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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vâki davete icabet suretiyle Pakistan'a 

yapılan ziyarete mukabil, adı geçen memleket 
Parlâmentosundan bir heyetin memleketimizi zi
yarete daveti hususunun uygun olacağı yolunda
ki Divan mütalâasının Genel Kurulun tasvibine 
sunulması. 

2. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan 
Göğüo'ün, Turistlik bölgeler kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu İmar ve tskân, İçişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. (4/392, 1/813) 

3. — Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'-
in, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısının gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle ve gündem
deki diğer işlere takd'men görüşülmesine dair 
önergesi. (4/389, 1/567) (S. Sayısı: 737) 

4. — Geçici Komisyon Başkanı Tahsin Telli'-
nin, Diyanet İderi Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasansı ile C. Senatosu 
İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Boscalı ve 26 arkadaşı
nın, 0. Senatosu Tab'î Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 
arkadaşının, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 17 arkadaşının ve Erzurum Milletvekili Tah
sin Telli'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevöeri hakkındaki kanun tekliflerinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi. 
(4/390,1/670, 2/101, 2/105, 2/146,2/643) (S. Sa
yısı : 831) 

5. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Meh
met Altmsoy'un, gündemde bulunan Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 8 ar
kadaşının, Çukurova Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 123 arkadaşının, Diyarbakır'da Gökalp 
Üniversitesi adı a l t ına bir üniversite Kurulma

sına dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle 
Konya'da bir üniversiten kurulması hakkında 
ve Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin 
Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de bir 
üniversite kurulmasına dair kanun tekliflerinin 
diğer işlere takdimen görüşülmesine dair öner
gesi. (4/391, 2/8, 2/32, 2/50, 2/82) (S. Sayısı: 
779,780,781,778). 

6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği seçi
mi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
XI. — Beden Terbiyesi Geneli Müdürlüğü

nün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk, bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (3/648, 1/238) (S. Sayısı : 824) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (3/770,1/652) (S. Sayısı: 825) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (3/744, 1/388) 
(S. Sayısı: 828) 

X 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı (3/898,1/683) (S. Sayısı: 
830) 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı-



ğı tezkeresiyle Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 bütçe yıllı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(3/651,1/116) (S. Sayısı: 826) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (3/760, 
1/425) (S. Sayısı: 827) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

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

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

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

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda mn, 
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) 

6. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoke Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824)' 

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

2 — 
8. — İdirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

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

10. — 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) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

12. — 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 sözlü 
sorusu (6/844) 

13. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö-

i yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/345) 

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

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

16. — Kocaeli Milletvekili Hâldan 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) 



17. — Adana Milletvekili Hasan fcksay'ın, 
cami gMherkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/884) 

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

19. — Adama Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'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) 

20. — 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) 

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

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

23. — 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 Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

24. — 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 İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

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

26. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak-
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I kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın

dan sözlü sorusu (6/863) 
27. — Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın, 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

28. — 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 (6/866) 

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

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

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

32. — Edirne Milletvekili Fahir- Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabu Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

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

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

36. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş-

I lahan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
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zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

37. — Edirne Milletvekili FaJhir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

38. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları baKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/878) 

39. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorulu (6/876) 

40. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

41. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

42. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, tbnülemin Mahmut Kemal inal'in vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

43. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece

ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
dan sözlü sorusu (6/883) 

46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan"1 iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

47. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair İmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

49. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

50. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

52. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tanm ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığına dair, Tanm Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 
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55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı- ı 

kan'in, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle- J 
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ-
ıu olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

56. — Elazığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa 
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

57. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, îzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

58. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

59. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

60. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunları» hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

62. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının K asır kan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının | 

devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

65. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

66. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

67. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içlinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'in, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

73. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçlan için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin-
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
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Millî Savunma ve Öevlet Bakaalanndan 
sözlü sorusu (6/913) 

74. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik, edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

76. — Sivas Milletvekili Güner Sansözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

77. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

78. — Rize Milletvekili Arif .Hikmet Gü
ner'm, Çay işlerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından * yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

79. — Trabzon Milletvekili ZeM Yağmur-
dereli'nin Basın - İlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

80. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

81. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

82. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 

dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

83. — Bolu Milletvekili Ahmet Çafcmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

84. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

85. — Samsun Milletvekili îlyas Kıhç'm, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

86. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

87. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

88. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş^ 
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından spzlü sorusu 
(6/928) 

89. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civannda ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yollun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

90. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacl'nm, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

91. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nuı, 
Basın t İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta-



dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

92. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

93. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

95. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

96. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Bahm'-
ın, İsparta ilinin baş harfinin «I» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

97. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

98. — istanbul Milletvekili Reşît Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

99. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

100. — Van Milletvekili Muslin Cörentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

101. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hazineye borçlu Avukat ismail Munga'-

1 -
ı nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 

olması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

102. — Samsun Milletvekili Osman ŞahSnoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit. Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

104. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

105. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

106. — Edirne Milletvekili Fahir Odritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

107. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
I men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı

nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

108. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, imar ve iskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

109. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

110. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, istanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 



111. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

112. — Adana Milletvekili Cavit Oral'm, 
artan tanmsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

113. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

115. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyitin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

116. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

117. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytoin-
oğîu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

118. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

119. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

120. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika

lara nakil ettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinıoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

122. -— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör * 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
Protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

127. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mmtakasmın, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

128. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

129. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

130. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in îdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

131..— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 



dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 
132. — Niğde Milletvekili Asım. Eren'in, 

Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmayacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

133. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

134. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

135. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

136. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

137. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

138. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

139. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukoblrlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

140. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlannı önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

141. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu

rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav-
7a'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

142. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

143. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
;n, Kıbns Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

144. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
'*n, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

145. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen
linin, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
rnam ava dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) "•"! 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan akaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6^986) 

147. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be-
van ata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

148. -— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

149. —- Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

150. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 



tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

152. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Zeytin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

153. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

154. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

155. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

157. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

158. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

159. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

160. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

161. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 

önlenmesi ve bir Toprak tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

162. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

163. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

164. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

165. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lıı'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

166. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz Bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

171. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 



Ğendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

173. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

174. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Millet Meclisi Genel .Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

176. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

177. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye Öğretmen dernekleri millî fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

178. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan paypplayn hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

179. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

180. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö

nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

181.— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

182. — İzmir Milletvekii Şükrü Akkan'm, 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce, Ta
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel emir gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

184. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatlann karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

185. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

186. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
îan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına jclair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/1026) 

187. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

188. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

189. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü-
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tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1029) 

190. — Kırşehir Milletvekili Halil özmıen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

191. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

192. —- Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

193. — Kırşehir Milletvekili HalU Özmıan'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

195. :— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

196. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç sene
dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1036) 

197. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine, DSÎ 
Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 

198. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
in, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

199. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

201. — Bursa M'llstvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

202. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

203. — Sivas Milletvekili Tahsm Türkay'm, 
20 . 5 . 1-959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devletlerinden vesair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

20 i — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

205. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

206. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 
tebriklerin bedeline ve posta masraflarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

207. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Ayvalık boğazındaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1047) 

208. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 



209. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

210. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü
metimizin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

m 
ÖZELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile Bur
sa Milletvekili Cevdet Per'n, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ile Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Berç Turan'm, T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa secici maddeler efelenmesi 
hakkında kanun teklifler'ne dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/355, 2/450, 2/438, 2/542, 2/420; C. Senatosu 
2/150) (S. Sayısı: 756 ve 756 ya 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 16 .2 .1965] 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunduk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/873, 1/690) (S. Sayısı : 
829) [Dağıtma tarihi : 16 .2 .1965] 

X 3. — 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] 

4. — Siyasi Partiler kanunu tasansı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemaî Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 

ı â -
I 2 593) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi :: 

27 . 11 . 1963] 
5. — Bina kiraları hakkındaki kanun fasa* 

rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kaftan 
ca'nın 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, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma, ta
rihi : 10 . 4 .1964] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

7. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

8. — İstanbul 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] 

9. — 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] 

10. — İstanbul Milletvekilli 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] 

11. —- 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. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

12. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporlan (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu ürf a Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 

I (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 
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14. — istanbul 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 neti maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

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

16. — 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] 

17. — 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] 

18. — 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] 

19. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

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

21. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 

Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

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

23. — 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 24. — 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) 

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

26. — 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] 

27. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te
kindin, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad-

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

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

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

X 30. — 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 31. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

32. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 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 33. — 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] 

X 34. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Goçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 35. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

36. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bîr madde eklenmesine dair kanun tasa-
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

37. — Mardin Milletvekili Talât Oğus'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü
teallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1964] 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsili Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 

Millî Eğitim ' Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Adana -Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 40. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Ankan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1964] 

X 41. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Unüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtıma tarihi : 
17 .12 .1964] 

42. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20 .9.1963] 

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

44. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki. Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi 13 . 5 .1964] 

X 45. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

46. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me-
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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 İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

47. __ 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi: 
15.7.1964] 

48. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporlar* (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

49. __ ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 .7 .1964] 

50. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komi?-? onları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6.1963] 

51. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporlan (1/707) (S. Sayısı: 
796) [Dağıtmatarihi: 14.1.1965] 

52. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/567) (S. Sayısı: 761) [Dağıtma tarihi : 
1 , 12 . 1964] 

53. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi: 
16. 8 . 1963] 

54. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze-
ren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1965] 

55. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
si memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayı
lı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 802) 
[Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

58. — Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma, Dışişleri ve Plân Komisyonları rapor
ları. (1/617) (S. Sayısı : 856) [Dağıtma tari
hi : 11.2.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


