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T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yüzbeşinci Birleşim 

15 . 6 . 1964 Pazartesi 
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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 522:524 
2. —. Gelen kâğıtlar 524:525 
3. — Yoklama 525 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 525 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve 

Kurucu Meclis Başkanı Emekli Orgeneral 
Kâzım Orbay ile izmir Milletvekili ve Ada
let Partisi Genel Başkanı Emekli Orgene
ral Ragıp öümüşpala'nın vefat etmiş ol
duklarına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/895) 525:526 

2. — 825 sayılı Oeza Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki «Bu kara
rın tasvibi Adliye Vekâletine» ibaresinin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline da
ir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi (3/885) 526 

3. — Hukuk işlerinden doğan ihtilâfla
rın halli için bir Uyuşmazlık Mahkemesi 
kurulması hakkındaki 4788 sayılı Kanu
nun 40 ncı maddesindeki «Onun da özrü 
olursa mahkemeye üyelerin en yüksek 
derecelisi ve aynı dereceden birden fazla 
üye varsa kıdemlisi ve kıdemde eşitlik ha
linde yaşlısı başkanlık eder» hükmünün 

Sayfa 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline da
ir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi (3/886) 526 

4. — israil'e gidecek olan imar ve is
kân Bakanı Celâlettin Uzer'in dönüşüne 
kadar kendisine, Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/887) 527 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in, 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
Malik Yolaç'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/888) 527 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nm dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Nü-
vit Yetkin'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/889) 527 

7. — Başbakan ismet inönü'nün, Kıbrıs 
buhranı hakkında Millet Meclisini müm
kün olan en geniş şekliyle aydınlatabilmek 
için gizli otunun yapılması tale*bi. 527 

8. — Kıbrıs konusunda Hükümetin iz. 
lediği politikanın son safhasının ve bu saf̂  
hada takibolunacak istikâmetin Büyük 
Meclisçe uygun görülüp görülmediğini bel-
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Sayfa 
İletmek için güven oyuna başvurulmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/896) 528 

5. — Görüşülen işler 528 
1. —• Kına kiralan hakkındaki kanun 

tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 458 ve 
458 e 2 nei ek) 528:542 

6. — Sorular ve cevaplar 542 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 542 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev

ki (lüler'in, Emirdağı ilçesi Davulga Bu-
eağı Belediye eski Zabıta Memuru İsmail 
Uyumaz'ın, tekrar vazifeye alınmasına 
karar verildiği halde, bugüne kadar tâyin 
edilmemesi sebebine dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı (7/463) - 542:543 

2. —• Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
(îiiler'in, Emirdağı ilçesi Davulga bucağı 
Belediye Zabıta Memuru Memiş Bal.'a sah
te diploma verenler hakkında, ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair soru önergesi ve 
içişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın, yazılı ce
vabı (7/404) 543:544 

3. — İstanbul Milletvekili tfabri Var-
darlı'nın, Bakırköy ilçesi Mahmudiye-
bey nahiye merkezinde yapılması karar
laştırılan yangın havuzunun, yapılıp ya-

I. GEÇEN TU 

Amerika Birleşik Devletleri Büyük .Elcili- I 
ğiuden Dışişleri Bakanlığı marifetiyle alman I 
bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisinden I 
8 kişilik bir kurulun davet edildiğine ve bu I 
davetin uygun mütalâa edildiğine dair Başkan- I 
lığın açıklaması onaylandı. I 

Cumhuriyet »Senatosu Üyesi Ov vat Açıkalm I 
ile 21 arkadaşının; Milletlerarası münasebet- I 
lerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkındaki I 
0 Nisan 1964 tarihli ve 2/704 esas numaralı ka
nun teklifinin havale edildiği Komisyonlardan j 
•seçilecek üyelerden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önerge kabul 'edildi 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı Seyfi Öz-
türkTın, Ordu Milletvekili Ferda Gül ey ve bir 
arkadaşının 657 sayılı Harita Müdüriyeti Umu- I 

Sayfa 
pılmadığma dair yazılı soru önergesi, ve 
İçişleri Bakam Orhan öztrak'ın, yazılı 
cevabı (7/467) 544 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Afyon Karahisar uçak se
ferlerinin tekrar başlatılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in, 
yazılı cevabı (7/469) 544:545 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Afyon Karahisar ilinde 1962 
ve 1963 malî yıllarında yapılmış il ve köy 
yolu bulunup bulunmadığına ve 1964 malî 
yılında yapılacak il ve köy yollarına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın, yazılı cevabı (7/472) 545:550 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şeu-
yurt'un, Erzurum ili Oat ilce merkezi top
rak envanterinin ne zaman yapılacağına 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Uelâlettin Uzer'in, yazılı cevabı 
(7/496) 550:551 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osnıa'-
nın, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaç no
terlik bulunduğuna ve halen hazırlanmış 

" bir Noterlik kanunu tasarısı olup olmadı
ğına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Sedat Oumralı'nın, yazılı cevabı (7/502) 551:552 

JTANAK ÖZETİ 

| miyesi Kanunun 8 nei maddesinin değiştirilmesi 
I ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi lıakkm-
I d ak i. kanun teklifinin, komisyonlarına evvelce 
I havale edilen 7303 ve 3458 sayılı kanunların 
I tâdili teklifleri} I e yakın ilgisi dolay isiyle, ko-
I misyonlarınra gerekçeli karara, bağlanması ııy-
I gıın mütalâa edildiğini ve. bu görüşe Millî Sa-
I vunma Komisyonunun katılmadığını bildiren 
I tezkeresi üzerine açılan, görüşme sonunda key-
I fîyet İçtüzüğün. 28 nei maddesi uyarınca oya, su-
] nularak, Bayındırlık Komisyonu görüşü Red-
I olundu. 

Özel Öğretim Kurumları kanun tasarısı ve 
tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmeler biti-

I rildi ve birinci maddesi kabul olundu. 

• * <m ••» n 



Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri müna
sebetiyle Millet Meclisinin 15 Mayıs 1964 tali
hinden 15 Haziran 1964 Pazartesi gününe 
kadar tatile girmesi ve 15 Haziran tarihinden 
itibaren kabul edilmiş, bulunan protokolün uy
gulanması ve tatilden sonra Millet Meclisinin 
Cumartesi, Pazar günleri dışında her gün saat 
15 te toplanması hakkındaki Parti Grupları 
temsilcilerinin önergesi kabul olunarak, 

15 Haziran 1964 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (Saat 16.10 da) Birleşime-
mn verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Samsun 
Mekki Refikin Uy as Kılıç 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 

Diyarbakır - Bitlis şosesinin thıhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
sözlü soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/849) 

2. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Dev
let Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Konya'da, 
temsiller verilmiyeceği hakkında, bir kararı 
bulunup bulunmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/850) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İller 
Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair söz
lü soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/851) 

4. — Kocaeli Milletvekili Haldan KısayoJ'-
IUI, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe "Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/852) 

5. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, il 
ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli ta
mime dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/853) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık 'bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair sözlü soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/854) 

7. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bu
lunup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Devlet 'Bakanlığına gönderilmiştir. (6/855) 

8. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Adalet ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiş

tir. (6/856) 
9. — Adana Milletvekili Hasan. Aksay'ın, 

bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adanı L bulunduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim ve İçişleri bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/857) 

10. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/858) 

11. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması ieabeden 
r> - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebi
ne dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/859) 

12. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/860) 

13. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kal'ma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması 
sebebine dair sözlü soru önergesi, İçişleri ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/861) 

14. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa masefe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına ön om verilmemesi 
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sebebine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/862) 

15. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü isoru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/863) 

Yazılı sorular 
16. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 

Akay'ın, yabancı memleketlerde, sosyal güven
lik konularında yapılan toplantılara Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve îşçi Sigorta
ları Kurumunun iştirak edip etmediklerine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye ve Çalışma Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/504) 

17. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Kızıl Çin'den göç etmek zorunda ka
lan Doğu Türkistanlı soydaşlarımızdan memle
ketimizde iskân edilenlerin sayısına dair yazılı 
soru önergesi, Dışişleri ve İmar ve İskân Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/505) 

18. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihal 
Akay'ın, Romanya'da yaşıyan Türklerin, bir 
baraj inşaatı sebebiyle, yerlerini terk edecekleri 
hakkında basında yayınlanan haberlerin doğru 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/506) 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Köy İşleri Bakanına, yurt içi ve yurt 
dışı seyahatleri için, ne kadar yolluk ödendiği
ne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/507) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı (1/694) (Millî Rğitint ve Plân komisyon
larına) 

— Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 23, 27 
ve 61 fici maddelerinin Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun .17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/695) (Dışişleri Komisyo
nuna.) 

— Malî denkleştirme kanunu tasarısı 
(1/696) (İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

—• 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı (1/697) (Maliye ve Plân Komis
yonla rina) 

— Vakıflar Kanununun 1 nei maddesinin. 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenme
si hakkında kanun tasarısı (1/698) (Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına.) 

— Yurt dışında vatan için üstün hizmetleri 
geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun tasarısı (1/699) (Maliye ve Plân ko
misyonla rina) 

Teklifler 
• — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 2556 

sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/723) (Adalet ve 
Plân komisyonlarına). 

— 0. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât 
ve ödevleri hakkındaki 2825 sayılı. Kanuna iki 
madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanu
nun 1 nei maddesini değiştiren 122 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/724) (Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larına) 

Tezkereler 
—• Mrzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/890) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) . 

— Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nıın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/891) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) . 
— Yalova kaplıcaları işletme idaresinin .1957 

Bütçe yılı hesabına ait rapor ve Bilançosunun su-. 
nulduğuna dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi 
(3/892) (Sayıştay Komisyonuna) 

— Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1958' 
Bütçe yılı hesabına ait rapor ye Bilançosunun 
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M. Meclisi B : 105 15 . 6 . 1964 O : 1 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/893) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
— Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama 

usulü ve disiplin suçları ve cezaları hakkında 
kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile M. Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (1/548) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 497 ye 2 nci ek) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6122 ve 6422 sayılı Kanun
larla değiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkra
sının birinci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/504) (Günde
me) (S. Sayısı : 713) 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatistik 
Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/586) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 714) 

— Sosyal sigortalat' kanun tasarısının, Ana

yasanın 92 nci maddesine göre Cumhuriyet Se
natosunca yapılan inceleme süresi hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu ile Anayasa 
Komisyonu raporları ve Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları tezkereleri 
(1/462) (Gündeme) (S. Sayısı .- 715) [Dağıt
ma tarihi 12 . 6 . 1964] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 1/625, 
C. Senatosu 1/400) ,(M. Meclisi S. Sayısı : 617, 
C. Senatosu S. Sayısı : 453) (Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yona) 

— 31 . 1 2 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/632, C. Senatosu 1/405) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 616, C. Senatosu S. Sayısı : 454) (Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçi
ci Komisyona) 

»>•<« 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

İsmet Kapısız (Yozgat), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Muhteremi atıkaidiaşlar, Birleşiniıi' 'aıeıyomım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN -— Lütfen yoklama için anahtarları 
sağa çevirin ve elektrik yandığı zaman beyaz 
düğmeye basın. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir 
Çoğunluk vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i, — Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Kurucu 
Meclis Başkam Emekli General Kâzım Orbay 

ile İzmir Milletvekili ve Adalet Partisi Genel 
Başkam Emekli Orgeneral Ragıp Gümiişpala'nm 
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vefat etmiş olduklarına dair Başbakanlık tezke
resi (3/895) 

BALKAN — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin çok değerli iki üyesinin vefatı hakkında 
Başbakanlıktan gelmiş tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Kurucu Mec

lis Başkanı Emekli Orgeneral Kâzım Örbay'm, 
3 . 6 . 1964 tarihinde Ankara'da ve izmir Mil
letvekili ve Adalet Partisi Genel Başkanı Emek
li Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın, 6 . 6 . 1964 
tarihinde istanbul'da vefat etmiş olduklarını 
teessürle bildirir, Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisinin 15 . 6 . 1964 tarihinde yapılacak 
oturumlarında, hâtıralarını tazizdi ihtiram du
ruşunda bulunulmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

BALKAN — Muhterem arkadaşlarını, aziz 
arkadaşlarımızın hâtırası için Yüce Heyetinizi 
ayrı ayrı ihtiram duruşuna davet edeceğim. Ev
velâ Kurucu Mîccli's Başkanı Sayın Orgeneral 
Orhay için bir dakikalık ihtiraın duruşuna sis
leri davet ediyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve Kurucu Mec
lis Başkanı Kâzım Orbay'm hâtırasını taziz 
için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş! arı m, şim-
.d'İ! de sizleri Adalet Partliısii liıdıe.ri, İzmir Mliilü'et-
v ekil i Sayın Orgeneral Gümüşpala'nın, aziz hâ
tırasına hürnıeten bir dakikalık ihtiram duru
şuna, davet ediyorum. 

(A. P. Bideri İzmir Milletvekili Ragıp Gü
müşpala'nm, hâtırasını taziz için bir dakikalık 
saygı duruşu yapıldı.) 

2. — 825 sayılı Ceza Kanununun 5 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki «Bu kararm tasvi
bi Adliye Vekâletine» ibaresinin Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/885) 

BAŞKAN —. Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Grupu adına; 825 sayılı Ceza Kanu
nunun ımevkiıi meıliyelte vaz'ına nıütaıaiKllik kamu-
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nun 5 nci maddesinin Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahsile iptali hakkında açılan dâva üze
rine konu incelenmiş ve adı geçen kanunun 
5 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 
«IBu kararın tasvibi Adliye Vekâletine» ibare
siyle Adalet Bakanlığına tasvip yetkisi tanıyan 
hüküm Anayasanın 132 nci maddesine aykırı 
olduğundan iptaline mahkememizce 1 3 . 5 . 1964 
gününde 1963/99 esas ve 1964/39 karar sayı-
siyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica. olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkam 

Sunuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Hukuk islerinden doğan ihtilâfların halli 
irin bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurulması hak
kındaki 4788 sayılı Kanunun 40 nci maddesinde
ki «Onun da özürü olursa mahkemeye üyelerin 
en yüksek derecelisi ve aynı dereceden birden 
fazla kyc varsa kıdemlisi ve kıdemde eşitlik ha
linde yaşlısı başkanlık eder» hükmünün Anaya
saya aykırı olduğundan iptaline dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/886) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Gruıpu adına; Hukuk işlerimden doğan ihtilâfla
rın haili için bir Uyuşmazlık Mahkemesi kuruf-
ması hakkındaki 4788 sayılı Kanunun Anyasaya 
aykırı olduğundan bahisle açılan dâva üzerine 
konu inceleuıımıiş ve tıdı geçen kanunun 4 neü 
maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «onun
da özürü olursa mahkemeye üyelerin en yük
sek derecelisi ve aynı dereceden 'birden fazla 
üye varsa kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde 
yaşlısı başkanlık eder.» şeklindeki hüküm, Ana
yasanın 142 nci maddesinin Uyuşmazlık Mahke
mesi Başkanlığını, Anayasa Mahkemesince ken
di asıl ve yedek üyeleri arasından görevlendi
receği bir üyenin yapmasını öngören hükmüne 
aykırı bulunduğundan iptaline mahkememizce 
5 . 5 . 1964 gününde 1963/89 esas ve 1964/36 
karar sırasiyle karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sunuhi Arsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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4. — İsrail'e gidecek olan İmar ve İskân 

Hakanı Celâlettin TJzer'in dönüşüne kadar ken
disine, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'-
m vekillik edeceğime dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/887) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İsrail Hükümetinin daveti üzerine; mesken, 

inşaat ve diğer gelişme faaliyetlerini tetkik et-
. mek için 24 Mayıs 1964 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle İsrail'e gidecek olan imar 
ve iskân Bakanı Celâlettin TJzer'in dönüşüne 
kadar kendisine, Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim.' 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürse! 

BAŞKAN —- bilgilerinize sunulur. 

5. •— Vazife ile ywt dışına, gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ferid 'Alplıkender''in dönü
şüne kadar kendisine. Devlet Bahanı Malik 
Yolaç'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/888) 

. BAŞKAN •- Cumhurbaşkanlığı 1 e/keresin i 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırın;! 

Bakanı Ferid Aipiskender'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanının teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur." 

6*. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Sedat Çumrah'nın dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Hakemi Nüvit Yetkin 'in 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/889) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Sedat Çumrah'nın dönüşüne kadar ken-
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dişine, Devlet Bakam Nüvit Yetkin'in vekillik 
ötmesinin, Başbakanının teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

/'. — Başbakan İsmet İnönü'nün, Kıbrıs buh
ranı hakkında Millet Meclisini mümkün \qlcm en 
geniş şekliyle aydınlatabilmek için gizli oturum 
yapılması talebi 

BAŞKAN — Kıbrıs meselesi hakkında Sayın 
Başbakan Meclisi tenvir etmek için söz istemiş
tir. Buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs buhranı hakkın
da Millet Meclisini mümkün olan bütün şümu-
liyle aydınlatmak için Sayın' Başkanımızdan ba
na söz vermesini istirham ettim. Size vereceğim 
izahlar, sizleri aydınlatmak ölçüsünde mümkün 
olan en geniş şekliyle olacağı için maruzatımın 
gizli oturumda dinlenmesini kabul buyurmanızı 
istirham ederim. Onun için oturumun gizliliğe 
çevrilmesini Sayın Başkanımızdan rica ediyo
rum. 

BAŞKAN - - Hükümetçe gizli celse talebi 
vâki olmuştur. Yüce Meclisten bu hususta bir 
karar alınabilmesi için sâmiin lütfen mevkilerini 
I erk etsinler. 

Müsaade buyurursanız, gizli celse kabul edil
diği takdirde, zabıt muamelesi yeminli stenograf
lar tarafından ifa edilsin. 

Lütfen idareci üye arkadaşlarımız koridorlara 
üyelerden başka kimsenin girmemesini sağlasın
lar. 

Muhterem arkaidaşlar, gizli celse zaptının ye
minli memurlarımız tarafından tutulmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet gizlilik sebebini izah etmek istiyor 
mu efendim?.. Lüzum yok mu efendim? içtüzük 
diyor ki, «'Gizlilik talebi sebebini izah eder.» 

