 2248, 2482 ve 2483 parsel nu
maraları ile Hazine adına müseccel olup soruda 
ifade edildiği şekilde Maliye memurları adına ta
puya bağlanmış bir yer mevcut değildir. 

Bakanlığımızca, deniz ve göl kıyılarında Dev
letin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu 
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altında bulunan yerlerin mülkiyetinin şahıslara 
intikali (yurdumuzun turizm bakımından geliş
mesine engel teşkil edeceği müşahade edildiğin
den) şehir, kasaba ve köylerimizin belediye hu
dutları dâhil ve haricinde bulunan deniz sahil
leri ile mücavir yerlerin ve göl kıyılarının ba
dema satılmaması 20 . 3 . 1963 günlük ve 884 
numaralı umumi yazı ile mülhakata tebliğ edil
miş olup ayrıca bu gibi yerlerden müsait sahala
rın, memurların dinlenme ve moral ihtiyaçları 
için kamp yeri olarak tahsisi suretiyle elden çı
karılmamasına âzami hassasiyet gösterilmektedir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 
Tur. E . P . 15544370 

27 . 3 . 1964 

Konu : Ayvalık ilçesi Sarımsak mev
kiindeki arazinin Maliye memurları 
adına tapuya tescili Hk. 

Millet Meclisi Sekreterliğine 
ilgi: 19 . 2 . 1964 tarihli ve 8207/45639-7/441 

sayılı yazı. 
Ayvalık ilçesi Sarımsak mevkiindeki arazi

nin büyük bir kısmının, Maliye memurları adı
na tapuya tescil ettirildiği haberinin doğru olup 
olmadığına dair yazınız Ayvalık Kaymakam Ve
kili ve Maliye Bakanlığı ilgili memuru ile vâki 
görüşme neticesi incelendi. 

Mezkûr kaynaklardan öğrenildiğine göre, Ay
valık ilçesinin Küçük köy sınırları içinde bulu
nan Sarımsak mevkii, tapulama komisyonunca 
18 pafta 1866 parsel numarasiyle mer'a olarak 
tesbit edilmek suretiyle tescil dışında kalan 
532 200 metrekare sahasındaki kumluk sahaya 
taallûk etmektedir. 

Bu araziden 2248 parsel numaralı 150 000 
metrekarelik kısım, îmar ve İskân Bakanlığı
nın muvafık mütalâasına istinaden 5539 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi hükmüne göre Bayın
dırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilmiştir. Bilâhara tahsis dışı kalan 
2482 parsel numaralı 100 770 metrekarelik kısım 
Maliye memurlarının ve 2483 parsel numaralı 
100 000 metrekarelik kısım da İçişleri Bakanlığı 
memurlarının dinlenmeleri için kamp yeri ola
rak tahsisi istenilmiş ve talep, köy ihtiyar kuru
lunun mer'a tahsisinin kaldırılması, Hazine adı
na tesciline karar vermesi ve îmar ve iskân Ba-
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kanlığının muvafık görmesi üzerine kabul edil
miştir. Bakiye arazinin 99 230 metrekaresi 
2249 ve 82 200 metrekaresi de 2484 parsel nu
marasiyle köy tüzel kişiliği intifama terk edil
miştir. 

Bilgilerini arz ve rica ederim. 
Ali ihsan Göğüs 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
Ankara'nın Küçükesat Bağcılar mahallesinde 
"bulunan gecekondulara elektrik verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın 
yazılı cevabı (7/455) 

28 . 2 . 1964 
Başbakanlığa 

Ankara, Küçükesat, Bağcılar mahallesinde 
15 aile 1960 yılında kendi arsaları üzerine yap
tıkları gecekondularda oturmaktadırlar. 

Bu binalar mahiyeti bakımından ruhsatsız 
mesken cinsindendir. Bu gibi meskenlere elek
trik verilmesi (6785 sayılı imar Kanununa geçi
ci bir madde ilâvesine dair) 5 . 9 . 1963 tarih 
ve 327 numaralı Kanuna göre gerekirken şimdi
ye kadar bu hizmetin yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Lütfen bu hizmetin yapılması hakkında emir 
verilmesini, yapıl amıyacaksa sebebinin yazılı 
olarak açıklanmasını saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişik yazılı sorunun lütfen Başbakanlığa 

ulaştırılmasına tavassutunuzu saygı ile rica ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

T. C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 31 . 3 . 1964 

Mahalli id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Rs. Mua. 

