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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının, Deniz iş kanunu teklifinin Genel 
Kurulun 24 . 12 . 1964 tarihli 12 nci Birleşi
minde tş kanunu tasarısını görüşmek üzere ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (3/1002, 2/314) 

2. — C. Senatosu İzmir Üyesi îzzet Birand 
ve Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, Ek görev ve 
aylık ödenekleri namı altında 1962 malî yılı 
Bütçesinden her hangi bir tediye yapılmaması 
(hakkında kanun teklifinin, Genel Kurulun 
24 . 12 . 1964 tarih ve 12 nci Birleşiminde İş 
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1003, 
2/73) 

3. -— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m, Türk sinama filimciliğini kalkındırma ka
nunu teklifinin, Hükümetçe hazırlanmakta 
olan Türk sinema filimciliğini kalkındırma ka
nunu tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere te
hirine dair Turizm ve Tanıtma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (3/1004, 2/602) 

4. — Adaüefc Bakanı Sim Atalay'ın, seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki (kanun tasarısının, ha
vale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilecek 6 şar üyeden kurular 
cak GeçM bir Komsyonda görüşülmesine flair 
önergesi (1/772, 4/349) 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, Çayın ye-
tiştirilmesive istdhsalindeki ve ithalindeM tat
bikatı incelemek, Beş Yıllık Plân tatbika
tında aksaklıklar olup olmadığını araştırmak 

üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir araştırma komisyonu kurulmasına dair öner
gesi (10/17) 

B - IKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — İller Bankası Kanununun 2 nci 

maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/646) (S. Sayısı : 694) 

X 2. — Demiryolu 51e yolcu ve bagaj taşın
masına mütaallik Milletlerarası Andlaşma 
(CIV) ve ekleriyle, Demiryolu İle eşya taşın
masına mütaallik (CİM) ve eklerinin, ek Pro
tokolün ve nihai Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/714) (S. Sayısı : 792) [Dağıtma tarihi : 
30.12 .1964] 

X 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (M. Meclisi 1/751, C. 
Senatosu 1/432) (M. (Meclisi S. Sayısı : 786, 
0. Senatosu S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
29 .12 .1964] 

X 4. — Askerî Öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/574) (S. , Sayısı : 757) [Dağıtma /tarihi : 
25 .11.1964] 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

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

rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/523) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 .1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nım teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963J 

4. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 7.12.1964] 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/306) 
(S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 3.7.1963] 

X 6. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının 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* 7. -— Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 8. — 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 ye Dışişleri, Güm

rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 . 1963] 

X 9. — 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 tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 10. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektpların onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 11. — 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] 

X 12. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuryeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlasması ve bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlasması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan 
İttifak Andlaşmasınm uygulanıması için imza 
ed'len Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan-
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ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/24) (S. Sayısı : 387) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

X 13. — Türk Yunan - Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri merca-
smın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 14. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/686) (S. Sayısı : 766) [Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1964] 

X 15. — Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/552) (S. Sayısı : 771) 
[Dağıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 16. — Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanması hakkında Andlaşma» nm onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/604) (S. Sayısı r 772) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 17. — Birleşmiş Milletler Andlaçması-
nın 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birlenmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 
1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş 
olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/695) (S. Sayısı : 773) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 18. — Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
tiç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril-, 

mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı: 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 ,. 1963] 

X 19. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) /(S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 .1963] 

X 20. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkkrasmın değiştiril
mesine dair porotokollerin onaylanmasının uy
gum bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

X 21. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı: 
646) [Dağıtma tarihi: 27 . 3 . 1964] 

X 22. — 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] 

X 23. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avru
pa Ara Anlaşmaları ve bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komis
yonları raporları (1/597) (S. Sayısı : 775) 
[Dağıtma tarihi : 9 .12 .1964] 

X 24. — 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] 

X 25. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 ta
rihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu-
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lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/677) (S. Sayısı : 774) [Dağıtma 
tarihi : 8 .12 .1964] 

26. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/456) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

27. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

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

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

30. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril 
meşine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

31. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı (hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunur 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmas' 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarnr> 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269' 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

32. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 

maddelerinin kaldırılmasına (dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma (tarihi : 4 . 4 . 1963] 

33. ı— 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] 

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

35. — Gümrük memurlarından vazifei raıe-
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) [Dağıtıma tarihi : 
18 .10 .1963] 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tdarei 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] 

37. — 5680 sayılı Baısın , 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] 

38. ~— 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de /eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dari kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vasf i 
Gsrger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

40. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım 
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hak
kında 'kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli ve |17 arkadaşının, Atatürk Üni-



versitdsî ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıla
rına ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Milî Eğitim ve Plân Komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/761, 2/745) (S. Sayısı : 785) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1964] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

42. — 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] 

43. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi: 12 . 2 . 1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair. kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

45. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı: 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

46. — 4933 sayılı Kanuna etk Ikanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

5 — 
47. — Taşıt Kanununda değişîıkÜk yapılma

sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı: 
693) [Dağıtma tarihi: 18 . 4 . 1964] 

48. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye /ve Plân komisyonları 
raporları) (1/752) (S. Sayısı : 783) [Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . 1964] 

49. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

50. —̂ îmar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna İM madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, imar 
ve îskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

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

X 52. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına ıdair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

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

54. — 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] 

55. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Muancu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu-



bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad 
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bası suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1964] 

X 56. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu 'mm Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik înci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

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

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 60. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

61. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Jümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
naddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
3383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çaoaıga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 63. — Aydın Milletvekili tsmet 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 64. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

(M. Meclisi Ötuzbeşinci Birleşim) 