Hükümet lüzum görmediğine göre oylarınıza 
sunacağım. Gizli oturum yapılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibııl edilmiştir. 

Oturumu kapatıyorum. . 

Kapanma saati: 15,15 
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(ÎMnci oturum gizlidir)* 

• m> • :— 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,35 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTÎPLER : îsmet Kapısız, (Yozgat,), Mithat Şükrü Çavdaroğlu ("Balıkesir; 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar açık otu
ruma geçmiş bulunuyoruz. 

8. — Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 
politikanın son safhasının ve bu safhada takibo-
lunacak istikametin Büyük Meclisçe \uygun görü
lüp görülmediğini belli etmek için güven oyuna 
başvurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/396) 

BAŞKAN —• Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politi

kanın son safhasının ve bu safhada takiıboluna-
cak istikametin Büyük Meclisçe uygun görülüp 
görülmediğini belli etmek için güven oyuna baş-

1, — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve .Geçici Komisyon rapoı-u [(1/513) (M. Meclisi 
S. dayısı: 458 ve 458 e 2 \nci ek) (1) 

BAŞKAN — Evvelce aldığımız karar gere
ğince haklarında öncelik kararı alınmış olan ve 
müzakeresine başlamış bulunduğumuz Bina Ki
raları kanunu tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz. 

(1) 458 ve 458 e 2 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar 28 . 3 . 1964 tarihli 77 nci Birleşim tuta
nağı sonundadır. 

vurulmasına Anayasanın 104 ncü maddesi gere
ğince Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir. 

# 
Keyfiyeti gereğine müsaade buyurulmak üze

re yüce katınıza arz ederim. 
îsmet İnönü 

Bafbakan 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yüce ma

lûmunuz olduğu üzere Anayasanın 104 ncü mad
desi gereğince Hükümet güven oyu isteminde 
bulunabilir. Bu istem Meclisin ıttılaına sunuldu
ğu andan itibaren 24 saat, tam bir gün geçtik
ten sonra müzakere yapılır ve müzakereler bit
tikten, tam bir gün geçtikten sonra da oylama 
yapılır. Binaenaleyh, şimdi huzurunuzda okun
muş olan güven istemi üzerindeki müzakereler 
Çarşamba günkü Millet Meclisi toplantısında ya
pılacaktır. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Alâkalı Bakan 
burada mı? (Yok, sesleri) 

1 ve 2 nci maddeleri Komisyon almıştır. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA UYAR (İzmir) — 1 ve 2 nci maddeler geri 
alındı. Sonra görüşülecektir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Ferit Bey, Adalet Bakanı gelinceye kadar siz 

vekâlet eder misiniz? (1 ve 2 nci maddeleri Ko
misyon almadı, sesleri) Komisyon, alınmış diyor. * 
Vazifeli arkadaşlar böyle söylüyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Efendim, tasarının geçen 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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defaki müzakeresinde, i nci makide görüşülürken, 
Sayın Şefik inan Beyefendi çıktılar dediler ki, 
«Bir ve ikinci maddenin müzaıkeresini sonraya bı
rakalım. Evvelâ üçüncü maddeyi görüşelim, bilâ-
hara bir ve ikinci maddelere dönelim», bendeniz 
de aynı fikre iştirak ettim, öyle karar verildi. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bizim vazifeli arkadaşların aldığı not şudur. Lüt
fen dinleyiniz : 

«Rapor okundu. Maddelere geçilmesi kabul 
edildi. Birinci madde önergelerle Komisyona ve
rildi. İkinci maddede kaldık. İkinci madde okun
madı.» 

Bu hale göre ikinci maddeyi görüşmemiz lâ-
zımgelmektedir. Eğer komisyon ikinci maiddeyi 
gerialmak işitiyorsa bir takrir verir. Heyeti Umu-
miyeye arz ederiz. Meclisin alacağı karara göre 
geriveririz. Yoksa ikinci maddeyi okumaya mec
buruz. 

Bizim notumuz budur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Bizim için değişmez. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum. 

Tarifler 
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında: 

a) Bina: Konut veya işyeri veya konut ve iş
yeri ve bunların müştemilâtı olarak kullanılma
ya elverişli üstü kapalı yapıdır. 

b) Konut: Oturma ve barınma için kullanı
lan bina. 

c) İş yeri: Ticaret ve meslek faaliyetlerinin 
yapıldığı dükkân, ticarethane ve yazıhaneler ile 
resmî daireler, öğrenci yurdu, dernek, kulüp, de
po ve saire gibi kısmen veya tamamen konuttan 
başka maksatlarla kullanılan binadır. 

d) İnşaat sahası toplamı: Son imar mevzu
atına göre âzami kat adedi ile binanın işgal et
tiği sahanın çarpımından elde edilen yüzolçümü-
diir. 

e) İtibarî metrekare arsa bedeli: Arsa tak
dir komisyonunca konutların bulundukları ma
haller için tâyin ve tesbit edilen metrekare de
ğerinin, arsanın metrekare yüz ölçümü ile çarpı
mından elde edilecek miktarın, inşaat sahası top
lamına bölünmek suretiyle bulunur. 

İmar plânları olmıyan yerlerde, arsa ve bi
nanın fiilî durumlarına itibar olunur. Bu halde 
inşaat sahasının üç mislinden fazla arsa kısmı
nın bedeli hesaba katılmaz. 

15 . 6 . 1964 O : 3 
f) İtibarî metrekare bina bedeli: Konutun 

cinsi (tamkâgir, yarım kâğir, ahşap gibi) ve bün
yelerine giren sabit ve müşterek unsurlara göre 
bulunacak ortalama metrekare inşaat bedeli ile 
mevcut bulunan değişik imalât, inşaat ve tesisa
ta ait ortalama metrekare tashih unsurlarının be
delleri toplamından teşekkül eder. 

g) Kullanışlı inşaat sahası: Kiracının müs
takil istifadesine terk edilen üstü örtülü kısım
ların dıştan dışa ölçülen yüzölçümünün tamamı 
ile çıkma balkon, yüzölçümünün yarısı toplamı
dır. 

Binaların merdivenleri, sahanlıkları, nizami 
aydınlık sahaları esas bina dış antresi, varsa ar
ka bahçe veya sokağa çıkış mahalleri, sığmak, ka
lorifer ve yakıt daire ve depoları, kapıcı ikamet 
yeri ve müştemilâtı ve saire sahaları değerleri 
kiralanan mahalleri metrekare sahalarına oran
tılı olarak ilâve edilir. 

h) Tesisat: Binanın bünyesinde bulunan ve 
işler vaziyette olan pis ve temiz su gibi sıhhi te
sisat ile ısıtma, havalandırma, elektrik, otomat, 
havagazı ve asansör gibi unsurlardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Istanıbul) — 
Muhterem arkadaşlar, tasarı hakkındaki görüş
lerimizi daha evvelce belirtmiştik. Umumi hatia-
riyle tenkidi erimiz yapıcı mahiyettedir ve tasa
rının vaz'edilen şekline muvazi olarak ele alın
mıştır. Bu bakımdan yanlış anlaşılmalara mey
dan vermemek için evvelâ bu konuya işaret et
mek istedim. 

Bu konuda bir takrir veriyorum ve ikinci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyoruz. Bu
nun da gerekçesi şudur; izahta fayda vardır. 
Çünkü Komisyondaki arkadaşlarımın bize tered
dütlerini izhar etmişlerdir. 

Şimdi müsaadenizle gerekçeyi okuyorum. 
2 nci madde kanundaki mefhumların ta

rifini vermektedir. Zaruret olmadıkça kanun 
tekniği bakımından tariflerden içltinabolunmak 
lâzımdır. 

Maddede tarif edilen bina, konut, işyeri gibi 
mefhumlar; tarifi iktiza etmiyecek şekilde umu 
men bilinen şeylerdir. ^ 

Tatbikat ve içtihatlar (bugüne kadar bu mef
humlara en ufak bir tereddüde mahal bırakmı-
yacak tarzda en 'iyi mânayı vermiştir. Bu tasarı 
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kanunlaştığı takdirde de aynı tatbikatla aynı 
mükemmel netice elde edileceğinden şüphe edil
memelidir. 

Diğer taraftan bir mefhumun tarifini yap
mak zarureti var ise, yapılacak tarif «efradını 
cami, ağyarını mâni» yani mükemmel olmalıdır." 

Tasarıdaki tarifler ise bu vasıfta 'olmaktan 
çok uzaktır. 

Meselâ: Bina, konut veya işyeri olarak kulla
nılmaya elverişli, üstü kapalı, yapı şeklinde tarif 
edilmiştir. 

Elverişlilik unsurunun ihtiva ettiği kıstaslar 
nelerdir? Ve bu tarif içerisinde nasıl değerlendi
rilecektir? 

Acaba asgari sıhhi ve medeni şartların mev
cudiyeti mi aranacaktır? 

Bu takdirde fbu şartları haiz olmıyan konut 
veya işyeri olarak kullanmaya elverişli bulunmı-
yan bir bina bilfiil konut veya işyeri olarak kul
lanılıyor ise bina sayılmıyacak mıdır? 

Yine maddede konut; oturma ve barınma için 
kullanılan binalar diye tarif edilmiştir. Hemen 
her binada oturma veya barınmak mümkündür. 
Fakat her bina konut değildir. Bu tarif konut 
mefhumuna bir vuzuh vermek işöyle dursun tat
bikatçıları tereddüde sevk edecele niteliktedir. 

İşyeri, kanunun mevzuuna dâhil olmadığı hal
de tasarı mevzuuna dâhil olmıyan bir mefhumu 
dahi tarif etme cihetine gitmek doğru değildir. 

Keza maddenin, (D) bendinde «înşaat saha
sı toplamı» nm tarifinde son imar mevzuatına 
göre- lâzami kat adedi ile, binanın işgal ettiği sa
hanın çarpımından elde edilen yüzölçümüdür, 
denmiştir. îmar mevzuatına göre, âzami kat ade
di no demektir? Meselâ, bir yer imar mevzuatı
na göre yedi kat inşaata müsaidolsa ve fakat 
orada «bilfiil bir veya İki katlı bir bina mevcut 
bulunsa, inşaat bahası yedi kat üzerinden mi lie-
saıbolunacaktır. Buna karşılık imar mevzuatına 
göre tbeş kat inşaata müsait Ibir yerde yedi katlı 
bir bina bulunsa 'inşaat sahası beş kata ^ovc mi 
hcsalbedilecektir? 

Görülüyor ki, tarifler hatalıdır ve bu gibi 
tarifler yukarda izah edildiği gilb'i tatbikatta müş
külâtı mucibolacak ve kanunu tatbik edenleri ha
taya sevk edecektir. 

Yine bu madde ile ilgili olarak asgari metre
kare arsa değeri, asgari metrekare Ibina bedeli 
gibi mefhumların kanuna ıgirmesi dahi caiz de
ğildir. Bu gerekçeye ve çoğaltılması mümkün 
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misallere istinaden mefhumların tarifinin içti
hatlara ve tatbikatçılara bırakılması yerinde ola
caktır. 

İkinci maddenin tasarıdan çıkarılmasını tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın înan. 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

ikinci madde üzerinde bendeniz son toplantıda, 
son oturumda söz almıştım. Notlarım da yanım-
dadır. Yaytığım teklif komisyonca da kabul edil
mişti, bu maddenin görüşülmesi tehir edilmişti. 
Fakat Biyaset Divanı tarafından, bir zühul ya
pıldığı kesin kanaatindeyim mamafih, o günkü 
mülâhazalarımı aynen tekrar edeceğim; çünkü 
notlarım yanımdadır. 

Efendim, ikinci maddenin müzakeresini yapı
yoruz. Bu ikinci madde tarifler maddesidir. Bu
rada tarifler verilmektedir. Bu madde kabul edi
lir edilmez bu tariflerin koyduğu rayların üzerine 
oturmuş ve bu rayların gittiği yöne doğru yol al
mış olacağız. Kanunun temel maddesi, belkemiği 
üçüncü maddedir. 3 ncü madde asıl prensip mad
desidir. Kira konusunda ve kira mevzuunda ve
rilecek yön, 3 ncü maddede teshil edilmektedir. 
Halbuki 2 nci madde tarifler veriyor. Tarifleri 
kabul ettik mi, 3 ncü madde kendiliğinden kabul 
edilmiş duruma giriyor. O bakımdan, tekrar arz 
edeyim, biz 2 nci maddeyi talik etmek zorunda
yız, tıpkı 1 nci maddede yaptığımız gibi. O gün 
Komisyonun Sayın Başkanı da bu mütalâaya iş
tirak etmişti. Bu yapılmadığı müddetçe, 2 nci 
madde talik edilmediği müddetçe, bunun üzerinde 
yapılacak bütün konuşmalar, biraz faydasız ola
cak ve bizi bağlayıcı olacaktır. Çünkü 3 ncü mad
de kanunun belkemiğidir, arz ettiğim gibi. Pren
sibi koymaktadır. Bir düzen koyacak mıyız, koy-
mıyacak mıyız? îşte üçüncü madde bunu tâyin 
edecektir. Bu nokta katileşmedikçe ikinci madde
yi kabul eder etmez, tarifleri kabul ediyoruz, sa
nısı içinde biz kira rejiminin içine dalmış buluna
cağız, daha ikinci maddeden itibaren. Bunun için 
Komisyondan tekrar rica ediyorum, bendeniz o gün 
aynı mülâhazalarla bu kürsüden arz etmiştim, 
notlarım, da yanımdadır. Bu ikinci maddenin mü
zakeresini üçüncü maddenin müzakere ve kabul 
edilmesinden sonraya talik etmek durumundayız. 
Bunda bir zaruret, kesin bir zaruret vardır. 

BAŞKAN — Takririniz var mı efendim? 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Takririm var 
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fakat o günkü tarihi taşımaktadır. Bugünkü ta
rihi yazarak takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bir arkadaşımız daha söz istemiştir. Ancak Şe
fik tnan arkadaşımızın takriri kabul edildiği tak
dirde bu ikinci maddenin müzakeresi tehir edile
ceği için, evvelâ bu takriri oyunuza sunacağım. 
Kabul edilmezse söz istiyen arkadaşlara söz vere
ceğim. 

Takriri lütfen okuyun. 

Yüksek Başkanlığa 
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 

ikinci maddesinin müzakeresinin talik edilerek 
diğer maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik înan 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

İkinci Bölüm 
Konut kiralarının tesbiti 

Usul 
MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihte kirada bulunan veya bu tarihten sonra 
kiraya verilecek konutların kira bedelleri bu ka
nunda gösterilen esaslara göre kiralıyanla kiracı 
arasında anlaşma ile veya bunlardan birinin mü-
racaati üzerine mahkemece tesbit olunur. 

Anlaşma halinde kira miktarı bu kanundaki 
esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe tâyin 
olunabilir. 

Ancak, anlaşma suretiyle yapılan sözleşmelerin 
ilk yılının bitiminden evvelki 45 gün içerisinde 
ve en az 30 gün kala noter vasıtasiyle diğer tara
fa ihbar edilmek şartiyle ilk yılın bitiminden iti
baren 15 gün zarfında kira miktarının bu kanuna 
göre tesbiti için mahkemeye başvurulabilir. 

Mahkemece tesbit edilecek kira bedeli taraflar 
arasında dâva tarihinden itibaren uygulanır. 

Bu madeye göre vâki tesbit taleplerinde, dâva 
süresince mahkemece takdir edilecek muvakkat 
kira bedeli ödenir. Dâva neticesinde kesinleşen 
kir$ bedeli ile muvakkat kira bedeli arasındaki 
fark hakkında Borçlar Kanununun 260 ncı mad
desi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Şefik İnan. 
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ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem âr̂  

kadaşlanm, kira konusu iktisadi ve sosyal bir ko
nu olduğu için, üzerinde etüt ve araştırma yap
tığım bir konudur. Yalnız, bugün maalesef bâzı 
dosyalarımı getirmemiş bulunuyorum, bu bakım
dan elimdeki kısa notlarla iktifa edeceğim. Bende
niz, başka memleketlerin tecrübelerini de uzun-
boylu etüdettim. Şurasını btlirtmek isterim ki, 
kira mevzuu iktisadi bir konudur, hukukî bir ko
nu değildir. Bu nokta son derece mühimdir, va
rılacak sonuçlar bakımından, mühimdir. Bu bir 
iktisadi olay, bir iktisadi hâdise olduğu için esas 
itibariyle arz ve talep kaidesine tabidir. Bir mal 
sahibi arzu ettiği kirayı istiyebilir. Fakat kira
cının geliri ve bu gelirden kira diye ayırabilece
ği kısmın seviyesidir ki, kirayı tâyin eder. Yani 
kira hâdisesi, mal sahibinin keyfe mâyeşa takdir 
ve tesbit edeceği bir iktisadi olay değildir. Fert
lerin gelirleri ve bu gelirlerin seviyesidir ki, arz 
ve talep karşılaştığı kira seviyesini tâyin eden en 
mühim unsurdur. 