621 - 302 - 4/5769 
Konu : Konya Milletve
kili Kadircan Kaflı'nın 

soru önergesi hk. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 2 . 1964 günlü ve bilâ sayılı yazı. 

7/455 
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Konya Milletvekili Kadircan Kafh'nm soru 

önergesi üzerine yaptırılan tetkikat neticesinde: 
Küçükesat, Bağcılar Mahallesinde kendi ar

saları üzerine yaptırdıkları gecekondularda ika
met eden 15 ailenin evlerine elektrik verilmesi
ne, Ankara Belediye Meclisinin 17 . 1 . 1964 
günlü ve 298 sayılı kararı ile kabul ve tasdik 
edilip, îmar ve iskân Bakanlığı Gecekondu Da
iresi Başkanlığının 8 . 2 . 1964 gün ve 0 620 70 
sayılı yazısiyle uygun görülen gecekondu bölge
lerinin dışında kaldıklarından, imkân buluna
mamıştır. 

Keyfiyeti Başbakan adına arz ederim. 
3 . 6 . 1964 

Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

Başbakan adına 

5. — İzmir Milletvekili Şinası Osma'nm, 
Anayasa Mahkemesine ikinci defa sevk edilen 
Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un halen gö
revinde tutulmasına ve arpa yolsuzluğuna ismi 
karışan memurların kimler olduğuna dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Tica
ret Bakanı Fennî Islimyeli'nin yazılı cevabı 
(7/456) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak ivedi
likle cevaplandırılmasına müsaadelerini arz ede
rim. 

Şinasi Osma 
İzmir Milletvekili 

Bonn Büyükelçisi M. Baydur hakkında : 
1. — Hazineyi en az on milyon lira zarara 

soktuğu için üç seneye kadar ağır hapis ve âm
me hizmetinden mahrumiyet talebi ile Anayasa 
Mahkemesine, ikinci defa sevk edilen Mehmet 
Baydur'un, görünmiyen hangi eller tarafından 
himaye edilerek, hâlâ Büyükelçilikte tutulmak
ta olduğunun sebebi nedir? Bunun kanuni mes
nedi var mıdır? 

2. — Ağır bir suçla zanlı olarak Anayasa 
Mahkemesinde yargılanmasına yakında başlana
cak olan Mehmet Baydur'un, gerek NATO, ge
rek OECD ve gerekse UNESCO gibi Milletler
arası alanda sıkı bir işbirlişi yaptığımız Batı Al-
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manya'da Büyükelçi olarak bulundurulması 
Millî menfaatlerimizi ve dış itibarımızı zedele- • 
mez mi? 

3. — Anayasa Mahkemesine ilk sevk edildi
ği 6 . 7 . 1962 tarihinden bu yana Mehmet Bay
dur'un şahsı ve işgal ettiği makam adına maaş, 
makam tahsisatı, yolluk ve diğer adlarla aldığı 
paranın, miktarı nedir? Bunların döviz karşılığı, 
dolar olarak ne tutmaktadır ? 

4. — Ticaret Bakanlığında arpa yolsuzluğu
na adı karışan memurlar kimlerdir? Bunlar hak
kında ne gibi idari veya kanuni işlem yapılmış
tır. Bunlar halen hangi görevlerde bulunmakta
dırlar? Sabık Bakana imtisalen aynı suçtan 
yargılanmaları kanunlar ahkâmından olduğuna 
göre bu memurlar hakkında her hangi bir iş
lem yapılması düşünülmüyorsa bunun kanuni 
mesnedi nedir ? 

