
Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENALTINCI BÎRLEŞÎM 

8 . 4 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 
4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat mad
denin eklenmesine dair kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (2/268, 4/317) 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si idareci Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin 1963 malî yı
lının sona ermiş olması dolayısiyle muameleden 
kaldırılmasına dair Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (2/624) (3/863) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/645) 

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

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/682) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel fekâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 

köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/696) 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

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

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

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

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

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

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



12. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne sa:Kon 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

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

14. '— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

15. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

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

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, Öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

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

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

20. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair MiUî jŞavun^ 
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

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

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

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

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

25. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

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

27. - - İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na daîr İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

28. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

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

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

31. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yaar köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

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

33. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

34. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair MiÜlî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

35. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

36. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

37. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlanndan sözlü so
rusu (6/766) 

38. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

39. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen derenin 

ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/768) 

40. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

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

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

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

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

45. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurul'acak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

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

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

48. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 



- 4 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tanm ve Ticaret bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/777) 

49. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Kıbns Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

51. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili tnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair îçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

52. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

53. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

54. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandınldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

55. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

56. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi

leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

57. — Ağn Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağn ve Van illerine, 1964 yılında, ayn ayrı ne 
miktar yatınm yapılacağına ve İstanbul - Ağn 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

58. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
nm ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

59. — Samsun Milletveki.il îlyas Kılıç'in, 
Millet Meclisine bağlı organlann teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıklan 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Mecilisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

60. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 

61. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

62. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolanna nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

63. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
in, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktanna ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

64. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklanna dair îçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

65. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı^ 
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
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kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/796) 

66. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

67. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyoraıu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

68. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
İçişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

69. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

70. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

71. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

72. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorasu (6/803) 

73. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ

fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

75. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

76. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

77. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

78. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

79. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

80. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanhoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

81. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığıma dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

82. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 



— 6 
83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- ? 

lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için | 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu-
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- | 
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

88. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, is
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair içişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

89. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

90. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

91. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir • 

muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

92. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

93. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
m, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

m 
İNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

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, içişleri 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, içişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumlan 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 
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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 cezalan 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 ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 .11.1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil

letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle* 
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan '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 İçişleri 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 İsmail 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 . 1929 
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 kanım tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 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, İçişleri 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, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri 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, 
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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, içişleri 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-
I sarısının O. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec-
| lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar-
j ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu-
! riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
| (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec-
j lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa-
! yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 
İ 

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 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 

| dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-
| poru (1/280) (S. Sayı.31 : 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; C. 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 O. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M, 
Meclisi 3/740; C. Ssnatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31 . 3 .1964] 

29. — 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] 

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 (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

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 Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (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 raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

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

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

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

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'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 1108 sayıüı 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 raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Ona>. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, 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) [Dağıtıra tari
hi : 19 . 9.1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat BiL:>;ehan 
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 sayiı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma talihi : 
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 Plâı*. ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
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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
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna hâzı 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 
i ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
\ hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
J bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül-
i teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra-
I 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 Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Inal'm, 3656 ve 
3859 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 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

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

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

22. — Konya Milletvekili İhsan 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 içişleri 
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'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

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

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 Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

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 çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
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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 ihsan 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 içişleri 
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 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet KoMİsyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna 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; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 .1964] 

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 Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
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 Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka-
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ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. 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 Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. 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, 
O. 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. — İzmir 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 tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/65(7, 
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 Vakıfttar 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 Deflet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayıa: 528) [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 İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava. Meydanları İşletmesi 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
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun-
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larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 8 .1964] 

62. — Türkiye Büyük Kuı^t Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

63. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24 . 3 .1964] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKİNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLEP 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S." Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 .1963 ] 

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

X 3. — Aydın Milletvekili îsmet 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-
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfil? 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ye 

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 İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 .9 .1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

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

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
fasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
iemir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tar ih i : 
?4 .10 .1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
a /304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
"»023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
?3 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26 . 6 .1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
l.ört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
re 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
-aporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
lihi: 12 .6 .1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla degi-
•şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa-
vılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla derişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
hisleri ve Adalet komisyonları raporları 
•r 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 aykırı 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 Mumeu-
oğlu'nun 4 .4 .1929 tarih ve 1412 sajalı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 .6 .1930 
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 mülkij'eti kanunu tasamı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, 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 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 1.1 1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanım tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 19631 

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 tasarısı ve Dışişleri. Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3 . 7 . 1 9 6 3 ] 

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

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Son.yaî Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8 . 6 . 1963] 

15 — 
X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 

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

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 Plân 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 
VQ İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 64?2 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma-
l'ye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
V10) (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 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
^e Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa-
'/ısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196b] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun tekini ve 
İnişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
rs. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
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raporları (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 tasarısı 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 tasarısı 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 Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (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 Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağdık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
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 mektuplann onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi

nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
I eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
I ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
i (S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
I 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
! nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 

Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
I (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 
I 36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
i ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
i raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta-
I rihi: 11.7.1963] 
! 37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
i Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta-
'• sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
İ (1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
i 16.8.1963] 
\ 38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
i tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
i Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı-
i sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 
I X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye-
ı si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı-
! ğma bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
j hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde-
! sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
! Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
i (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
! 2 . 9 . 1963] 
I X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye-
j si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah-
| met Naci Arı'nm, 3 .4 .1928 gün ve 789 sayılı 
I Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
j i 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
I 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 

I ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları 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 tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 

I (S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 
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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, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(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 
komisyonları 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 
komisyonları raporları (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 raporları (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 komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rif at 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 komisyonları raporları (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'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (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 Cemalcı-
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 
Güler 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 Yetkinin, 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. — İstanbul 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 ealışmak-

(Seksenaltıncı Birleşim) 
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ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'm hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları 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. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 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 Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlan 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 
komisyonlan 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 v« Adalet ve Tarım 

komisyonlan raporlan (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] 

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

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns 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 Andlasmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, ittifak 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
lasmanm, 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 komisyonlan raporlan (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 kaldmlmasma 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] 

4k 
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67. — Balıkesir Mijletvekili 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. — O. Senatosu îzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 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] 

X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma 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) (S. 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. — 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] 

81. — 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] 

82. — 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 . 1964] 

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

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

85. — 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 hci 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] 

86. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
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] 

87. — 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] 

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

89. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu iş 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] 

90. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

91. — 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 istanbul Milletvekili ismail 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 içel Milletvekili Mazhar Arıkan'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] 

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

93. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

94. — 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 
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(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

95. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu Ru-
Mye'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] 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı iktisat ve Ticari ilimler 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] 

97. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, 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 98. — 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 99. — 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 raporlan 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31.3 .1964] 

100. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışiş
leri ve içişleri komisyonları raporları (1/206) 
(S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1964] 

101. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporlan (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 102. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğlann Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyonüan için arsa, bina satmalınma- . 
sına veya yaptırılmasına, ayrılması hakkında 
kanun tasansı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (1/609) (S. Sayısı : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 .4 .1964] 

(Seksenaltıncı Birleşim) 