Kira aynı zamanda bir sosyal olaydır. Esasen, 
işte bu sosyal olay dolayısiyledir ki, kiralara za
man zaman müdahaleler olmuştur ve her memle
ket de bunu yapmıştır. Fakat düşünelim; netice 
ne olmuştur? Birinci Cihan Harbine kadar mem
leketimizde kira konusunda bir Devlet müdahale
si bahis mevzuu değildi. Kira, Borçlar Kanunu 
hükümleri çerçevesi ilcinde sleırbelstçe takarrür 'et
mekte idi ve tam iktisadi kanunlar hüküm sür
mekte idi. Yani, kiraları fertlerin gelirleri tâyin 
etmekte idi. Fakat İkinci Cihan Harbinden son
ra harb zaruretleri dolayısiyle umumi fiyat sevi
yelerinde her memlekette görülen yükselişler biz
de de müşahede edildiği içindir ki, her memleket
te olduğu gibi, bizde de harb ekonomisi tatbikatın
dan olmak üzere kiralar donduruldu. Millî Ko
runma Kanununa dayanılarak kiralar dondurul
du. Bu, fevkalâde zamanların, fevkalâde tedbir
leri mahiyetinde idi. Diğer fiyatlar yükseldi, 
tabiatiyle kiralar dondurulmuş olarak kaldı. Diye
bilirim ki, bütün harb yılları içinde pek az istis
na ile herkes, bilhassa iki taraf da kiracılar ve 
mal sahipleri bu nizama uydular. Çünkü cemi
yetin mânevi baskısı büyük idi. O tarihlerde harb 
içinde olduğu için cemiyetin mânevi baskısı bü
yük idi ve riayet edildi. Sonraları yavaş yavaş, 
harb sona erer ermez gevşemeler başlamıştır. Bu 
hâdise yalnız bize mahsus değildir, başka memle
ketlerde de görülmüştür. Fransa'yı sizlere misal 
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olarak gösterebilirini. Fransa'da kiralar tıpkı biz
de olduğu gibi dondurulmuştu. Fakat ha vb son
rası, harb finansmanının zaruri kıldığı tedbirlerin 
ve çarelerin ve bunların sonucu olarak fiyat sevi
yelerindeki yükselişler, kiraları o halde getir
mişti ki, Fransa'da artık mal sahibi, malı ile meş
gul olmaz hale gelmişti. Bir misal arz edeyim; 
Paris'te bizim bir Konsoloshanemiz vardır. Bunun 
harbdcn önceki kirası, harb sonrasında ancak bir 
öğün yemek parası seviyesine düşmüştür. Harb 
önceki dondurulmuş kirası harb sonrasının bir 
öğün yemek' bedeline eşit hale gelmişti. Mal sa
lı jbi artık hiç bakmıyordu. Bütün Fransa'da gö
rülen manzara bu idi. Bir müddet sonra Fransız
lar ayıktılar. Baktılar ki, bütün gayrimenkul ser
vetleri böylece büyük bir çöküntüye uğrıyacak, 
çünkü bakmıyor mal sahibi. Aldığı kira idame 
masrafını, tamir masrafını karşılıyacak durumda 
değildi. Bunun üzerine Fransızlar süratle tedbir 
aldılar ve tedrici bir surette kiraların serbestisi 
rejimine gittiler. Bu arada da kira literatürüne 
fennî kira (loyer scientifique) ismiyle giren bir 
düzeni de Fransızlar koymuş oldular. Fakat rea
litede bu da işlemedi. Oünkü iktisadi kanunlar 
diğer kanunlardan üstün olduklarını daima isbat 
etmişlerdir, her memlekette. Bizde de bu vakıa 
olmuştur. Biz ne yaptık? 1939 kiralarını don
durduk. Sonra zamanla bâzı değişiklikler oldu. 
1939 kiralarına yüzde şu kadar zam yapıldı. On
dan sonra 1953 emsalleri almdı, yeni inşaat için 
falan, çeşitli tedbirler. , Fakat hâlâ mevzuatımız
da 1939 kiralarına yüzde şu kadar zam esasları 
son Anayasa Mahkemesinin iptal kararma kadar 
devam etmekte idi. 1939 dan bu yana düşünelim, 
25 yıl geçmiştir. 25 yıl, çeyrek asır geçmiştir. 
Bir çeyrek asır, 25 yıl geçmiştir. Ankara'yı düşü
nelim, 25 yıl önceki Ankara'yı düşünelim. O za
manlar Bahcelievler dediğimiz semt şehir dışında 
bir kooperatifin kurduğu bir bina manzumesin
den ibaret idi. Bu kooperatif orada bir bakkal 
dükkânı açabilmek için, dükkânı dahi kendisi 
yapmış ve kir asız olarak bir bakkala teslim et
menin yollarını aramıştır ve bir bakkal gelsin 
dükkân açsın diye gayret etmiştir. 25 yıl sonra 
Bahcelievler şehir içi olmuştur, istanbul'u düşü
nelim, 25 yıl önce bir Levent Mahallesi hikâyesi 
vardı, buraya mahalle yapılır mı yapılmaz mı hi
kâyeleri gazetelere intikal etmişti. Şimdi Birin
ci Levent şehir içi olmuştur. Biz hâlâ saplanmı

şız 25 yıl önceki kiraya. Mümkün değildir bu. 25 

yıl geçmiş. 25 yıl önce bir yerde oturan insanla
rın aynı binada oturmaları olayı binde bir ihti
mal dâhilinde değildir. Bir kimsenin 25 yıl ön
cesinden beri ayın binada oturması binde bir ih
timal dâhilinde bile değildir. Belki o adam emek
li olmuş gitmiştir, belki o adam Tanrının rahme
tine kavuşmuştur. Yani biz İm hâdiselerden çok 
uzaklaşmış bulunuyoruz. 25 yıl geçmiştir. Şimdi 
zamanımızın realitelerine bakmak durumundayız. 
Kendimizi geçmişin alışkanlıklarından kurtarıp. 
günün realitelerine bakmak durumundayız. Şim
di arz ettim, im kira konusu sosyal bir olaydır. 
Bundan dolayıdır ki, bununla devletler meşgul ol
muşlardır. Sosyal bir olay olduğunda hiç şüphe 
yoktur. Fakat acaba sosyal olaydır diye, sosyal 
olay olmak vasfını iktisadi olay olmak vasfından 
üstün tutarak bunu bir hukukî düzene bağlamak 
mümkün müdür, değil midir"? Bu nokta üzerinde 
durmamız lâzımgelir. Bugünkü realiteye bakma
mız lâzımgelir. Devlet olarak kira konusunu dü
zenliydim mi; düzenlemiyelim mi? Evvelâ bunu 
hal etmek lâzım. "Eğer düzeniiyeceksek nasıl dü
zeni ivelim. O da ikinci mesele olarak ortaya çık
maktadır. Burada üçüncü madde, düzenlemek 
prensibini koyuyor. Evvelâ bir serbest bırakır 
gibi oluyor, serbest, nizamı kabul eder gibi olu
yor. Fakat maddi1 dikkatle okunduğu takdirde gö
rülür ki, serbest nizam çok geçici, pamuk ipliğine 
bağlanmış bir nizamdır. "Esasında yine düzenle
me vardır. 

•Bendeniz arz ettiğim gibi rakamlara isti
naden etüt. ettim bunu. Yalnız şu «uda dosy-a-
lari'in yanımda değil. Bu mevzuda iki de maka
lem yaıyınlanmi'ştır. Etüdü yapanken -hir arka
daşım sordu, dedi ki ; nedir nioktainazann? 
Düzenlenmesi lâzım mıdır, değil midir? Bil
miyorum (henüz, 'bakalım rakamlar ıbenî nere
ye götürecek. Yaptığım 'etüt «fonunda rakam
ların gösterdiği gerçek şudur : Biz düzenledik 
dediğimiz şeyi, s'ö'zde düzeni emişiızdir. Realite, 
kanunun koyduğu esasların tamamen dışın
dadır. Bugün, l)iı memlekette kira kanunlarına 
artık riayet eder (halde kalan mat saHıini ve 
kiracıların «ayısı neredeyse parmakla sayılacak 
kadar a>zalmıştır. Yoktur 'böyle bir vakıa... 
.Kanunların 'koyduğu nizama uyan. iklimsel er kal
mamıştır. Yoktur böyle hir vakıa.. Bu gerice -
ği tanı m anı iz lâzımdır. İstitraden arz edeyim; 
'biz :'başka konuda, yıllar yılı 'bu ıfikr'in. tesiri 
altında kaldık. O da Millî Korunma Kanunu 

532 — 



M. Meclisi B : 105 
meselesidir. Harflb şartları dolayıisiyle, dıarb 
ekonomisinin bir icabıdır diye, bir Millî Ko
runma Kanunu yapılmıştır. O zaman ileri mem
leketlerde «tebellür eden iktisadi gömüşlerin ışı
ğı altında bir Millî Korunma Kanunu yapiTmış-
'tır. iBu kanun harb içerisinde şöye böyle tat
bik edildi. Haıflb bittikten sonra yavaş yavaş, 
'hattâ yavaş yavaş demiyeoeğim, ısüratle bü ka
nun 'fiiliyatta, tatbikatta rafa kaldırıldı. İkti
sadi Ihayata uymaz İhale geldi.. Faıkat bu 'kanun 
can kurtaran Simidi gibi, zaman zaman hükü
metlerin sarıldığı bir 'kantin halini aldı. Fa
kat neticeleri yoktu, bu kanunun. Bu kanun 
'hikmeti vücudunu kaybetmiş, Ölmüş bir ka
nundu. Fakat (hâlâ sarılmakta: devam etmiştik, 
sıosyal bir faydası olduğu inancında idik. Hal
buki ydktu. (Bendeniz -gayet iyi 'hatırlıyorum, 
inkılâptan öonra bu (kanunun süratle kaldırıl
ması içiiı çaba ısârif eden arkadaşlarınızdan bi
risiyim. ilgilileri bu kanunun lüzumsuzluğu ve 
faydası'zlığı üzerinde ikna etmekte ıçok büyük 
müşkülâta uğramişumdır. Çünkü iherkes bir şey 
tevehlhüm' ediylordü. Bit kaiıun kalktığı zaman 
fiyatlar ne olur gibi bir vebmî.n içimdeydiler. 
Gördünüz, kalktı (hiçbir şey olmadı, Fiyatlar 
'hiç ile yükselmedi. Bilâkis fiyatlar düştü. Yal
ınız buı kaınunun tesiri ne- oldu? Uzun müddet. 
lüzumundan fazla yürürlükte kaldığı içindir 
ki piyasa ablâkın'ı btozdu, Millî Korunma Ka
nunu lüzumundan fazla yürürlükte kaldı ğj 
için piyasa ahlâkını Ibozdu. 

Yine kira konusunda da koyduğumuz dü
zen lüzumundan fazla yürürlükte 'kaldığından 
dolayı yine bu 'konuda da piyasa ahlâkın] 'boz
muştur. (Bendeniz yaptığım hesaplara göre, 
asgari 'olarak Devlet Hazinesinin bu mevzuat 
yüzünden '66 milyon liralık: bir gelir kaytbettiği 
neticesine ulaştım. Asgari 'rakam olarak Söy
lüyorum. Mevzuata uygun olarak bir 'zevalhir 
vardır. Fakat ızevalhirim arkasında bir gerçek 
vardır ki bu gerçeğe göre vergi alamadığımız
dan dolayı, Hazinenin Ikaybı senede 66 milyon 
liradır, (Bu da, arz ettiğim «gibi, yine piyasa 
.ahlâkını bozucu bir unsurdur. E.. Rakamları 
şimdi bu anıda .hatırlayamıyorum, maalesef dos
yamı "buıgün •getirmemişini. Ankara'da boş bi
nalar vardır, İstanbul'da boş binalar vardır, 
kiracılariın Ibir kıısmı memurdurlar, bir kısmı 
işçidirler, yaıni sabit gelirli •vatandaşlardır. 
Bunların gerçek gelirleri ve ödedikleri kiralar 

15 . 6 . 1964 O : 3 
da malûmdur, nüfus ısayımı ile elde edilmiştirv 
anketler neticesinde elde edilmiştir. /Bunlar 
anca'k fgeHrlerinin kendilerine imkân verdiği 
Ölçüde kira vermektedirler. Zaten lornun üze
rinde kira verecek durumda değildirler. Kira
yı tâyin eden derdin geliridir. Bunu iyice tes-
bit ettikten- sonra (buradan netice çıkarmak ko
laydır ve mümkündür. 

Şimdi bendeniz prensip itibariyle bu işi 
tıpkı Millî Korunma Kanununda yaptığımız 
gibi, İnkılâp Hükümeti zamanında Millî Ko
runma Kanununda yapıldığı gibi, bu bir ufak 
cesaret meselesidir, büyük cesaret meselesi de 
değildir, gayet ufak bir cesaret meselesidir. 
Çünkü biz mefhumlarla kendi kendimizi bağ
lıyoruz. Adeta bir nizam kurduğumu?, inancı 
içindeyiz. Serbest bıraktığımız zamanda sizi 
temin ederim, hiçbir şey olmıyacaktır. Bugün
kü düzende hiçbir değişiklik olmıyacaktır.. 
»Çünkü bugünkü düzen zaten kanuna uygun bir 
düzen değildir. Serbest nizamın düzenidir, fakat 
gayrikanuni olarak kurulmuş bir düzenden iba
retti]', hiçbir şey olmaz. Yalnız şu olur; boş 
duran pek çok binalar vardır, bunlar piyasaya 
derhal çıkarlar ve kira rejimi gereği gibi işler. 
Hiçbir iktisadi tehlikesi olduğu kanaatinde 
değilim. Kurulacak nizamın da bir sosyal fay
dası olacağına kaani değilim. Bilâkis Devlet 
için zararların, vergi bakımından zararların de
vamını intacetmekten başka bir işe yaramıya-
caktır. 

Tasarı birtakım esaslar koyuyor. 3 ncü mad
dede, diyor ki, «İtibari arsa bedeli.» Kim tak
dir edecek bunu; itibari arsa bedelini Komis
yonlar. İstirham ederim, yürürlükte olan ka
nunun, Haziran 953 »emsali diye bir emsal koy
masından hiçbir farkı yoktur. Gene kırtasiye
ye boğacağız, bir takım komisyonlar kuraca
ğız, işin içine yine takdirler girecek ve yine 
bir takım insanları zengin edeceğiz, başka hiç
bir şey yapmış olmıyacağız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (İzmir) — 3 ncü maddede var. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ama 3 ncü 
maddedeki durum aşağıda geliyor. Bunlar bir
birine bağlı, yani ayırmamıza imkân yoktur ki. 
Burada bir nizam kuruyorsunuz, evvelâ serbest 
diyorsunuz, serbestlikten sonra eğer ihtilâf ol-
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dıımu mahkemeye. Mahkemeden ehlilibreye 
Komisyonlar ve daha bilmem neler, takdir -ko
misyonları.. Tasavvur ediniz, neyi takdir ede
cek? itibari arsa bedelini. Ondan sonra bir de 
inşaat bilmem nesi? itibari maliyet. Bunlar tak
dir olunan şeyler değildir. Buyurun, istanbul'
da istiklâl Caddesinde bir binanın arsasının 
itibari kıymetini takdir ediniz. Bu mümkün de
ğildir. Hergün alınıp, satılan, şey değildir. Oe-
ıv?, 'binalar üzerinde yapılmış bir etüde istina
den söyleyeyim; Gayrimenkullerin tedavülü, te
davül sürati 25 yılda birdir. Yani bir memle
ket çapında yapılan, gayri mekulun tedavül sü
rati 25 yılda bir defa devreder. Şimdi bu kadar 
az d-ev reden bir şeyde, bu kadar az tedavül eden 
bir hâdisede, siz nasıl arsa bedelini takdir eder
siniz ; kim takdir edecek bunu? Bu, paraya da
yandığı için menfaat habis mevzuudur. Tasav
vur ediniz; ne biçim bir yol açıyoruz. Mahke
meleri ne kadar işgal «deceğiz. Bir çok insan
ları nasıl töhmetler altında bırakacağız. Değer
ini bunlar? Bu işiemiyecektir. Bu kanun 'da işie
miyecektir. Şimdiden, kesin olarak kanaatimi 

arz edeyim. Ne yaparsak yapalım, bu kanun 
da işlemiyöcektir. Hiç kimse bu kanuna uymıya-
eaktır. Herkes, şimdiye kadar olduğu gibi, ted
birini alacaktır. Fakat sadece zararlı olan piya
sa ahlâkı olacaktır, hazine olacaktır. Eline vergi 
alması lâzım gelen vergiyi alamaması suretiyle 
hazine zararlı olacaktı)', piyasa ahlâkı zararlı 
olacaktır. Mal sahibleri. âdeta kendi inallarının 
hırsızı haline gelecektir, kendi gelirinin hırsızı 
haline gelecektir. Yapmayalım bunları, faydası 
yoktur bunun. Bendeniz arzettim, şahsan bir za
manlar Millî Korunma Kanununun kaldırılması 
için. aynı mücadeleyi yaptım. Aynı vehimlerle 
karşılaştık. Görüldü ki hiçbir zararı olmamıştır 
kaldırılmasının, bilâkis piyasa yavaş, yavaş es
ki ahlâkiliğe doğru yol almaktadır. Zorlamışız-
dır Millî Korunma Kanunu ile piyasa ahlâkını 
gayrı ahlâki yola sürüklemeye, sükut etmeye 
zorlamışızdır. Kaldırınca hiçbir şeyde olmadı. 
Ne fiyattan şikâyet eden var, ne bir şey. Bu
rada da olmıyacaktır. Bu mevzu da aynı mev
zudur. iktisadi bir mevzudur. Sosyal tarafı yok 
değildir, vardır. Vardır amma bu kanunla biz 
sosyal amaçları gerçekleştiremeyiz. Yapamamı
şız zaten. Tecrübe ettik, yapamadık. Bu mem
leket bunu yaşadı, Harp yılları içinde, dediğim 
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gibi, umumi efkârın baskısı çok fazla idi. O za
man o baskı altında kimse cesaret edemiyordu. 
Tek, tük kimseler sıkabiliyordu. Harp şartları 
ortadan kalkınca gördük ki âdeta tabii karşı
lanır bir olay oldu. Kanuna riayet etmemek, 
mal sahibini mi, kiracıyı mı haklı bulmaya baş
ladı? Yalnız az haklımı, çok haklı mı; yani de
recesi üzerinde ihtilâf vardı. O kadar. Yoksa iki 
taraf da biribirlerini haklı görmeye başlamış
tı. Ondan sonra böyle olunca... 

(1EÇİOI KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (tzıuir) — 3 ncü madde üzerinde. 

ŞEFtK İNAN (Devamla) — 3 ncü madde 
ile ilgili efendim rica ederim. 

d i n l e t KOM.I.SYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Kanuni gelişimden bahsedi
yorsunuz... 