T. C. 
TİCARET BAKANLIĞI 23 . 3 . 1964 
Teftiş Heyeti Başkanlığı 

Şube Remzi ve No. 
Konu : 244-11/820 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 3 . 1964 gün ve 7/456 - 8372/46605 

sayılı yazıları. 
Anayasa Mahkemesine ikinci defa sevk edi

len Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'un halen 
görevinde tutulmasına, arpa yolsuzluğuna ismi 
kansan memurların kimler olduğuma ve bunlar 
hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair iz
mir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Başbakan ve 
Ticaret Bakanı tarafından cevaplandırılması is
teği ile, verdiği yazılı soru önergesindeki Ba
kanlığımızla ilgili 4 ncü madde cevabının ilişik
te sunulduğunu arz ederim. 

Fennî tslimyeli 
Ticaret Bakanı 

1. — Transekport Firmasının ihracettiği ar
pa ile ilgili Yön Dergisinin yayınlan tamamen 
eski Bakan Mehmet Baydur'a müteveccih oldu
ğu gibi, bu yayın üzerine Bakanlık Müfettişle
ri tarafından yapılan ön tetkik neticelerine gö
re de, ihracat ile ilgili serviste vazife gören me
murlardan hiç birisinin bu işe adının karışmadı
ğı anlaşılmıştır. 

2. — Konunun T. B. M. Meclisi Genel Kuru
lunca teşkil olunan ve bu hususta geniş yetki] e-
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ri haiz Soruşturma Komisyonunun tahkikini 
mütaakıp Yüce Meclisin Anayasa Mahkemesine 
intikaline dair kararlarında da Bakanlığımız 
memurlarına temas olunmamış, dosya ve evrakı 
'müsbitenin mahkemeye gönderilmesi sebebiyle 
de Bakanlığımızca bu yönden, başkaca bir tetki-
ka imkân bulunamamıştır. 

Tahkiklerde alt derecedeki memurların üst 
derecedekine tabi olarak aynı mahkemeye sevk 
olunmaları usuldendir. 

Buna göre, Bakanlığımız memurlarının bu 
konuda alâkaları tesbit edilmiş olsaydı onların 
da Yüce Meclisçe, eski Bakan Mehmet Baydur'a 
tebean, Anayasa Mahkemesine şevkleri gerekir
di. 

Bu itibarla, Bakanlığımızca arpa satışı ile 
ilgili serviste o tarihlerde vazifeli bulunan me
murlar hakkında, mâruz sebeplere binaen, ayrı 
bir tahkikat bahis konusu olamamıştır. 

Ancak, 1963 yılının Nisan ayında, Sayın se
lefim Muhlis Ete tarafından ilgili serviste vazi
fe görenlerden üç memur Bakanlık içinde başka 
vazifelere nakledilmişlerdir. 

Bakanlık içinde nakilleri yapılan bu memur
lardan ikisinin, Yüce Meclisin kararını mütea
kip, bahis konusu arpa tahkikatı ile bir ilgileri 
bulunmadığı halde, vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebinin bildirilmesine dair yazılı müracaatları 
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dolayısiyle, Bakanlığımızca alınacak karara 
esas olmak üzere, Yüce Meclisten Anayasa Mah
kemesine tevdi buyurulan hâdiseye ait dosya 
münderecatmda Bakanlığımız ve Toprak Mah
sulleri Ofisi memurlarından alâkalı görülenler 
var ise, bildirilmesi hususunda Yüksek Mahke
meye gerekli müracaat yapılmış bulunmaktadır. 

Yukarıda mâruz sebeplerle memurların var
sa ilgi dereceleri Anayasa Mahkemesince tâyin 
edilecektir. 

Bakanlığımızla ilgili hususlar hakkında mâ
ruzâtımız bundan ibarettir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 25 . 3 . 1964 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Şube Remzi ve No. 244 -11/847 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 3 . 1964 gün ve 7/456-8372/46605 

sayılı yazıları, 23 . 3 . 1964 gün ve 244 -11/820 
sayılı yazımız, 

İlgideki yazımıza ekli İzmir Milletvekili Şi-
nasi Osma'nm yazılı soru önergesinin 4 ncü mad
desi cevabının, aynı zamanda, Sayın Başbakan 
adına da verilmiş bulunduğuna bilgilerini arz 
ederim. 

