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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

' 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi 

2. — Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi 
B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M. Meclisi 1/692) (S. Sayısı: 718) 

X 2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkında kanun tasarısı (1/607) (S. Sayısı : 
716) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 
2/53) S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) 

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 îmar 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 (6/698) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, 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 aorusu' 
(6/717) 

5. — îzmir 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 Dile*'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

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

8. — îzmir 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 Hân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

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

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 
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12. — Antalya Milletvekili îhsan 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 ili 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'm, 
Sıkıyönetim komutanlaklannca, 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'-
nm, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/75*1) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
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 bîr ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

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'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
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 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
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 
JJlaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, 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 Tarım bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/772) 

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

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 derpif 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 Kılıçin, 
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 Aydınçer'-
in, Kıbrıs 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 Ticarçt Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

47. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
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) 

49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağn 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 llyas Kılıç'ın, 
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 İhsan 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 Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'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'-
m, 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 1. 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 soruuı (6/796) 

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

60. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun 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 
içişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

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

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

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

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 sonısu (6/803) 

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

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

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

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 
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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 Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağma dair Çalışma ve Sağlık I 

I 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 (6/81*7) 

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 İçişleri 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 Isken-
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 kuruûmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

86. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temasılarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış* 

| işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

87. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde-

l sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se-



bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

88. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 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 îsmet 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 
ayılması 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'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Karan hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

93. — Niğde Milletvekili R\ıhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının 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'm, 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 Aşir Savaşır hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/833) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An 
kan'ın, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 

6 -
i yapılmadığına dair İçişleri Bakanından söziü 

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) 

101. - - Bitlis Milletvekili Müştak Okuraıuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/839) 

102. —- Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

103. — Aydın Milletvekili Hümi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi-

[ mayesi konulannda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım Bakanlanndan sözlü sorusu. 
(6/841) 

104. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

I * 
105. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi 



bulunup bulunmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/843) 

106. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan, kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/844) 

107. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilcesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı 
köyünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylüle
re, başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin Arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

109. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/Ş47) 

110. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

111. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne* zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

112. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
ran bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

113. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

115. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

116. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

118. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türlüye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

119. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

120. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

121. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

122. — 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 Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/860) 

123. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçimleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

124. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

114. — Kocaeli Milletvekili Haldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 



125. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleş
mesine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/863) 

126. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nır-, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarina yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sorusu (6/864) 

127. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

128. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin, yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekeli Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

129. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
Tarım Teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

130. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait, 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

.131. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lunun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

132. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme İlçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

133. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme İlçesi Ilıca Plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

134. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 

8 — 
ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 

sorusu (6/873) 
ı 135. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 

I İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so-
I rusu (6/874) 
! 136. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
i tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 

Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu-
I lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
i olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
I (6/875) 

III 
i ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
I RILAN İŞLER 
| X 1. — 31.12 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala-
' rınm değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
. C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato-
I şunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
i Meclisi (2) numaralı Vergi Reform Geçici Ko-
• i misyonu raporu (M. Meclisi 1/632; C. Senato-
j su 1/405) (S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek) [Dağıt-
| ma tarihi : 24 . 6 .1964] 
I X 2. — 4 .1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver-
! gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
! değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek-
I lenmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Se-
ı 
i natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
' yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 

(2) numaralı Vergi Reform Geçici Komisyonu 
İ raporu. (M. Meclisi 1/625; C. Senatosu 1/400) 
| (S. Sayısı : 617 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarüy : 
! 24.6.1964] 
î X 3. — 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 Sanibrahimoğlu ve 55 arkada-

I sının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru-
I lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret-



menlerinin sosyal güvenlikleri haklanda 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] 

X 4. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ye Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

5. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
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] 

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 