BAŞKAN — Karşılıklı cevap vermeyin. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Maddenin tama-

miyle içindeyim. 
Şimdi, bu bakımlardan bendenizce bu 3 ncü 

maddenin takyidat koyan kısımları var, takyi-
dat koyan kısımları... Bunların külliyen me
tinden çıkarılması taraftarıyım. Faydasızdır, 
bilâkis zararlıdır. Hiçbir faydası olmıyacaktır, 
fakat zararı olacaktır ve piyasa nizamını gay-
riahlâkiliğe doğru gene itmiş olacağız. Etütle
rine istinaden rakamlara istinaden, hem bizim 
memleketimizdeki, hem başka memleketlerdeki 
tecrübelere istinaden arz ediyorum, faydasız 
yeni bir rejime doğru giriyonız. Bundan kimse 
kazançlı olmıyacaktır, l'akat zararlı çıkanlar 
olacaktır ve bu işi yine kırtasiyeciliğe sürük
lemiş olacağız. Mahkemeleri işgal edeceğiz. 
Devlet; Şûralarına yahut temyizlere katlar bir 
sürü mahkemeleri işgal edeceğiz ve bir sürü in
sanları lüzumsuz yere, belki de töhmet altına 
tekrar sokmuş olacağız. 

Faydasına inanıyorum, onun için biraz son
ra bir takrir arz edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Söz istiyen arkadaşlar var, on
lardan evvel mi efendim ? 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — tivet efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun tekaddüm hakkı 

var, buyurun efendim. 
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MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar- j 

kadarlar; bir hususu arz etmek için huzurunuza I 
çıktık. Sayın Şefik linan'ın, kira mevzuu hak
kındaki tarihî konuşmalarını, kira mevzuatının 
tarihî gelişimini izah eden konuşmalarını dikkat
le dinledik. 

;> neü maddenin müzakeresini yapmaktayız. 
8 ncü madde bu kanunun temel prensibini vaz'- I 
etmektedir. Bu madde hakkında görüşlerini ifa
de buyururken Sayın Şefik inan, bu kanunun 
lüzumsuzluğundan bahsettiler. Biz Komisyon 
olarak, bu tasarıyı müzakere ederken,-böyle bir 
kanuna lüzum var mıdır, yok mudur diye uzun 
boylu müzakere ve münakaşa ettik. Neticede bu I 
tasarıyı huzurunuza getirdik. Sonra, geçen cel
selerde kanunun tümü üzerinde müzakereler ce
reyan etmiş, bugün Sayın Şefik înan'ın ileri sür
düğü fikirler; kanuna lüzum vardır veya yok- I 
tur şeklindeki fikirler, geçen celselerde Yüksek 
Mecliste tebellür etmiş ve kanunun tümü üze- I 
rindeki müzakereler kâfi görülmüş, kabul edil
miş maddelere geçilmiştir. Binaenaleyh artık 
maddeleri müzakere etmemiz lâzımgelir. 3 ncü 
madde iyi olabilir, kötü olabilir, noksanları da I 
olabilir. Ama muhterem arkadaşlarımız o ncü 
maddenin değiştin l m esi hakkında bir değiştir
ge önergesi verirlerse biz onlar üzerinde düşü
nürüz, bu fikirlerden mülhem olarak yenj bir 
madde getirmeye çalışırız. Biz burada kira ko
nusunun tarihî gelişimini her fırsatta ifade et
mek suretiyle maddelerin müzakeresinde, mad
de? mefhumunun dışına çıkarsak, iş, içinden çıkı
lamaz bir hale gelir kanaatindeyim. 

Şimdi burada bâzı esaslar konuyor deniyor 
ki, prensibolarak taraflar anlaşırlarla kira tama
men serbesttir, anlaşamazlarsa veya anlaştıktan 
bir sene sonra bir taraf itiraz ederse, bu kanu
nun getireceği esaslar dairesinde kira mahkeme
ce tesbit edilir, o ncü maddenin ana fikri budur. 
Bunun zararları neresidir, tatbikattaki güçlük
leri neresidir, bunun ne şekilde bir teklifle ted- I 
vin etmek suretiyle zararsız hale getiririz, bu
nun münakaşası yapılabilir. Ama, kanun lüzum
suzdur, lüzumludur münakaşası bence lüzumsuz
dur. Çünkü kanunun lüzumlu olduğuna Yüksek 
Meclis karar vermiştir, tümü kabul edilmiştir, 
maddelere geçimsizdir. Şimdi artık maddeler 
üzerinde münakaşa ve müzakereler cereyan ede
cektir. Sonra, hiçbir zaman biz bu kanunu çıka- | 
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rırken Sayın Hocamın anladığı gibi bir şey dü
şünmedik. Biz daha ziyade akit, yaızılı akit mec
buriyetini koymuşuzdur. Bu kanunun ileriki 
maddelerinde, kira akdi mutlak surette yazılı 
olacaktır, kaydı vardır. 

Bununla vergi kaçakçılığı önlenecektir. Tak
dir komisyonları konusu ilerideki maddesince 
gelecektir. Bugünkü vergi takdir komisyonların
da ufak bir değişiklik yapılmak suretiyle, şehir
ler mmtaka mmtaka, ada ada, parsel parsel veya 
şerit şerit tesbit edilecektir. Katî bir şey değildir. 
Bu kanunun ana hatlarından bir işi, eski ve yeni 
bina farklarını kaldırmak suretiyle, bütün bina
ların eski olsun, yeni olsun 50 senelik 80 senelik 
isterse 3 - 5 senelik olsun aynı kira mevzuuna 
muhatabolmasmı temindir. Onun için böyle bir 
tesbite lüzum vardır. İleride maddesi geldiği za
man buna lüzum var mıdır, yok mudur, müza
kere edilebilir. Onun için müzakerelerimizde ve 
tenkidlerimiz maddelere münhasır kalırsak za
mandan istifade etmiş oluruz. 

Bu açıklamayı yapmayı bilhassa faydalı bul
dum. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel. 
İSMAİL HAKKİ TEKİNEL (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, (îeçici Komisyon Başka
nı Sayın Mustafa Uyar arkadaşımızın dediği gi
bi, kira kanunu hakkındaki görüşlerimizi bida
yette arz etmiştik. Şimdi maddelere geçilmiştir 
ve kanunun maddeleri üzerinde görüşmek lâzım
dır. Bendeniz bu hudutlar dâhilinde yapmış ol
duğum tetkikatımı ar/- edeceğim ve bir de tadil 
teklifi sunacağım. 

Şimdi evvelâ, tadil teklifimi okuyorum. 
«2 nci bölüm, Kiraların tesbiti. 
Madde '3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte, kirada bulunan veya bu tarihten sonra 
kiraya verilen konut kiraları kiralıyan ile kira
cı arasında serbesttir. Anlaşmadıkları takdirde. 
bunlardan birisinin müracaatı üzerine bu ka
nunda yazılı esaslara göre mahkemece tesbit olu
nur. Kira tarafların aıılaşmasiyle serbestçe tes
bit edilmiş ise sözleşmenin müddeti daha uzun 
olsa bile taraflardan her biri bir yıllık bir müd
detin bitiminden itibaren 15 gün içinde mahke
meye müracaatla kiranın tesbiti dâvası uçabilir. 
Mahkemece tos/bit edilecek kira bedeli dâva ta
rihinden itibaren uygulanır. Dâva ettiği müd
detçe, sözleşme ile belli-kira bedeli ödenmeye de-

— 5 3 5 -
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varıı olunur". Dâva sonunda bir fark husule gelir
se kiracıdan tahsil veya kiracıya iade edilir.» Bu 
takririmi Riyasete takdim edeceğim. Ancak Ge
çici Komisyonun hazırlamış, olduğu metin ile, 
Hükümetin tasarısı arasında fark vardır. Neden 
bu şekilde bir tâdil teklifini yaptığımıza da hu
kukî bir gerekçede işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; evvelemirde madde
nin mat!abı maddenin muhtevasını ifade etme
mektedir. Madde usule değil esasa dair hüküm
leri tesbit edecek tarzda düzenlenmiştir. Meselâ 
(tarafların anlaşarak kirayı serbest tesbit ede
cekleri gibi) Bu esasa taallûk eden bir konudur. 
Usulle alâkası yoktur. Bu sebeple ikinci bölümün 
konut kiralarının tesbiti başlığı neticeyi istihsale 
kâfi bir ibare olarak tasarıda yer almış olduğun
dan (usul kelimesi yazılmak suretiyle) vaz'edi-
len matlap yerine yenisinin ikamesine lüzum ol
madığı düşüncesiyle tâdil teklifinde usul kelime
sinin kaldırılmasiyle iktifa olunmuştur. 

Maddenin birinci fıkrasiyle ikinci fıkrası yek
diğerini maalesef tekzibetmektedir. 

Birinci fıkrada anlaşma halinde kiranın bu 
kanunda yazılı esaslar dairesinde tesbit olunaca
ğı kayıtlı olduğu halde, ikinci fıkra, bu kanun
daki esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe 
tesbit olunabilir, şeklinde tamamiyle zıt bir hük
mü ihtiva etmektedir. 

Bu tâdil teklifi ile bu gerekçeye istinaden bi
rinci fıkra hükmünün ikinci fıkra hükmüne uy
gunluğunu da temin etmek isterim. 

Üçüncü fıkradaki «anlaşma suretiyle yapı
lan sözleşmeler» tâbiri kanaatimce, hukukî değil
dir. Anlaşma ve sözleşme müteradif mefhumlar
dır. Anlaşmasız sözleşme olmaz. Tâdil teklifi 
ile bu hususta da bir tashih yapılmak istenilmiş
tir. 

Üçüncü fıkrada Geçici Komisyonca yapılan 
tadilât da alışılmış müstakar tatbikattan uzak-
1 aşılması sebebiyle isabetli ve faydalı değildir. 

Hüsnüniyet veya suiniyet izafesi mümkün 
olan hallerde mal sahiplerinin bu kayıttan daha 
fazla istifade edeceği neticesinin çıkarılması müm
kündür. 

45 günlük müddetin kabul sebebini anlamak 
mümkün değildir. Otuz günlük müddet son 
limittir. Buna bir de başlangıç tarihi koymak
ta hiçbir faide yoktur. 

Kira müddetinin hitanımdan üç-beş ay evvel 
mahkemeye müracaatla kirayı tesbit ettirmek is-
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temini muhtevi ihtarda bulunmakta mahzur 
değil, bilâkis diğer tarafa daha fazla dü
şünme imkânı verdiği için fayda vardır. 

Bu bakımdan Hükümet tasarısındaki şeklin 
daha uygun olduğu müşahede edilmektedir. An
cak Hükümet tasarısındaki metnin alışılmış tat
bikata uygunluğunun temini için madde metnin
de yazılı «bitiminden en az otuz gün içinde» 
ibaresinin «bitiminden en az otuz gün önce» şek
linde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yine maddede ilk yılın bitiminden itibaren 
onbeş gün zarfında ibaresine yer verilmiştir. 

Birinci sene bu hak kullanılmamış ise, ikinci 
sene kullanılamaz gibi bir mâna çıkmaktadır ki, 
tâdil teklifimizde bu hususlar nazarı itibara alın
mak suretiyle izahına çalışılan mahzurların gide
rilmesi amacı güdül müştür. 

Yine muhterem arkadaşlarım, maddenin son 
fıkrası Geçici Komisyonca tâdil edilmiş ve iki 
fıkra haline getirilmiştir. 

Birinci fıkrası, mahkemece tesbit edilerek ki
ranın dâva tarihinden itibaren uygulanacağına 
mütedair olup her iki metin de aynı şekilde dü
zenlenmiştir. İkinci fıkra ise Geçici Komisyonca 
tâdil edilmiş ve dâva müddetince mahkemece mu
vakkat bir kira takdir olunacağı hükmünü koy
muş ve Borçlar Kanununun 260 ncı maddesine 
atıf yapmıştır ki, bu değişiklik tarafımızdan isa
betsiz mütalâa edilmiştir. 

Dâva süresine Hükümet tasarısında olduğu gi
bi mukavelenin esas alınması isabetlidir. Zira 
mahkemece karar verilinceye kadar mukavele 
hükmü taraflar arasında muteberdir. Geçici Ko
misyon gerekçesinde bu ikinci fıkranın metne it
hal edilmesindeki endişenin mukavele olmaması 
hallerine maksur olduğu düşüncesinden doğduğu 
anlaşılmaktadır. 

Böyle bir endişeye mahal olmamak icabeder. 
Zira bu gibi mahallerde tatbikata ancak iki ih
timalin mevcudiyeti düşünülebilir. Birinci ihti
mal taraflar arasında bir kira mukavelesi mev
cuttur. Fakat taraflardan biri kira miktarının 
mahkemece takdirini istemektedir. Bu takdirde 
dâva sırasında mukavelevi kira ödenir ve Geçici 
Komisyonun endişesi bahis mevzuu değildir. 
İkinci ihtimal tarafların kiraya arz edilen bir 
yerin kira miktarında uyuşamamaları ve kira ak-

! tinin yapılmasından önce kiranın tesbiti için malı-
' kemeye müracaat etmeleridir. Bu takdirde de 
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henüz bir kira akdi mevcudolmadığmdan dâva sı
rasında ödenecek bir kira mevcut değildir. Şayet 
taraflar arasında kiracılık durumu münazaalı ise 
o zaman esasen mahkemenin bu hususta bir karar 
vermeden muvakkat kira takdir etmesi bahis ko
nusu olamaz. 

Bu sebeplerle Geçici Komisyonun fıkraya ge
tirmiş olduğu yenilikte de isabet müşahede edile
memiştir. 

Yine komisyon metninde son fıkranın başında 
(bu kanuna göre vâki tesbit taleplerinde) den
miştir. Tesbit talebi kelimelerinin tesbit dâvası 
şeklinde değiştirilmesinde maddenin bu bakım
dan da vuzuha kovuşturulmasındaki fayda aşikâr
dır. 

Gerçekten mal sahibinin henüz kiraya verme
diği boş bulunan bir binanın kirasının tesbiti 
için, evvelce belediye encümenlerine gidildiği gi
bi tek taraflı olarak mahkemeye müracaatla kira 
tesbit ettirmesine müsaade olummamalıdır. 

Bu takdirde hem mahkemelerin işi lüzumsuz 
yere artacak ve hem de karşıda kiracı hakkının 
bir müdafii bulunmadığı için mahkemeye müra
caattan umulan fayda da elde edilemiyecektir. 

Borçlar Kanununun 260 ncı İnaddesine yapı
lan atıf da füzulidir. Yanlış anlama meydan 
verebilecek bir niteliktedir. 

Dâva neticesine göre mal sahibinin kira ala
cağı tahakkuk ederse Borçlar Kanununun 260 ncı 
maddesine göre hareket olunabileceği şüphesizdir. 
Bunu tasrihe hiç lüzum yoktur. 

Diğer taraftan mukavelevi^ kiraya nazaran dâ
va sonunda kiracı da alacaklı duruma düşebilir. 
Bu takdirde de fazla ödenen kiranın kiracıya 
iadesi lâzımdır. 

îzah ettiğim mukayeseli gerekçeye göre tesbit 
edilen mahzurları bertaraf edeceğine ve vaz'edilen 
maksatları daha iyi karşılıyacağma inandığım 
tâdil teklifinin tasvibinize arz edilmek üzere 
Riyaste takdim ediyorum. Komisyonun da anla
yış göstereceğinden ümit varım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; evvelâ bir üzüntümü ve bir usul me
selesini belirtmek istiyorum. Meclise gelirken 
muhtelif kanunlar üzerinde hazırlığım var fakat, 
Meclisin hangi konuları konuşacağını kestireme-
diğim için, bunların yazılı bir metni de dağıtılma
dığı için ihtiyaten Kanunlar Müdürlüğüne tele-
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fon etmeyi uygun buldum. Hangisini getireyim? 
Hepsini bir sandığa koyup getirmek lâzım. Muh
telif kanunlar var; onlar üzerinde yazılmış ki
taplar, broşürler, gazete kupürleri ve saire... 
Bana verilen cevapta «Bugün bir defa görüşüle
cek konular konuşulacak, gündemin bir defaya 
mahsus konulan görüşülecek, eğer gündemde bir 
değişiklik olursa o takdirde de özel Okullar Ka
nunu görüşülecek» dendi. Ben de çantama özel 
Okullar Kanunu ile ilgili şeyleri doldurdum, ge
tirdim. ihtiyaten ne olur ne olmaz diye de bir 
Kira Kanunu ile ilgili şeyleri aldım. Görüyorum 
ki, bu işin ehli olan birçok arkadaşlarımın, bura
da ellerinde metinleri yok. Ellerinde metin ol
madığını sarahatle görüyorum. 

Şimdi bundan çıkacak netice şu: Başkanlık 
Divanı şu kararı bastırıp, ufak bir kâğıt üzeri
ne bastırıp dağıtırsa cebimizde veya masamızın 
üzerinde tutmak suretiyle hangi gün neyin konu
şulacağını bilir ve hizmetimizi de yerinde yapa
rız. Bunu arz etmeyi borç bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, şimdi esas hak
kında söz aldınız, usul hakkında mütalâaya geç
tiniz. Riyaset şu noktayı zatıâlinize hatırlatma
yı hissetmektedir. 