Fennî Islimyeli 
Ticaret Bakanı 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENÜÇÜNCÜ 'BİRLEŞİM' 

3 . 4 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/860) 

B - ÎKÎNOt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25 .2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 

açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar vş 



menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonlan raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — 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] 

11. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 .2 .1964] 

13. -— Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

14. —- Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 192J 

2 — 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı: 581) [Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 .2 .1964] 

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 (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

X 18. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, iç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/62J) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — iktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 



X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının G. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

25. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi: 9.3.1964] 

26. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
l)u kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayın : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

27. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; O. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa

yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

28. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31.3.1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (O) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporlan (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — 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] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve MaAiye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 .9 .1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci An'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve MiHlî Eğitim ve Plân komisyonları 
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raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14.9.1963] • j 

6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa- j 
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen- i 
meşine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân j 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo- | 
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da- j 
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi | 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türkiye j 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka- ! 
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra- j 
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta- j 
rihi : 14 . 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af-
fma dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — 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 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nıh, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
8041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 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] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil Ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (2/257) (S. Sayısı : 
443) jDagıtma tarihi : 19 . 9 . 1903] | 

12. -— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, İ l l i sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in 
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 izmir Üyesi Hilmi Onat. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'ıh, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 say;lı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. —- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi ; 
20.9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-
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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] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki 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] 

19. — 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 İ961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

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

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

larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri 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] 

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

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

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

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili - Necmettin. Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye -ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

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



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

29. — 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
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafâ Uyar'ın, 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] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi 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] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

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

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştınlmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

36. — 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] 

37. — 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] 

38. — 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] 

39. — 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 komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1.11.1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

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

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12 .1963] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 



0138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 .2.1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 .11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

'Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi , 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : | 
605, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta- I 
rihi : 21.2 .1964] j 

46.— Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23.5.1963 tarihli 371 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku- i 
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 .5.1963 tarih ve 374 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka

ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
G. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13. 6.1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi: 28.1.1964] 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

52. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

53. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminim sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-



lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960. Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 56. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 59. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

60. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 3 .1964] 

S -
62. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum

hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları Incele-

; me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
! [Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 
I 63. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
j nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-
j nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve-
j ündeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö-
I rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
I Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se-
I natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se

natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

I v 

I iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
I A - IKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
I B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

I X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 

I teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
I Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 

I 15.7.1963] 
i X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye-
ı 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 
ince 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 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 

I Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 
X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-

ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(5/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 

j 18.10.1963] 



7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — 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 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklif i 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] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykın hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — 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 (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

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

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
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 tasansı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldınlmasma dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyai Yar
dım ve Plân komisyonlan raporlan (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya^ettin 
Karada ve îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ıu, 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonlan 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. —- Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Pllân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

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

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

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklüi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu

lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
lan raporlan (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflan ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlan 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi: 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporlan (1/95) (S. Sayısı: 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7.1963] 

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-



nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11. 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
rapordan (1/453) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca, ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16.8.1963] 

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

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demirin, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair odan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlan raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 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] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 

' Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — 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: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14.9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporlan (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. O. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporlan (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 .9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemaleı-
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lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
CHiler 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] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. —istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle--
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — 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] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık nimet 
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] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayışı: 491) [Dağıtma t a 
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı ICanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — 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] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair- kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

61. — 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 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20. 6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür.'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12 . 7.1963] 
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63. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî 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 Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

65. — 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] 

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19.6.1963] 

67. — 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] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu 
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminderin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi :* 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümriik 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 71. — 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 72. — 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
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

74, — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3.12.1963] 

X 75. — 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] 
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X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da-
ifıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (Ş. Sayısı : 536) 

78. — 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] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

80. — 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) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

81. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

82. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

83. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1984] 

84. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sim Uzunha
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

85. — ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan tlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

86. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

87. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. <— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

89. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

90. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu îş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 



maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 '. 1964] 

92. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile tçel Milletvekili Mazhar Ar ikan'm, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve îçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

94. — Nöbetçi memurlu ğu kurulmasını ve ola 
ğanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

95. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 

konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi :28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29.2.1964] 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 .3.1964] 

. 98. — 0. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'm, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 99. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi: 27.3 .1964] 

X 100. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1964] 