Yüce Meclisin, Grup başkanlariyle beraber 
Başkanlığın tesbit ettiği esaslar dâhilinde müza
kerede bulunması kabul edilmiş, Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arz edilmiştir. Binaenaleyh, 
bugün tatbik edilmekte olan usul şudur: Salı, 
Çarşamba günleri haklarında öncelik kararı alın
mış olan işler, Perşembe, Cuma günleri Anaya
saya göre çıkarılması gereken kanunlar, Cuma 
günü saat 17.00 den s'onra da sorular rve Se
natodan tadilen gelmiş 'olan işler, tvergi kanun
ları, münakale kanunları, gün kaybı olmaksı
zın her işe takdimen görüşülmesi esası kabul 
edilmiştir. Bu kabul edildiğine göre bu şekil
de hareketten 'bütün üye arkadaşlarımın ma
lûmatları olmak gerekir. Ancak, tatile girer
ken, Meclisin tatile girme kararında, gündem
deki işlerin çokluğu dolayısiyle Pazartesi gün
leri de toplanılması, yalnız Cumartesi-ve Pazar 
günü tatil yapılıp haftada beş gün çalışılması 
esası kaibul edilmiştir. Pazartesi günü hangi 
işin (görüşüleceğini, grup başkanları ile birlikte 
Riyaset Divanı tesbit edip huzurunuza getire
cekti. Böyle ibir karar henüe; ittihaz edilmedi
ğine göre buıgün yapılacak iş, uımumi hüküm
ler dairesinde, haklarında öncelik kararı alın-
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mış olan işlerin müzakeresidir. Haklanncln 
öncelik kararı alınmış olup da müzakeresine 
başlanmış olan iş de Bina kiraları kanunu ta
sarısıdır. Zatıâliniz, Kanunlar Müdür ve Mu
avinine sordum, dediniz. Bu müracaatınızdan 
kendilerinin 'haberleri yoktur. Kimden bu 
malûmatı aldı iseniz, isim olarak 'bize ibildirir-
seniz tetkik ederiz, yetki dışın size yanlış ma
lûmat veren vazifeli varsa onun hakkında ica
bını düşünürüz. Şimdi'buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli izahatınıza teşekkür ederim. Zan
nediyorum. ki sizin söylediğinizle .bendenizin 
söylediği arasında hiejbir fark yoktur. Mecli
sin böyle bir karar aldığı muhakkak, Ibu şekil
de bir müzakere cereyan ettiğine göre. Bende
niz hu gübi kararların basıl maçlıkça, bizim eli
mize bir metin -olarak ufak kâğıtlarla hiç. ol
mazsa verilmedikçe hu kadar karışık işin için
den çıkılamıyacağını, hattâ memur arkadaş
ların d allı i yanlışlık yapabileceğini söylemi ekle 
yetindim. Yoksa Başkanlığın bir kusuru ol
duğunu iddia etmedim. Bana söyliyen arka
daşı da /şikâyet mevkiinde söylemedim. Yani 
'böyle bir hâdisede bir meimur arkadaşın da ya-
nılabilmesi ihtimalinin olabileceğinden bahset
tim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, hangi 
igün ne ıgörüşüleceğini ıtesbit edip, kâği/t ta-
hından tasarruf etmek bakımından, Meclis ka
rarma, da uygun olarak görüşülecek işleri biz 
ancak gündeme alıyoruz. Biliyorsunuz Meclis 
tatile girmeden cıVvel 'de 'böyle idi. Anayasa
ya, göre çıkarılması ica.beden kanunların görü
şülmesine tahsis edilen gün yalnız Anayasaya 
göre henüz çıkmamış olan kanunları günde
me alıyor, diğerlerini almıyoruz. Onma gün
leri sorulan, koyacağız ve demin arz ettiğim 
esaslar dairesinde hareket edilmektedir. Bu
yurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bilinmesinde 
fayda vardır, bendeniz bu şahsi fikrimde ıs
rar ediyorum, Hâdisat da zannediyorum beni 
teyidetuıeikte, doğrulamakta. Muhterem ar
kadaşlar bu ;> neü madde hakikaten Sayın Şe
fik tnan arkadaşımızın da belirttikleri veçhi
le prensip maddesidir. Burada konulan esas
lar bütün kanunun ruhuna, hâkim olacaktır. 
Yalnız 'burada şu noktayı belirtmek icaibeder. 
Sayın Şefik tnan arkadaşımız esas ititbariyle 
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kiraların serbest olması fikrini ve piyasa hare
ketleri içinde en uygun seviyeyi bulacağını 
(belirttiler. Şimdi bunun 'böyle olup olmadığı
nın tartışmasına geçmeden evvel, esas itiba
riyle hu konunun tartışma konusu olamıyacağı 
kanaatinde olduğumu ifade etmek isterim. Tıp
kı Anayaasmız gilbi bizi 'bağlıyan diğer bir kai
demiz daha var. O da Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı ve hu plânın korunmasına dair Kanun. 

Şimdi, Beş Yıllık Kalkınma Plânında kiralar 
için ne yapılacağı sarih olarak 429 ncu sayfa
da' ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu ifadeden 
sonra burada !biz bunun aksini (bir münakaşa 
konusu haline (getirmemize imkân yloktur. 
429 ncu sayfada plân kira konusunda teferru
atlı izahta .bulunduktan sonra, uzun sürede 
plânın konut hedeflerinin gerçekleşmesiyle 
•mâkul ölçüler içinde 'halledilecek olan kira me
sel esin i, büyük 'bir mesele olarak konut mese
lesini diğer gecekondu meselesini v. s. gilbi ara
zi spekülâsyonu gibi 'bölümleri ihtiva eden hu 
im eşelenin ibir devamı olan kira konusunun da 
uzun ibir sürede halledileceğini kabul ediyor 
plân. Kira meselesinin yasalarla, düzenlen
mesi gereken bir süre için, kiracıyı ve mülk sa
hibini konut politikasının 'hedeflerine uygun 
olarak koruyacak ve kira politikası uygulana
caktır. Şimdi bu sarih 'hüküm karşısında, ki
raların serbest 'bırakılmasına imkân yloktur. 
Hayati ihtiyaçlar ve memleketin gerçek reali
teleri de tbunu icabettirmektedir. Yılda 400 hin 
'konuta ihtiyaç vardır. Plânın etütlerine göre 
120 hin konut yapılır, 'her sene 280 hin kloııut 
açığı vardır ve bunun uzun yıllar kapatılma
sına da imkân yoktur. Ayrıca 'Sayın Şefik 
inan'm da belirttikleri ıgibi, »Batı ülkelerinde 
kira nisheti, kazanca ıgöre kira nisbeti '% 6, Ö, 
1, 10 a kadar mâkul sayılmakta, bununla öl
çülmektedir. Halbuki Türkiye'de kazançla 
kira arasındaki 'münasebet % 40 nisbetindedir 
bir vatandaş kazancının % 40 ı gibi büyük bir 
nisbet dâhilinde, Türkiye'de 'eldeki istatiklere 
•göre, her hakle Şefik tnan Bey de 'görmüştür, 
'bunu, 'bu istatistiklere göre yüzde 40 nispetin
de kira ödemektedir. Binaenaleyh, kira mese
lesinin kanunlarla düzenlenmesi /bir zarurettir. 
Batı memleketleri de, 1.914 den beri mulhtelif 
memleketler - ingiltere dâhil - kirayı ölçülü 
olarak tutanak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Yalnız, son senelerde Batı - Almanya'nın - met-
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nini görmedim - kiraları serbest bıraktığı söy
leniyor. Ama Batı - Almanya'da da mesken 
yapımı ve diğer kira meselesine tesir edecek 
faktörlerin halledildiği muhakkaktır. Aksi hal
de böyle bir kanun çıkarmazlar. 

'Millî Korunma Kanununa gelince; bir mü
nasebet göremiyorum şahsan. Millî Korunma 
Kanunu zaten yürürlükten kalkmamıştır, bir 
kararname ile uygulamadan çekilmiştir. Her 
hangi bir ihtiyaç halinde bu kanunum tatbika
tına girişilebilir ve tatbikatı da çiok hazin bir 
gerekçedir. Bugün Ankara'da 7 - 7,5 liraya et 
satılmaktadır, 10 - t2,5 lira arasında da îstan-
huPda et satılmaktadır. Yani bunun tatbikatı 
iyi oldu veya olmadı diyecek durumda mıyız, 
değil miyiz, «belli değildir. Ankara'da 60 - 70 
liraya satılan bir ayakkabı, ki iftiharla bir de 
marka vururlar, o ayakkabı İstanbul'da imal 
edilmektedir diye, İstanbul'da 90 - il00, 120 li
raya kadar satılmaktadır. Yani bu mesele 
halledilmiş, üzerinde bir anlaşmaya 'varılmış 
bir mesele halinde değildir. Kabili 'münakaşa
dır, ileriye 'geriye söylenilebilir. Sayın Şefik 
İnan arkadaşımız 66 milyon liralık vergi kay
bı vardır, buyurdular. Bu, tabiî bir hesaba 
göre yani, gelecek bir para 'olarak 66 milyon 
lira hesaplanabilir. Fakat, biz bu kiraları 
serbest bıraktığımız takdirde cemiyette nasıl 
bir tahribat yapar, bir de tonun hesabını ver
seler bu 06 milyon 'gibi, -cemiyette nasıl bir tah
ribat yapacağının hesabını da verebilirlerse 
ıo zaman her ikisini rakam olarak karşılaştırıp 
bir neticeye ulaşmak kabil olabilir. Söyledik
lerinde bir hakikat payı vardır. Söyledikleri 
şudur: Yüksek kiralı yerler meselâ kiraları 
350 - 400 lira dan sonra olan kiralarda, ben 
Ankara'yı misal olarak söyliyeceğim, ibir düş
me müşahade edilmiştir, fakat bu kanunla 
esas hedef 400 - 500 liradan fazla kira verebi
lenlerin kiralarını ve durumları düzelmekten 
ziyade onun altında olan seviyedeki insanla
rın hayatı ile maişeti ile alâkalanmamız me
selesi bahis mevzuudur. Bu bahis mevzuu 
olunca büyük bir ekseriyetin kiralarının da 
düşmediği aşikârdır. Ama diyeceksiniz ki bu
nu nereden çıkarıyorsunuz? Hayatın içinde te
mas etmekle bu hakikat görülecektir. Kaldı 
ki kira meselesi bütün memleketlerde enflâs
yonla ilgili bir mesele lolarak ele alınmıştır. 
kiralarda hiçbir memleket, biz şu kiraları ayar-
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lıyalım diye bu işe el koymuş değildir. Enf
lâsyonla mücadele etmenin bir vasıtası olacak
tır. Şimdi, bu kanun kiraları işyerlerinde ser
best bırakıyor, geçici üçüncü maddesiyle. Bu
rada da arkadaşımız bunu ifade ettiğine göre 
zaten bu kanuna ihtiyaç yoktur.* Zannediyo
rum usul bakımından eğer bu kanuna ihtiyaç 
yoksa tümünün reddedilmesi suretiyle bu ka
nunun ortadan kaldırılması gerekirdi. (Başın
da yani, bu üçüncü maddeye geçmeden evvel, 
tü'münün reddedilmesi suretiyle bu kanuna ih-
tiyâçolmadığı, kiraların serbest bırakıldığı 
tesbit edilirdi. Bunu ne plân böyle söyler ne 
Anayasa Mahkemesinin kararı kiraların ser
best 'olduğunu söyler, ne de memleketin reali
teleri bunu bu şekilde söyler, öyle ise İsmail 
Hakkı Tekinel arkadaşımızın, Sayın Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın beyan ettikleri .gibi. 
madde üzerimdeki fikrimizi ifade edelim. Ben, 
evvelce de tümü üzerinde konuşurken belirtti-
ğim gibi, bu kanunun işyerleri kiralarının ser
best bırakılması şeklindeki geçici maddesine 
muhalifim. Çünkü bilhassa bu işyerlerinin ki
raları doğrudan doğruya vatandaşa aktarıla
bilen bir nesnedir. Bugün 'bir mağazanın kira
sını serbest bırakıp 10 binden 50 bine çıkardı
ğınız zaman o kira netice itibariyle vatanda
şın, sade vatandaşın sırtından çıkar. Yani bi
zim sırtımızdan çıkar. Döner döner biziım sır
tımıza biner, öbür taraftaki kira ise yeni çı
kan Grev ve Lokavt Kanunu, toplu sözleşme 
karşısında bir unsur olacaktır. Yani kiraları 
Öbür tarafta, konutlarda serbest bıraktığımız 
zamanda haiklı olarak işçi vatandaşlar sızlana
caklar ve kendi kiralarındaki artışları işyerle
rini 'tazyik etmek suretiyle ücretlerini artırma
ya gideceklerdir. Bu, bugünkü sistemin tabiî 
bir icabıdır. 'Bugün rakamı yanlış söyliyebi-
lirim, fakat yarın milyara yakın, totplu sözleş
me dolayısiyle, yarım milyara "yakın ücret faz
lalığı ödenmektedir. "Türk isçilerine ödensin, 
helâl olsun. Ama tabiî bunun mütemadi'yen kö
rüklemek: suretiyle muhtelif vesilelerle kızıştı -
rılmasmda cemiyet için ve ekonomimiz için 
fayda yoktur. Ben burada bu sebeplerle tek
lifte bulunuyorum. Buradaki bu maddenin 
şümulünün işyerlerini de kapsamasını istiyo
rum. '«'Konutların kira bedelleri» deniyor, 
«konutların ve işyerlerinin kira bedelleri» şek
linde düzeltilmesini aynı essalarla ölçümlü kira-
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nm nasıl yapılacağına dair' esasların işyerleri
ne de tatbik edilmesini ve ileriki uygun mad
desinde de bunun şimdiye kadar olduğu gibi 
konutlardan farklı bir yükseklikte «İmasını 
% 200 veyahut % 300 gibi Yüce Meclisin uy
gun 'bulacağı bir nisbette konutlardan farklı. 
olarak şimdiye kadarki Kira Kanununun tatbi
katı veçjhile fazla bir zam yapılmasın] yani öl
çümlü kirasının konutlardan dalha yüksek tu
tulmasını teklif etmekteyim. Eğer takdirleri
nize mazhur olursa bahtiyar olacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın inal buyurunuz. 
KÂMİL ÎNAL (Bolu) — Şaym Başkan, 

Muhterem arkadaşlar, Ibu tasarının 3 ncü ve 
diğer maddelerinde 'bina kiraları hakkında 
koymuş olduğu prensipler yerindedir. Bu du
rumun işyerlerine de uygulanması daha ye
rinde olacaktır. Memleketimizde işyerleri 'bü
tün iş salhiplerine yetecek miktarda değildir. 
Eğer işyerleri serbest 'bırakılırsa iyi neticeler 
doğmaz. Küçük esnaf arasında büyük bir 'hu
zursuzluk yaratacaktır. Çünkü 100 küsur iş
yerinde yaptığım inceleme neticesinde işyerle
rinin de bina kiraları gibi tesbit edilmesi fikri
ne varılmış mıdır. Bâzı arkadaşlarım halen bi
na ve işyerleri hakkında kanun 'olmadığı hakle 
'bir huzursuzluk d'oğmadığını söyliyebilirler. 
Ve söylüyorlar. Bu doğru değildir. Biz bura
dan işyerlerinin serbest bırakıldığına dair ka
nun tasarısı kabul ettiğimiz zaman doğacaktır. 
Onun için nasıl binaların memleketimizde mes
ken dâvasının hâl yoluna girmesi neticesine 
kadar bir kanunun yapılmasına lüzum görü
yorsa halen hu 1'üzUm işyerlerinde de vardır. 
Misal, Ulus'ta Gima'nm yaıııbaşında zemin 
katta genişliği 1,5 - 2 metrekare olan ve için
de ancak ^oturularak çalışılan yani yüksekliği 
de 1,5 metreden az ©lan bir işyerinin fiyatı, hâ
len 125 lira olursa 'burada ayakkabı tamircisi 
acaba 125 liraya 'oturalbilecek midir? Hayır. 
Mal. •salhibi Yüce Meclisimizden çıkacak 'bu ta
sarıyı beklemekte, hattâ kiracıya da kirayı 
artıracaksın, çünkü kiralar serbest kalacak, 
buraya sizden fazla veren var, diye ihtarını da 
yapmaktadır. Yine Ulus'ta Belediyenin yaptırmış 
olduğu dükkânlar 1 500 liradan 2 bin liraya 
kadar kiraya verilmiştir. Kiracılardan çloğu 
bu kiraları 'verememektedirler. Bu durumun 
bundan dalha kötü safhaya (girmemesi için iş-
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yerlerinin kiraları tesbit edilirken, bina kira
ları gibi tesbit edilmesinin daha uygun olaca
ğı kanaatini Yüce Meclisin takdirine sunarken 
vertoıiş olduğumuz değişiklik önergelerine müs-
pe oy verilmesini arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım; 6570 sayılı Kanun tatbik edilirken, 
Mersin Sulh Hukuk Mahkemesince, Anayasanın 
36 ncı maddesine aykırı bulunduğu cihetle tat
bik edilmemiş, Anayasa Mahkemesine gönderil
miş ve Anayasa Mahkemesi de mezkûr kanunun 
iki ve yedinci maddesinin «E» bendini iptal et
miş vaziyettedir. Bu sebepten topyekım meri
yette bulunan 6570 sayılı Kanun meriyetten 
kalkmış bulunmaktadır. Bu kira kanunu da, bu
nun neticesinde ele alınmış vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, esasen kira meselesi 
bir arz ve talep kanunu neticesinde meydana 
gelmiş ve ötedenberi hem iktisadi, hem de hu
kukî yönleri vardır. 

Anayasa Mahkemesinin bozma kararını oku
duğum zaman, daha ziyade mülkiyet hakkının 
tahdit edilmemesi ve netice itibariyle kiraya ve
rilen gayrimenkulun tam mânasiylc rayiç bede
li üzerinden kiraya verilmesinin temini husu
sunda ve 36 ncî maddenin ışığı altında bozul
muştur. 36 ncı madde aynen şöyle demektedir: 
«Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanun
la sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması 
toplum yararına aykırı olamaz.» 

Muhterem arkadaşlar, esas itibariyle kira 
hukukunda âmmenin menfaati ile kiralıyanm ve 
kiracının menfaati doğrudan doğruya vergide 
tecelli eder. 

Yani Hazinenin hakkiyle âmmenin hakkı bir 
mütalâa edilir. Eğer kanun maddesi kiralıyanm 
verdiği kiranın tanı mânasiyle Hazinece malûm 
bir şekilde olduğunu ifade eder, açıklar, Hazine 
de bunun üzerinden vergi alırsa, o takdirde âm
menin menfaati tecelli etmiş olur. Esasen mül
kiyet hakkının kullanılması da bunu icabettirir. 
Her mâlik kendi mülkiyeti üzerinde serbest ta
sarrufa mâliktir, istediği şekilde kiraya verebi
lir. Ancak bu kiranın rayiç bedelinin üzerinde 
olmaması lâzımdır. Şayet rayiç bedelinin üstün
de olmaz ve bunu da Hazinenin gözünden kaeır-
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mazsa, ne kadar fazla kiraya verirse o takdirde ı 
Hazinenin ve âmmenin menfaati o şekilde tecelli 
etmiş olur. 

Kiracıdan alman paradan Hazine istifade 
eder ve plânda derpiş edilmiş olan konut mese
lesi de Hazinenin elde etmiş olduğu paralarla, 
yani Hazinenin geliri fazla olduğu için süratli 
bir şekilde, alman vergilerle konutlar yapar. Ne
tice itibariyle her üç zümrenin de yani Hazine
nin de kiralıyanm da, kiracının da menfaatleri 
tecelli etmiş olur. 

Şimdi, üçüncü maddeyi bu zaviyeden ele alır
sak, üçüncü maddenin bir kısmı Anayasanın 36 
ncı maddesine aykırı bulunmaktadır. Üçüncü 

. n.ıdde aynen şöyle der : 
«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kirada 

bulunan veya bu tarihten sonra kiraya verile
cek konutların, kira bedelleri bu kanunda göste
rilen esaslara göre kiralıyanla, kiracı arasında 
anlaşma ile veya bunlardan birinin müracaatı 
üzerine mahkemece tesbit olunur.» 

Kanaatimce, «ile veya bunlardan birinin 
müracaatı üzerine mahkemece tesbit olunur.» 
kaydının kaldırılması lâzımdır. Zira kendi ara
larında, kiracı ile kiralıyan şayet mutabakata 
varır ve bunu Hazineye bildirirlerse mesele tam 
mânasiyle taayyün etmiştir. Yoksa, mahkemeye 
başvururlarsa bunun neticesinde birtakım an
laşmazlıklara ve dolayısiyle keyfî birtakım ha
reketlere ve netice itibariyle gerek Hazinenin 
gerek kiracının, gerek kiralıyanm haklarının 
haleldar olmasına müncer olur. Onun için arz et
tiğim şekilde «veya» dan sonraki cümlelerin ta
mamen kaldırılması taraftarıyım. Bu hususta 
Sayın Başkanlığa bir önerge veriyorum, kabulü
nü arz ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Küreli. 
FAEUK KÜBELÎ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım ; üçüncü maddenin gerekçesinin tet
kikinde, gerekse maddenin tetkikinde ilân edi
len, ifade edilen, prensibin ikinci bendinde cerh 
edildiği kanaatine vardığım için söz almış bulu
nuyorum. Kanun tasarısının umumi gerekçesin
de, 17 nei sayfada prensip ilân ediliyor, şöyle 
deniyor; «Bütün bu sebeplerden dolayı esas 
prensibolarak konutlarda kirayı serbest bırak
makla beraber, taraflar anlaşamadığı takdirde 
kanunun bir hal çaresi bulması zaruretine ko
misyonumuz inanmaktadır.» | 
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Demek ki prensibolarak kira serbestisi ka

bul ediliyor. Hemen arkasından ticarethane ki
ralarının da serbest olması Kalkınma Plânına pa
ralel olarak kabul edilmiştir. Gerekçeden de an
laşılıyor ki, madde de ona paralel olarak tanzim 
edilmiştir. Gerek meskenlerde gerek ticaretha
nelerde anlaşma serbesttir. Şimdi, anlaşma ser
best olunca kanunun ancak «anlaşma olmadığı 
hallerde mahkemeler tesbit etsin.» hali ne ola
bilir? Tatbikatı, pratiği düşünmek icabeder.' 

Bir kimse, kiralıyan ve kiracı münasebeti ha
linde bir evde bulunurken, muhakkak ki bu du
rum şifahi veya yazılı bir akde dayanır, anlaş
maya dayanır. Anlaşma yoksa buna hukukta 
fuzulî işgal denir. 

Binaenaleyh, gerekçede bahsedilen, maddede 
ifade edilen, «Anlaşma olmadığı hal» diye birşey 
olamaz. Olmaması lâzımdır. Zaten fuzulî işgal 
hallerinde istenecek olan kira bedellerinden zi
yade tazminat olacaktır. Bunun için de Borçlar 
Kanununda hükümler vardır, onlar halleder. 
Bunun için ayrıca burada, bir hüküm vaz'etmeye 
lüzum yoktur. 

Şimdi, tezat vardır dedim. Kanunun metni, 
birinci bendin sonunda şöyle : 

«Anlaşma halinde kira miktarı bu kanunda
ki esaslara bakılmaksızın taraflarca serbestçe 
tâyin olunur.» 

Demek ki anlaşma yapıldığı takdirde, esas 
olan anlaşmadır, mukaveledir. Fakat arkasın
dan hemen, «Ancak anlaşma suretiyle yapılan 
sözleşmelerin...» deniyor. Tekinel arkadaşım da 
ifade ettiler, tekrar etmek istemem. Anlaşma ol
madan zaten sözleşme olmaz. 

ilk yılının bitiminde evvelki 45 gün içerisin
de vesaire, müracaat edilebilir. Şimdi birinci 
bendin sonunda «anlaşma serbesttir, anlaşma 
yapıldığı takdirde bu kanuna müracaat olun
maz» derken ikinci fıkrada, anlaşma yapılması
na rağmen mukavelenin birinci yılının bitmesi
ne 45 gün kala tekrar bir anlaşmazlık yaratılıp 
mahkemeye gidilebilir, diyor. O halde bu muka
vele serbestliği demek değildir. İlân edilen pren
sip bu değildir. Tezat teşkil etmektedir. Sayın 
komisyondan istirham ediyorum, birinci madde
nin son cümlesiyle ikinci maddeyi nasıl bağdaş
tırıyorlar, izah buyursunlar. Birinci maddenin 
son bendinde, «anlaşma yapıldığı takdirde bu 
kanun hükümlerine müracaat olunmaz» deni-
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yor. İkinci maddede anlaşma yapılmasına rağ
men, 45 gün kala, faraza bendeniz beş yıllık bir 
mukavele yaptım, birinci yılın bitmesine 45 gün 
kala o mukaveleye rağmen yeni kira bedeli ba
kımından mahkemeye müracaat edebileceğim. 
O halde anlaşma serbestisinin mânası nedir? Bi
linci ile ikinci madde arasında tezat vardır. Hu
lâsa olarak, bu madde ele alınıp, tekrar tetkik 
edilip, tedvin edilmelidir, kanaatindeyim. İşa
ret pttiğim hususları da komisyon cevaplandı-
rırsa kendilerine teşekkür ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, üçün
cü madde ile ilgili olarak verilmiş olan değiştir
ge önergeleri ile birlikte maddeyi geri alacağız. 
Ancak bir hususun aydınlatılmasında fayda mü
lâhaza ediyoruz. Prensip, kira bedelinin teshilin
de, taraflar serbestçe anlaşabilirler. Umumi 
prensip bu. Anlaşma olduğu takdirde bu kanun
daki esaslara riayet etmeye lüzum yok. Ancak 
veya anlaşmalar, şu evin kirası 500 lira diye mu
kavele yapmışlar, üç - beş yıllık, bir yıllık her ne 
ise, eğer bu ilk bir yıl içerisinde, Faruk Bey bil
hassa size izah ediyorum... 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeyo hitabedin, 
Milletvekiline hitab olmaz. 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Emirdağı ilçesi Davulga Bucağı Belediye 
eski Zabıta Memuru İsmail Uyumaz'm, tekrar va-
ziyefe alınmasına karar verildiği halde, bugüne 
kadar tâyin edilmemesi sebebine dair soru Öner
gesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı ce
vabı (7/463) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ederim. 26 . 3 . 1964 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 
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MUSTAFA UYAR (Devamla) — O sordu da 

onun için ona hitabediyorum. 

Bilhassa birinci yıl içinde, kiracı veya mal-
sahibi bu kanunu tetkik etti, kanunun getirdiği 
esaslara göre anlaşarak tesbit ettikleri kirayı az 
veya çok gördüler, o takdirde bu kanunun getir
diği esaslara göre kiranın yeniden tesbit edilme
si lâzım. İşte bu anlaşmanın müddeti bir yıl ola
caktır, birinci yılın bitimine 45 gün kala, 45 gün 
içinde, karşı tarafa ihtar edecektir. Her ne ka
dar biz 500 liraya anlaşmışsak da ben bunu az 
veya çok görüyorum haberin olsun, birinci yılın 
bitiminden itibaren 15 gün zarfında kiranın ye
niden tesbitini istiyeceğim, diyecektir. Ondan 
sonra mahkemeye gidilecektir. Şimdi biz, uzun 
boylu burada izahat vermekten ziyade, verilen 
takrirlerin ışığı altında maddeyi yeniden tedvin 
etmek üzere takrirlerle birlikte maddeyi geri is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzük hükümle
rine göre, verilmiş olan takrirlerle beraber üçün
cü madde komisyona verilmiştir. 

Vaktin geçmiş olması sebebiyle birleşimi 16 
Haziran Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 

1. — Emirdağı İlçesi Davulga Bucağı Bele
diye Zabıta Memuru İsmail Uyumaz'm işine son 
verilmiş, sebebi ile tekrar vazifeye alınıp alınmıya-
cağı hususundaki yazılı soruma, Millet Meclisi 
Tutanak Dergisinin 20 . 3 . 1963 tarihli Altmı
şıncı birleşime ait nüshasında İçişleri Bakanının 
verdiği cevap yayınlanmış ve (İsmail Uyumaz'-
m 1963 yılı belediye bütçesinde kabul edilen 
kadroya tâyin edileceği..) bildirilmiş olduğu 
halde bugüne kadar adıgeçenin tâyini yapılma
mıştır. İsmail Uyumaz'm tâyininin yapılmasına 
karar verildiği halde bugüne kadar tâyinin ya
pılmaması sebebi nedir? 

6. — SORULAR VE ÖEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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2. — ismail Uyumaz kendisine isnat edilen 

suçtan 24 . 4 . 1961 tarihinde beraet etmiş ve 
Davulga Belediye inzibat Komisyonu kararı 
Vilâyet inzibat Komisyonunca da bozulmuş' ol
duğu halde, vazifesine iade edilmiyerek mağ
dur edilen ismail Uyumaz'm bu mağduriyetine 
sebebolanlar hakkında bir işlem yapılmış mı
dır ve bir işlem yapılmamış ise sebebi nedir? 

3. — ismail Uyumaz'ın vazifesine iade edil
memesi halinde Bakanlıkça ilgililer hakkında 
ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

4. — ismail Uyumaz'ın daha fazla mağdur 
olmaması için Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 25 . 5 . 1964 

Şh. Md. : 2. D. Rs. Mua. 
621 - 302 - ] fi/8887 

Konu : Şevki G-üler'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 3 . 1964 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 8564/7/463 - 47548 sa
yılı yazı. 

Emirdağı ilçesi Davulga Bucağı Belediye eski 
Zabıta memuru ismail Uyumaz'ın tekrar vazifeye 
alınması ile ilgili Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler tarafından verilen yazılı soru önergesi 
üzerine yaptırılan tetkikat neticesinde : 

Emirdağı İlçesine bağlı Davulga Belediye 
eski Zabıta memuru ismail Uyumaz'a Belediye 
tahsildarlığı için ilk defa 150, ikinci defa 220 
lira ücret karşılığı çalışması teklif edilmiş ise 
de müktesep hakkı olan 3656 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesi gereğince almakta olduğu 14 
ncü derece karşılığı olmadığından adıgeçen bu 
vazifeyi kabul etmemiştir. 

Hâdisenin ilk vukübulduğu sırada Bucak 
Müdürü ve Belediye Başkanı Celâl Kurtcebe 
ve Encümen üyeleri hakkında ilçe idare Kuru
lunca verilen lüzumu muhakeme kararının adlî 
safhası beraetle sonuçlanmakla beraber C. Sav
cılığı ve müdahil tarafından temyiz edilmiştir. 

Müktesep kadro almamak, il Disiplin ve il 
idare Kurulu kararlarını icra etmiyen Bucak 
eski Müdürü ve Belediye Başkanı Emin Koç 
ile Bucak yeni Müdür vekili ve Belediye Baş
kanı A. Kâmil Pektaş hakkında ilçe idare Ku-
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rulunca verilen lüzumu muhakeme karan ti 
idare Kurulunca «Zorlama ile kadro almamı-
yacağı» gerekçesiyle sanıklar lehinde bozulmuş
tur. 

Kadro imkânsızlığı sebebiyle görevine iade
si mümkün olmıyan ismail Uyumaz'ın tâyini 
hususunda muhtar bir idare olan Belediyenin 
zorlanamıyacağına bilgilerinizi arz ederim. 

Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Emirdağı ilçesi Davulga bucağı Belediye 
Zabıta Memuru M emiş Bal'a sahte diploma ve
renler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakam Orhan öz-
trak'ın yazılı cevabı (7/464) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emirdağı ilçesi Davulga Bucağı Zabıta me

muru Memiş Bal'a sahte diploma verenler hak
kında kanunî takibat yapıldığı, vermiş olduğu 
yazılı soruma cevaben İçişleri Bakanı tarafın
dan bildirilmiş ve Millet Meclisi Tutanak Der
gisinin 20 . 3 . 1963 tarihli nüshasında yayın
lanmıştı, usulsüz olarak Memiş Bal'a diploma 
verenler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı
nın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

26 . 3 . 1964 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 25.5.1964 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. M. :,2. D. Rs.Mua. 
Sayı : 6E1-302-1T/8886 

. Ktanu : Şevki Oü'ler'in, yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 3 . 19ı64 tarilhli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğ'ü 8565/47549 sayılı yazı. 
Emirdağ ilçesi Davulga Belediyesi Zabıta 

Memuru Memilş Bal'a salıte diploma verenler 
hakkında ne igi'b'i bir işlem yapıldığına dair 
Afyon Karalhisar Milletvekili Şevki Güler ta
rafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
yaptırılanı incele'me neticesinde : 
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1. Belediye İnzibat Komisyonu kararına 

müstenideaı görevinden uzaMaışItırıkn M emiş 
Bal'ın 10 Ek'im 19(63 tarihinde tekrar vaızifesine 
iade edildiği, 

2. Muteber lolmıyam helgeıyi 'kullanan Me-
miş Bal 'hakkında İlçe idare Kurulunca veri
len meu'i muhakeme kararının i l idare Kuru
lunca tasdik 'edildiği, 

3. Diploma yerine verilmiş olan 'belgeyi 
tasdik eden. Emirdağ ilçesi ilköğretim Müdürü 
Emin ören'in «uçunun İl İdare Kurulunca 218 
sayılı Af Kamunu şümulünde görüldüğü, 

4. Davulga İlkokul Müdürü Esat Elçin 
hakkındaki suçun Kİ a, Af Kanunu şümulünde 
•mütalâa edildiği, 

5. Davulga Bucak (Müdürü ve aynı zaman
da Belediye Başkanı Emin Koç hakkımda lü
zumu muhakeme kararı verilerek kesinleştiği 
v al il iği n. iş'a rınd an ani aş il mistir. 

Arz ederim. 
Orhan, öztrak 
İçişleri Bakamı 

3. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'nın, 
Bakırköy ilçesi Mahmutbey nahiye, merkezinde 
yapılması kararlaştırılan yangın havuzunun, 
yapılıp yapılmadığına, dair yazılı soru önergesi, 
ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/467) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 'hususların Sayın İçişleri Baka

nı tarafımdan ve ya'znlı 'olarak cevaplandırılma
sını arz ededim. 

İst ahb ul Millet v ek i 1 i 
Sahri Vardarlı 

1. Lİ9İ03 senesinde yarp ılımasın a karar verile
rek programa alınan. İstanbul Bakırköy Mah
mutbey maniye, merkezindeki yanığın 'havuzu 
yapılmış 'mıdır? 

2. Yapılmamışsa sebebi nedir 
'3. Bu işte ihmal veya tekâsülü görülen ma

kam var mıdır 

4. İstan'bul vilâyetimde programa alınan di
ğer mevzular nelerdir ve 1903 senesinde yapıl
ması düşünülen işlere ait program İçişleri Ba
kanlığıma verilmiş midir'? 

-5. Pnoıgrama alman işlerden bitirilenler ve 
hitirilmiyenler hangileridir. 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 25.5.1964 
Mahallî İd. On. Md. 
Sayı : 6,lU101J./«87<4 

Konu : Soru önergemi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi. : 30 . 3 . 19)64 gün ve Kanumkır Müdür

lüğü 7/4(î7«8f>»88/47l60O sayılı yazı. 

İstanhUl Milletvekili Sayım ftahr'i Vardarlı'
nın yazılı önergesine cevabumdur. 

1. ıtstanhul Bakırköy ilçesinin Mahmutbey 
bucak merkezinde H'96,3 senesinde yaptırılması 
ele .alınmış olaın. yanığım havuzunun köy bütçe
sinden ayrılaıoak ödemekle yapılması kararlaştı-
rılmışsa da; 

Köy bütçesinden para verilmesi imkânının 
Ibulunmadığı, havuz projesinin Bayındırlık Mü
dürlüğünce (yapıldığı ve il bütçesinden hu mak
sadın 'tahakkuku içim yardım yapmanın kabul 
edilmiş (olduğu 1963 senesi 'bütçesiyle ayrılan 
ödeneğin hu husustaki işlemü evrakım ancak 
3 Mart 1964 tarihinde ikmal edilerek encümene 
sövki d'olayısiyle hu sene 'bütçesine aktarıldığı, 
İstanhul ili 'bütçesinin tasdiki için Başbakanı • 
lıkta okluğu, Ibüftçemin Bakanlar Kurulunca 
onanımı mütaakıp havuzun yapımıma haşlana
cağı, 

Binaenaleyh hiç kimsemin ihmalinin bulun
madığı, 

2. İstanbul ilinin 1963 yılı programında, 
mezkûr ilce ele alımıan ilkokul yapımı ile il ve 
köy yollarının yapım, hakimi ve lonarım pro
gramlarımın fazl asiyle gerçekleştirilmiş olduğu, 
mezkûr programlardan ilkimin Millî Eğitim, 
ikincisinin Bayındırlık Bakanlığının onayına 
tahi olması ve İçişleri Bakanlığınım yatırımcı 
Bakanlık .olmaması sebebiyle mezkûr program
ların Bakanlığımıza gönderilmemiş bulunduğu, 

Saygılarımla arız olunur. 

Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon Karahisar uçak seferlerinin tekrar 
başlatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Ferit Alp-
iskender'in yazılı cevabı (7/469) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 2 . 4 . 1964 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Afyon uçak seferleri hangi tarihte ve se
beple kaldırılmıştır? 

2. Afyon uçak seferi erinin tekrar başlatıl
ması düşünülmekte midir1? Düşünülmekte ise ne 
zaman başl atı 1 acaktır? 

T. C. 
Ulaştırima Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 12.5.1964 
Başkanlığı 

SHP : T-6P, 7-C/Htî 
No : 194 - 1 

Konu : Afyon Milletvekili Sayın 
Şevki Güler'in yazılı sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : M. M. Başkanlığı 4 Nisan 1964 gün 

ve Genel Sekreterlik Kan unlar Müdürlüğü 
7/469-8646/47847 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Şevki Güler'in Af
yon'a hava seferlerinin yapılması hakkındaki ya
zılı soru önergesine cevap, yazılı olarak aşağıda 
arz olunmuştur. 

1. Afyon hava lalanı, mevcut pistlerin tama
men yeniden inşa edilmeleri maksadiyle 12.6.1963 
tarihinden itibaren hava trafiğine kapatılmış ve 
dolaynsiyle Türk Hava Yolları da seferlerini ta
til etmiştir. 

Afyon hava alanında mevcut iki pistten; 
17/35 pistinin inşaatı 26 Kasım 1963 tarihinde 
tamamlanarak trafiğe açılmış ve uzunluğu ba
kımından F-27 tayyarelerinin tahdifrli olarak 
iniş - kalkışına elverişli bulunmakta ise de, is
tanbul - Antalya - istanbul arasında sefer ya
pan ve daima bu tahdidin üzerinde yüklü bir şe
kilde gelen tayyarenin Afyon'a iniş - kalkışı, ge
rek teknik ve gerekse işletmecilik bakımından 
uygun bir hareket olamıyacağı mülâhazasiyle 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığmca sefer
lere başlanamamıştır. 1 821 metre uzunluğunda 
olacak 13/31 pistinde halen inşaat devam et
mekte o"lup, muhtemelen Haziran 1964 sonunda 
tamamlanacaktır. 
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2. 13/31 pistinin inşaatı tamamlanıp tra

fiğe açıldıktan sonra mezkûr meydana hava se
ferlerine başlanması hususu üzerinde durulacak
tır. 

Arz ederim. Ferit Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar ilinde 1962 ve 1963 
malî yıllarında yapılmış il ve kay yolu bulunuj) 
bulunmadığına ve 1964 malî yılında yapılacak il 
ve köy yollarına dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Arif Hikmet Onat'm yazılı cevabi 
(7/472) 

2 . 4 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. Afyon Milletvekili 

Şevki Güler 

1. Afyon vilâyeti içinde 1962 ve 1963 malî 
yıllarında : 

a) Yapılmış il yolu var mıdır, varsa nerele
ridir? 

b) Yapılmış köy yolu var mıdır, varsa ne
releridir? 

2. Afyon vilâyeti içinde 1964 mıalî yılı zar
fında yapılacak il ve köy yolları var mıdır, var
sa nereleridir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/584 

18.5.1964 

Konu : Afyon Milletvekili ıSaym 
Şevki Güler'in yazılı sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4.4.1964 gün ve 8649/47850-7/472 sayı

lı yazı 
Afyon Karahisar ilinde 1962 ve 1963 malî 

yıllarında yapılmış il ve köy yolu bulunup bulun
madığına ve 1964 malî yılında yapılacak il ve 
köy yollarına dair Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Şevki Güler tarafından verilen yazılı so
ru önergesi ile ilgili olarak, bu il dâhilinde 1962. 
ve 1963 yıllarında yapılan ve 1964 yılında yapı
lacak yollara dair malûmat, 3 ayrı liste halinde 
ilişikte saygı ile sunulmuştur. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 
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Afyon îliuin 1962 yılı çalışmaları 

Kilometresi 

il yolu yapımı : 
1. Dinar - Başmakçı - Dazkırı : 

2. Dinar - Zapağılı - Homa, H. 

Köy yolu onarımı : 
1. îhsasiye - Leğen - Döger - Eskişehir H. 
2. Şuhut - Karaadilli - H. Bademli - Kulak 

îl yolu bakım : 
1. Sandıklı - Hocalar - Banas H. 
2. Afyon - Egrot (insaniye) 
3. Gazlıgöl - Hamam - Madensuyu 
4. Karaadilli - Haeıbeşirli 
5. Parsma - Haydarlı 
6. Gazllıgöl - Seyitgazi 
7. Çay llt. - Karaadilli 
8. Şulhut - Senirkent 
9. Tdkuşlar - Dumlupmar H. 

10. tlt. - Şulhut 
11. llt. - Kılmdms 
12. Balmahımut - İstasyon 
13. llt. - Çobanlar 
14. Emirdağ - Bavulga 
15. tlt, - ömerhamamı 
16. îlt. - Emirdagı 
17. tlt. - Ümraniye 
18. Dinar - Başmakçı - Dazkırı - D.Y. îlt. 
19. Kılıçaslan-Sincanlı 

Köy yolu bakımı : 
1. Üt. - Dinar 
2. îlt. - Kadılar 
3. tlt. - Kınık 
4. îlt. - Göçer 
5. îlt. - Gayzan 
6. îlt. - Nuriliey 
7. îlt. - Karapınar 
8. îlt. - Ağzıkara 
9. Şulhut - Pazlar 

10. Şuhut - Cahirözü 
11. îlt. . Ete 
12. Ilt. - îçkili 
13. îlt. - Evciler 
14. Afyon - Meehisar îlt. - Anbanaz H. 
15. Afyon - Meehisar Ilt. - Gebeceler - Göynük 
16. Ilt. - Işıklar 
17. Daıvulga - Bademli 

23 - 32 kilometresinde yapılacak sanat yapıları 
için malzeme ihzar edilmiştir. 
0 - 10 kilometre arasında yapılacak sanat yapıları 
için malzeme ihzar edilmiştir. 

0 - 1 3 kilometre arasında tesviye yapılmıştır. 
0 - 9 kilometre arasında tesviye yapılmıştır. 

0 - 57 kilometre arası 
0 - 37 
0 - 1 
0 - 32 
0 - 24 
0 - 10 
0 - 47 
0 - 33 
0 - 13 
0 - 26 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 7 
0 - 23 
0 - 2 
0 - 12 
0 * 8 
0 - 23 
0 - 11 

0 - 1 
0 - 3 
0 - 2 
0 - 4 

0 - 2 

0 - 3 
0 - 10 
0 - 6 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 7 
0 - 34 
0 - 20 
0 - 5 
0 - 7 

•» 
» 
•» 
» 
» 
•» 

•» 

» 
» 
» 
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Afyon ilinin 1963 yılı çalışmaları 

İl yolu yapımı : 
1. Şuhut - Senirkent Hd. 
2. Dinarlı - Yiapağlı - Hamsa Hd. 

3. Kazlıgöl - Seyitgazi Hd. 
(Dinar köprüsü) 
Köy yolu yapımı : 

1. Fethibey - Sipsin 

2. Ilt. - Elpirek 

3. Elpirek Ilt. - Çobanlı - îsmailköy 

4. Bolvadin - Derekarabağ 
5. Ilt. - Mahmari 
6. Mahmıari Ilt. - Nuh 
7. lllt. - Karapınar 
8. Şuhut - Ay'dın - Başyiran 
9. Bayat - Çukurkuyu 

10. Ilt. - Manahoz - 'Bağlıoa - Han 
11. Suvermez - Toklucak - Yipribey 
12. Afyon - îseehisar - Ilt. - Anbanaz - Bavurdu 

îl yolu bakımı : 
1. 'Ut. - Çobanla 
2. Şuhut - Senirkerit Hd. 
3. Dinar Başmakçı - Dazkırı D.Y. 
4. Gazbgöl - Seyitgazi Hd. 
5. Ut. - Şuhut 
6. Afyon - îhsaniye (Esrt) 
7. Balmahut - İstasyon 
8. Ilt. - ömerhamamı 
9. Çat Ilt. - Karaadilli 

10. Karaadilli - Haeıbeşirli 
11. Porsuna - Baydariı 
12. Emirdağ - Davulga 
13. Tokuşlar - Dumlupmar 
14. Sandıklı: Hacalar - Banaz Hd. 
15. Ilt. - Ümraniye 
16. Kılıçarslan - Sincanlı 
17. Ilt. - Kılandıras (Karadinek) 
18. Emirdağ - Bayat 

Kilometresi 

33 - 43 Km. arası tesviye ve stabilizesi yapıldı 
0 - 24 Km. arasında 0 - 15 m, kalınlığında stabi
lize kaplama yapıldı. 3 aded 10 m. den küçük 
köprü yapıldı, muhtelif yerlere büzler konuldu 
8.50 m. açıklığında köprü yapıldı. 

Programdaki 0 - 2 Km. arası tesviye ve stabili
zesi ikmal edildi 
Programdaki 0 - 8 Km. stabilize ve 0 - 8 tesvi
yesi yapıldı 
Programdaki 0 - 3 Km. 1er arası tesviye ve kap
laması yapıldı 
2 - 13.5 stabilize tesviye yapıldı 
0 - 5 stabilize kaplaması yapıldı 
0 - 1 Km. tesviyesi ve 'stabilizesi yapıldı 
4 - 18 stabilizesi ikmal edildi 
0 - 4 reglaj işleri yapıldı 
0 - 7 reglaj işlerinde çalışıldı 
0 - 28 tesviyesi yapıldı 
45 Km. reglaj yapıldı 
34 Km. reglaj yapıldı 

• Kilometre 

0 - 71 
0 - 43 
0 - 37 
0 - 20 
0 - 26 
0 - 3 6 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 47 
0 - 32 
0 - 24 
0 - 2 3 
0 - 17 
0 - 5 7 
0 - 8 
0 - 11 
0 - 4 
0 - 23 
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Kilometresi 

Köy yolu bakımı : 
l. Ilt. - Sülümenli 
2. tlt - Elfenik 
3. Çobanlar - Bolvadin 
4. Ilt. - Aşağıtandır 
5. Ilt. - Efe 
6. Ut. - IciMi 
7. îlt. - Garipçe 
8. Ilt. * K. Höyük 
9. Ilt. - Tazlaı 

10. Ilt. - Senir 
11. Ilt. - Serban 
12. Ilt. - Cumalı - Karaca&hmet 
13. Ilt. - Ürküt 
14. Orday - Sorkren 
15. Ilt. - Hüdüihamamı - Reşadiye 
16. Ilt. - Ekinova 
17. Ilt. - Akarın 
18. Ilt. - Ballık 
19. Kızıl - Ilt. - Dambay Uluköy 
20. Ilt. - Mahmarı 

0 - 4 
0 - 8 
0 - 25 
0 - 3 
0 . 4 
0 - 4 
0 - 1 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 5 
0 - 4 
0 - 6 
0 - 8 
0 - 2 
0 - 7 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 6 
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Afyon ilinde 1964 yılında ele alınacak işler 

Kilometre 
ödenek 
Lira 

İl yolu yapımı : 
1. Ilt. - Uluborlu 

İl yolu onarımı : 
1. Karaadilli - Hacıbeşirli 
2. Ilt. - Şuhut 

îl yolu bakımı : 
1. Şuhut - Senirkent H. 
2. Dinar - Başmakçı - Bazkırı D.Y. 
3. G-azlıgöl - Seyitgazi H. 
4. Ilt. - Şuhut 
5. Afyon - Ihsaniye (Egret) 
6. Çay Ilt. - Karaadilli 
7. Karaadilli - Hacıbeşirli 
8. Porsama (Çobansaray) - Haydarlı 
9. Emirdağ - Davulga 

10. Tökuşlar - Dumlupmar H. 
11. Sandıklı - Hocalar - Bozna H. 
12. Kılıçarslan - Sincanlı 
13. Gömü Ilt. - Bayat 
14. Ilt. - Sincanlı D.Y. Ilt. - Zaferanıtı 

lupmar Hd. 

0 - 5 100 000 

Dum-

Köy yolu yapımı : 
1. Ilt. - Yarımca - Omuzoa 
2. Davulga - Bademli - Avdan 
3. Bolvadin - Çobanlar îlt. - Hamidiye - Ku-

racaova 
4. Gazlıgöl * Belce 
5. îlt. - Üçkuyu 
6. îlt. - Çalca 
7. îlt. - Ahurhisar 

0 - 30 
0 - 25 

0 - 36 
0 - 36 
36 - 12 
0 - 25 
0 - 36 -
0 - 43 
0 - 30 
0-27 
0 - 22 
16 - 13 
0 - 56 
0 - 10 
0 - 15 

0 - 43 

3 
5 

•6 

3 
5 
7 
2 

50 000 
50 000 

Yekûn 100 000 

41 000 
33 '000 
12 000 
25 000 
33 000 
40 000 
30 000 
27 000 
21 000 
13 000 
50 000 
10 000 
15 000 

40 000 

Yekûn 390 000 

30 000 
60 000 

•60 000 
30 000 
50 000 
70 000 
20 00O 

Yekûn 155 000 
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Kilometre 

45. Ilt. - Ağzıkara 
46. Ilt. - Efe 
47. Şuhut - Çakırözü 
48. Şuhut - Bazlar 
49. Dazkırı - Ağyenice 
50. Dazkırı - Yürepil 
51. Başmakçı - Yakan 
52. Dazkırı - Kızılviran 
53. Ilt. - Evciler 
54. B. Kalecik - Kocatepe 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
l'.l. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Köy yolu bakımı : 
Ilt. - Anbanal - Bavvurdu - Ilt. -
Elprik 
Ilt. - Gebeciler - Göynük 
Ilt. - Sülmenli 
Ilt. - Iısikler 
Sülmenli - Ilt. - Çobanlar 
Illt. - Nuribey 
Ilt. - Deper - B. Kalecik - K. Kale
cik 
Elbirik - Ilt. - Çobanlı - ismail 
Fetıhibey - Sipsin 
Çobanlar - Bolvadin 
Ilt. - Dişli - özburun 
Bolvadin - Derekarabağ" 
Ilt. - Maltepe - Kadıköy 
Ilt. - Geyzen 
Ilt. - Avsar 
Ilt. - Karapınar 
Kızıl - Ilt. - Dombay 
Ilt. - Dikici 
Ilt. - Eber 
Ilt. - Genceli 
Ilt. - Çakıcı 

8 
20 
8 
5 
6 
2 

18 
3 
2 

25 
6 

13 
6 
2 
1 
1 
5 
1 
'5 
3 
4 

Surermez - Toklucak - Y. Pribeyli 45 
Davulga - Ba'demli 
Ilt. - Cumalı - Karacaa'h 
Ilt, - A. Dandırı 
Ilt. - Dinar - Ayzin 
Ilt. - Hacan 
Ilt. - Basağaç 
Ilt. - Ürküt 
Ilt. - Mirt.az - Sorkun 
Ilt. - Hü'dai hamamı - Reşat 
Ilt. - Ballık 
Ilt. - Kızılören 
Ekinova 
Ilt. - Akharım 
Ilt. - Garipçe 
Ilt. - ıSaracik 
Ilt. - Tazlar 
Ilt. - Sınır 
Ilt. - Serban 
Ilt. - Mıallımarı 
Mâhmarı Ilt. - Nuh 
Ilt. - içkili 
Ilt. - Ağin Gödeş - Balcıkhısır 

7 
5 
3 
6 
2 
2 
4 
6 
8 
4 
12 
2 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
7 
1 
4 

12 

Kilometre 

3 
4 
6 

10 
3 
4 
6 
7 
7 
6 

340 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ili Çat ilçe merkezi toprak envan
terinin ne zaman yapılacağına dair soru öner
gesi ve tmar ve İskân Bakanı Celâlettin JJzer'in 
yazılı cevabı (7/496) 

16 . 4 . 1064 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırümaJsına 
deılâ'leıtilerimzi sayılarımla arz ve rica öderim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Toprak tevzi komisyonlarının faaliyetine 
esas oTmaık üzere Erzurum Çat ilçe merkezi top
rak envanterinin şimdiye kadar yapılmamış ol
masının sebebiyle bu envanterin ne zaman yapı
lacağının açıklanmadı. 

T. C. 
tmar ve iskân Bakanlığı 21.5.1964 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 386 

Özü : Yazılı soru hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30.4.1964 tarih ve 7/496, 8834-48779' sa

yılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt tara

fından verilen yazılı soru önergesine, Bakanlığı
mız Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan not eklice sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 

Celâlettin Üzer 
imar ve iskân Bakanı 
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NOT : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca 'kabul edilen 5 
yıllık köy envanter etüdü projesinde, bucak mer
kezleri de dâhil olmak üzere yalnız köylerin etü
dünün yapılması öngörülmüştür. Bunun için, { 
diğer Doğu ve Güney - Doğu illerimde olduğu 
veçhile, Erzurum iline bağlı Çat ilçesi köyleri 
ile bucak merkezlerinin etütleri tamamlanmış 
olup, ilçe merkezi bunun dışında bırakılmıştır. 

Bütün il ve ilçe merkezleri giibi, Çat ilçe mer
kezi de Doğu ve Güney - Doğu bölge plânlama
sı çalışmaları içerisinde ele alınacaktır. 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Ankam, İstanbul ve İzmir'de kaç noterlik bu
lunduğuna ve hâlen hazırlanmış bir Noterlik 
kanunu tasarısı olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Adalet Bakanı Sedat Çummlı'nın yazılı 
cevabı (7/502) 

8 . 5 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı 

tarafından, işin müstaceliyetine binaen, yazılı 
olarak ivedilikle cevaplandırılmasına müsaade
lerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Osman 

İzmir Milletvekili 

1. Halen Ankara, istanbul ve izmir'de kaç 
noterlik mevcuttur? 

2. Bu noterliklere kaç kişi müracaat etmiş
tir ve müracaat edenler arasında meslekî ihtisa
sı olan kaç kişi bulunmaktadır? 

3. Münhal bulunan ve bir âmme hizmeti 
olan noterliklere yapılan tâyinlerde bu hizmetin 
en ehil kişiler tarafından ve en iyi şekilde gö
rülmesi gayesiyle ehliyet ve ihtisasa ımı kıymet 
verilmektedir yoksa birtakım politik mülâhaza
larla C.H.P. de faal hizmetleri bulunan parti 
mensuplarının tâyinleri mi yapılmaktadır? 

4. Halen hazırlanmış bir Noterlik kanunu 
tasarısı mevcut mudur? Mevcutsa bugüne kadar 
Meclise sevk edilmemesinin sebebi nedir? 

5. Bu tasarıda noterliğe tâyin hususunda 
tercih sebebi olarak neler düşünülmektedir? 

6. Adalet Bakanlığı olarak, meslekî ve ilmî 
çalışmaları teşvik ve himaye için ne gibi tedbir-

15 . 6 . 1964 0 : 3 
ler alınmış ve ne gibi imkânlar sağlanmıştır? 
Ayrıca bu konuda daha ne gibi tedbirlerin alın
ması ve imkânların sağlanması düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 . 5 . 1964 

Hukuk işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 8198 

Konu: izmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli ve 11 Mayıs 1964 gün, 7/502 - 8886/49147 
sayılı yazınız. 

Yukarda gün ve sayısı gösterilen yazınıza ili
şik olarak gelen izmir Milletvekili Şinasi Osma' 
nın 8 Mayıs 1964 günlü yazılı 'soru önergesine 
Bakanlığımızın cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Birinci sorunun cevabı : 
Halen Ankara'da 16, istanbul'da 16 sı istan

bul noterliği, 11 i Beyoğlu noterliği ve 2 si Be
şiktaş noterliği olmak üzere, diğer ilçelerdeki 
noterlikler hariç 29 ve Izmirtâe, Karşıyaka no
terliği hariç, 8 noterlik mevcuttur. 

İkinci sorunun cevabı : 
Halen münhal olup ilân süresi sona ermiş no

terliklerden Beyoğlu 11 nci Noterliği için 22, is
tanbul 4 ncü Noterliği için 54, izmir 3 ncü No
terliği için 24 ve Ankara 1 nci Noterliği İçin 18 
müracaat vâki olmuştur. 

30 Nisan 1964 tarihinde noterin istifası sebe
biyle boşalan Ankara 4 ncü Noterliği halen ilân 
safhasında olup, mezkûr noterliğe tâyin için bu
güne kadar iki talip müracaat etmiştir. 

Noterlik Kanununun 8 nci maddesi gereğin
ce, sözü edilen noterliklerin münhal olduklarına 
dair Bakanlığımız tarafından yapılan ilânda, ay
nı kanunun 7 nci maddesindeki vasıfları taşıyan 
kimselerin başvurmaları lüzumu belirtilmiş olup, 
taleplerin, noterliğe tâyin edilebilmek için 7 nci 
maddede gösterilen vasıfları haiz bulunmaları 
şarttır. 

Taliplerin,- müracaat ettikleri tarihe kadar bu
lundukları görevler, senatörlük ve milletvekilliği, 
hâkimlik, savcılık, avukatlık,- hukuk müşavirliği, 
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müsteşarlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kanunlar Müdür Muavinliğidir. I 

Üçüncü sorunun cevabı: j 
Noterlik Kanununun 8 nci maddesinde, no- i 

terliğin açılması halinde keyfiyetin Kesmî Gazete ı 
ve ayrıca mahallinde çı'kan her hangi bir gazete i 
ile ilân edildikten sonra, talipler arasından No
terlik Kanununa göre gereken vasıfları haiz olan
lardan birinin Bakanlığımızca tâyin olunacağı 
hükme bağlanmıştır. Noterlik Kanununda, no
terliklere tâyinde talipler arasındaki tercihe öl- i 
çü teşkil edecek vasıf ve şartları tesbit eden baş- i 
kaça bir hüküm mevcut değildir. Ancak, Noterli- j 
ğin bir âmme hizmeti olması ve büyük bir ehem- i 
miyet arz etmesi dolayısiyle, 7 nci maddede ya
zılı vasıf ve şartları taşıyan talipler arasından 
birinin noter tâyin edilmesi sırasında, taliplerin ! 

mezkûr maddede zikredilenler dışında kalan ve I 
tercihe esas teşkil edebilecek nitelikte olup noter- ı 
lik mesleki bakımından önemi haiz bulunan diğer I 
vasıflarının da nazara alınacağı tabiîdir. Bu bil
giler, taliplerin her birinin hal tercümeleri, ye- ' 
terlik derecelerini gösteren belgeler ve sicilleri i 
ayrı ayrı incelenmek suretiyle 'elde edilmektedir. 

Münhal veya muhdes noterliklere tâyin için 
başvuran isteklilerin hangi siyasi parti ile ilgili 
bulundukları, noterliğe tâyin zımnında nazara 
alınması gerekli ve caiz bulunan hususlardan ol
mayıp, bu şahısların kanuni 'şartları haiz bulu
nup bulunmadıkları ve tercihe şayan vasıflarının 
neler olduğu konusunda yapılan incelemede, han
gi siyasi partiye mensüboldukları konusu Bakan- ; 
lik tet'kikatmm tamamen dışında kalmakta ve ta- ! 
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lipler arasındaki tercihte, 8 nci maddenin tanıdı
ğı takdir yetkisi objektif kıstaslara göre kullanıl
maktadır. 

Dördüncü ve beşinci soruların cevabı : 
Evvelce Noterlik Kanununun yeniden hazır

lanması konusunda Bakanlığımızda çalışmalar 
yapılmış ise de, halen mezkûr kanunun müstace-
len değiştirilmesini gerektirir bir zaruret müşa
hede edilmediğinden, bu konuda Bakanlıkta bir 
çalışma yapılmamaktadır. Yeni bir tasarı hazır
lanması 'söz konusu olduğu takdirde, -evvelce ya
pılmış çalışmalarda varılan sonuçlardan da isti
fade edileceği tabiîdir. 

Altıncı sorunun cevabı : 
Noterlerin meslekî ve ilmî çalışmalarını teş

vik ve himaye için, mevcut mevzuat çerçevesin
de faydalı olmaya gayret gösterilmektedir. Bu 
cümleden olarak Bakanlığın dergi ve sair yayın
ları noterlerin istifadesine do açık olup, ayrıca 
yabancı memleketlere bilgi ve görgülerini artır
mak maksadiyle gönderilen mesleV mensuplarına 
da o memleketler noterlik mevzuatı ve tatbikatı 
tetkik ettirilmekte ve noterlerin meslekî güçlük
lerinin halli maksadiyle, talepleri üzerine, kendi
lerine Bakanlıkça gerekli mütalâa ve tavsiyeler
de bulunulmakta, genelgeler çıkarılmaktadır. 
Meslekte temayüz eden noterlerin Noterlik Kanu
nunun 19 neıı maddesi gereğince terfian tâyin
leri de meslekî çalışmanın teşviki cümlesinden-
dir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

...y.. >m< .»<.., 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZBEŞİNCİ BİRLEŞİM 
15 . 6 . 1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 825 sayılı Ceza Kanununun 5 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki «Bu kararın tasvi
bi Adliye Vekâletine» ibaresinin Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/885) 

2. — Hukuk işlerinden doğun ihtilâfların 
halli için bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurulma
sı hakkındaki 4788 saylh Kanunun 40 ncı mad
desindeki «Onun da özrü olursa maîhkemeye 
üyelerin en yüksek derecelisi ve aynı derece
den birden fazla üye varsa kıdemlisi ve kıdem
de eşitlik halinde yaşlısı başkanlık eder» hük
münün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/886) 

3. — İsrail'e gidecek olan înııar ve İskân 
Bakanı Celâdettin Uzer'in dönüşüne kadar ken
disine, Bayındırliık Bakanı Arif Hikmet Onat'-
m vekillik edeceğine dar Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/887) 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Balkanı Ferid Alpislkender'in dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Malik 
Yolaç'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/888) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/889) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II . 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. —- 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) 

2. — 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 (6/693) 

3. — 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) 

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

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

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

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

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

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel İlân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş vç görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 
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10. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, ı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

11. — 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) 

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

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

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

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

16. — 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) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 1 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

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

19. — 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) I 

20. — 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) 

21. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatımn ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

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

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

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

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

26. — 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) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
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) 

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

29. — 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) 



30. — 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) 

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

32. — 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) 

33. _ 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) 

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

35. — 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) 

36. — 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 Tanm bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

37. — 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 içişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

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

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne | 

ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

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

41. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı 'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın-
madığına dair Tanm ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

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

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

44. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan 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) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail 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) 

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

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
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) 
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49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak- ! 

ça'nın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

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

51. — 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
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

52. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

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

54. — 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 Bakdîhından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

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

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

58. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 

kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorus»u (6/796) 

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

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

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

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

63. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne saman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nuıı, 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) 

65. — 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 sorusu (6/803) 

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

G7. 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) 

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

69. — 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) 

70. — Samsun Milletvekili, İlyas 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) 

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

72. — Eskişehir Milletvekili Sayfi 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) 

73. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'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) 

74. — 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 olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

75. — 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) 

76. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

77. — 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) 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan 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) 

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

80. — 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) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
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) 

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

83. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken-
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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

88. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temasılarda ve müzakerelerde bulunduğundan 



haberdar olunup olunmadığına dair içişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

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

88. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa, is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

89. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

90. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

91. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

92. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 , 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

93. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmın imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının mikta
rı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

94. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'in, Adalet Partisi Genel Başkanının, Bur
sa il kongresinde, Kıbrıs meselesi hakkında 
verdiği demece dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/832) 

95. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Asir Savaşır hakkındaki 

iddiaların doğru olup olmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/833) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kân'm, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

97. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/835) 

98. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli, üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

99. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

100. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'
ın, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/838) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — 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] ! j 
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X "2. — 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] 

3. — Siyasi partiler kanunu tasarısı île 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] 

4. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Saytsı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10.4 1964] 

5. — 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] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17. 8.1963] 

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 madde
sinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/328) (S. Sa
yısı : 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 
Pılân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayı
sı : 393) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mİehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T.C. Emeili Sandıği 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitini 
Komisyonunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı : 
396) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 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] 

7. — 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] 

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

9. — 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-
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nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile ı 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

10. -r- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

11. — 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 Yüdırım'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat, vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bası 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] 

12. — 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] 

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

14; — 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 Plâu ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

16. -— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğılu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — 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 Sarı
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına 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 İnal'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] 

18. — 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] 

19. —• 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] 

20. — 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] 

21. — Konya Milletvekili îhsan 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] 

22. — 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] 

23. —- 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] 

24. — 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] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak 
şifin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu-
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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] 

26. — 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] 

27. — 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] 

28. — 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] 

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

30. — 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] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 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] 

32. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tanm, 



Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

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

34. — 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 komisyonlan raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

35. — 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] 

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

37. — 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] 

38. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 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] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
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] 

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

41. — 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] 

42. — 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] 

X 43. —- 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] 

44. — 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 kararma 
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] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 .5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına 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] 
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40. — 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 Kararma 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] 

47. — 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 Kararına 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, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2.1964] 

48. — 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 Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
ran 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] 

49. — 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] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
lann 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] 

51. — İzmir Milletvekili Şinasi Osuna 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] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
8 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 

I (2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına 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 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
nsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 56. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına 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 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına 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) 

I (S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 



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

60. — Antalya Milletvekili İhsan 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] 

61. — Kurucu Meclis, Cumhurbaşkanlığı 
vıe Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını înöeleme .komiö-
yonları raporları (5/85) (S. Sayısı : 704) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1964] 

62. — Türkiye Büyük Millet 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'-
nın, 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] 

65. — Burdur Mületvekiil Mehmet Özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

66. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yıfr Aralık ve 1964 yılı Ocak, 
Şubat aylan hesabı hakkıda Hesapları İncele
me Komisyonu raporu (5/84) (S. Sayısı : 
654) [Dağıtma tarihi : 13 .4 .1964] 

67. — Ankara MiHeıfcvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 
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I 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 

fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S. Sayısı : 
691) [Dağıtma tarihi : 14. 4 .1964] 

68. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/739) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldmlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/741) (S. Sayısı : 657) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

70. — Malatya Milletvekili Halit Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 658) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

71. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/638) (S. Sayısı : 659) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

72. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 660) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

73. — Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/573) (S. Sayısı : 661) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

74. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldmlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/570) (S. Sayısı : 662) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

75. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

| ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/559) (S. Sayısı : 
663) [Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

76. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/527) (S. Sayısı : 
664) [Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

77. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/839) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

78. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/837) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

79. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç 'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/826) (S. Sayısı: 667) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

80. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/822) (S. Sayısı : 668) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

81. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/785) (S. Sayısı: 669) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

82. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/784) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

83. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/591) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 16 .4 .1964] 

84. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/783) (S. Sayısı : 672) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/771) (S. Sayısı : 673) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 .1964] 

86. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim 
Araş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/596) (S. Sayısı : 674) [Da
ğıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

87. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/705) (S. Sayısı : 
675) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

88. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/609) (S. Sayısı : 676) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4.1964] 

89. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/610) (S. Sayısı : 
677) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

90. — Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldınhnaısı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/637) (S. Sayısı : 678) [Da
ğıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

91. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/755) (S. Sayısı ; 
679) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 



92. — Urf a Milletvekili Kadri Eroğan'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/756) (S. Sayısı : 680) [Dağıtma ta
rihi, : 18 . 4 .1964] 

93. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 681) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

94. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/680) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 .1964] 

95. — Ankara Milletvekili Zühtü Pehlivanlı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 683) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 .1964] 

96. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu 
ile Çorum Milletvekili Hilmi încösulu'nun yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/668) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 4.1964] 

97. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/667) (S. Sayısı : 685) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1964] 

98. — îzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/645) (S. Sayısı : 686) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 .1964] 

99. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/644) (S. Sayısı : 687) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 ; 1964] 

14 — 
100. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-

nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/639) (S. Sayısı : 688) [Dağıtma 
tarihi : 20 .4 .1964] 

101. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/735) (S. Sayısı : 
689) [Dağıtma tarihi : 20 . 4 .1964] 

102. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/719) (S. Sayısı : 690) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

103. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tâdiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 
içişleri komisyonları raporları (2/55) (S. Sa
yısı : 49 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 4 . 1964] 

104. — Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/563) (S. Sayısı : 705) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1964] 

105. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı 
Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 .1964] 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
B - BÎRTNCT GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

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 Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 
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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: 
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 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. 
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 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
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 tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5.1963] 

10. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — izmir 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 fe829 sayılı Kanunla deği
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
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da-
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — istanbul 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 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 tasarısı 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 .11.1963] 

17. — ilköğretim 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 tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor-
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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 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 Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları 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 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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 bağiı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Hân 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 
Ibendinin kaldınlması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
ydı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldmlmasma dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Da'ğıtma tarihi ; 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (1/402) (S. Sa* 
yısı : 293) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 196â] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun tekliii 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 tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 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 raporları (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
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, Sağtiık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları 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
yonları raporları (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 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 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: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 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 komisyondan raporlan (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Milflî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(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 raporlan (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 tasansı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonlan 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 raporlan ve Anayasa Komisyonu 
mütalâalan (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1968] 

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

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasansı 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 komisyonlan 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 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. — 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 nci 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] 

X 55. — 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 komisyonlan raporlan 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

56. — 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
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

X 57. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklannm si
linmesi hakkındaki kanun tasansı 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] 

58. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

59. — 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 
komisyonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

60. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sel&hattin. 
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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] 

61. — 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 62. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
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 Andlaşmanın 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, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 

„ Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasaıısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — 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] 

64. — 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] 

65. — 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] 

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

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

68. — 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 ı 
18 . 10 . 1963] 

X 69. — 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 komisyonlan raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 70. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X71. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

72. — 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 73. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
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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 74. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/498) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 75. — 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) 

76. — 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 77. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına 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] 

78. — 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] 

79. — 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] 

80. — 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] 

81. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sırn 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] 

82. — 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] 

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

84. — 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] 

85. — 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] 

86. — 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] 

87. — 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] 

88. — 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] 
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89. — 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] 

90. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Eakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim 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] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat 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] 

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 ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkmdalri 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Ankan'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 . 1984] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki 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] 

94. ,— Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri 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 raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, islâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu 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 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] 

98. — C. 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 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 : 
546) [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] 

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



102. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (S. Sa
yısı : 652) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

103. — istanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, tbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) Ğyos Noel Pran-
suva Soris (Şovris) in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) (S. Sayısı : 653) 
[Dağıtma tarihi : 11.4 .1964] 

104. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 2 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu mütalâasiyle Plân 
Komisyonu raporu (2/13, 2/85) (S. Sayısı : 
655) [Dağıtma tarihi : 15 .4 .1964] 

105. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1964] 

106. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

X 107. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı 694) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

X 108. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

X 109 .— Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla

rı raporları (1/594) (S. Sayısı: 696) [Dağıtma 
tarihi: 18 . 4 . 1964] 

110. — Manisa ilinin Selendi ilçesi, Hacılar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den doğma 5.3.1943 
doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/866) (S. Sayı
sı: 697) [Dağıtma tarihi: 18 . 4 . 1964] 

111. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi halanda kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/636) (S. Sa
yısı : 700) [Dağıtma tarihi : 21.4 .1964] 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nci maddesi
ne bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/671) (S. Sayısı: 701) [Dağıtma ta
rihi: 28 . 4 . 1964] 

113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 
702) [Dağıtma tarihi: 28 . 4 . 1964] 

114. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 
58 nci bendine tevfikan belediyelerce kurulan 
toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 
12 . 9 . 1960 gün ve 80 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin 6 nci fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/361, 2/414) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1964] 

115. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sa
yıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1964] 

116. — Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 
ve 37 arkadaşının, Bozcaada ve İmroz nahiyele
rinin mahalli idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin yeniden yürürlüğe konması
na dair kanun teklifi ve Dışişleri, Millî Eğitim 
ve içişleri komisyonlarından seçilen 3 er üye-
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den kurulan Geçici Komisyon raporu (2/677) 
(S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 9 . ö . 1964] 

X 117. — Hariçte çalışan işçilere konut kre
disi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında 
kanun tasansı, îmar ve İskân, Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (1/669) (S. Sayısı : 
708) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1964] 

X 118. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel müdür
lüklerine bağlı kurum, okul ve kuruluşlara dö
ner sermaye verilmesi hakkında kanun tasansı 
ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve üç arkadaşnın, 6968 sayılı Zirai Müca
dele ve Zirai Karantina Kanununa ek kanun 

• • m 

teklifi ve Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/598, 2/260) (S. Sayısı : 710) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 5 . 1964] 

119. — Sağlık Eğitim enstitüleri kuruluş ka
nunu tasansı ve Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/596) 
(S. Sayısı : 712) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1964] 

120. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1964] 

(Yüz beşinci Birleşim) 




