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I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili I. Eteni Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere. Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'. 
in Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga hak 
kında Başkanlık Divanı kararı. 

B - tKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK tŞLER 

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. — tz^ir Milletvekili Orman Sa^ri Adar
ın, Rum Ortadoks 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) 

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

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

5. — 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) 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 



başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

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

9. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
ın, îzmir'in Çeşme ilçesi 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, B^kanmdan sözlü sorusu (6/872) 

10. — 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 
Bayındırlık BaJ^jpyJan SMilü soruşu (6/873) 

11. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Bartisine nakdî yardımda bu
lundukları IjaıtKjndaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

12; — Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
ka§ cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı 
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
soru&u (6/582) 

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı 
rılan iki çimento fabrikacının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 
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I 15. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğnyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair Köy işleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886) 

16. — ToT:at Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

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

18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

19. — Edirne Milletvekili ilha^ni Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadıkına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 926) 

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

21. — Edirne Milletvekili İlhami 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 sözlü sorusu 
(6/928) 

22. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basın tîân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
biinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

23. —. İstanbul Milletvekili Re?ıt Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

24. —- i-sparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi. «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından vf 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 



25. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
oan'ın, 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) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

27. —- İstanbul 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 İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

28. — Edirne Milletvekili İlhami 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) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
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) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
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) 

31. — 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) 

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

33. — Eskişehir Milbtvekili 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) 

34. —. Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

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

36. — 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) 

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

38. — 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) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytihoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (d/905) 

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

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

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

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



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

45. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

46. — 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 Barbakan 
dan sözlü sorusu (6 990) 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol 
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü sonı 
su. (6/993) 

48. — İrtanbul Milletvekili Re:it Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi isindf 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil 
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dii 
şünülmedigine dair Çalışma Bakanından sözl1 

sorusu (6/994) 

41. — Edirne Milletvekili ilhami 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 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
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) 

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

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

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

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

55. — 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) 

56. — E-kişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba 
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

57. — 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) 

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

50. — 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) 

60. — Tolıat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

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



62. — Edirne Milletvekili ilhami Ertemin, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

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

64. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

65. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

63. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - Üne hattının geçtiği tarlaların i? 
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine daiı 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusv 
(6/1018) 

67. — Burdur Milhtvekili Nadir Yavuz-
kan'ın. Devlet Tarım Sektöründeki istihsal a 
tısını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sa 
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne yn 
pıldığma dair Ticaret ve Tarım Bakanlarındai 
^özlü sorusu. (6/1019) 

68. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün k 
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin do 
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dan 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

60. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz
dan'in, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu 
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebim 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Recai isken- I 
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) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Recai isken-
deroğlu'nun, Mülî Emniyet raporlarının, Ana- | 

yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

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

73. — 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) 

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

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

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

77. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
'61044) 

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

79. — 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) 
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80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 

lu'nun, Almanya ve diğer memleketlere anlaş-
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklannı 
göndermelerine neden izin verilmediğine dair 
Maliye ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1031) 

81. — Eskr.ehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakan -
nından sözlü sorusu (6/1052) 

82. — Eıkfoohir Milbtve'dli Azis Zeyiinog-
lu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buğdav yetiş
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
geri istenmesi hususunda ne düşünü]rlü<nine dai*-
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6 1053} 

83. — E-krehir MiltetvaHli Air, Z^y'rıo*-
lu'nun, tasfiye olunan Eskişehir Basma Fahri 
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara. 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana 
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

84. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima 
n hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm VP 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

85. — izmir Milletvekili Şmaıi Oıma'mn, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde vam-
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

86. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacakına dair Köy İdle
ri ve Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

87. — Konya Milletvekili Fa-ah özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bil-Tilorim Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hatunda her 
hangi bir işlem yapılır» yapılmadı'hr a dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6 1072) 

88. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istfysn herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) | 

89. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

90. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'm, Baıbakarrn hangi maksat ve gaye tah
tında ve m giM fayda saklamak düşüncesiyle 
# esiye çıktığ na ve Bayakan Vekiline dair Baş
bakandan s "zlü soru:u (6/1075) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 

t — i Via! veya y;ırt için:îe imal edilen mo-
*,r:l\ t ant, tıp, veteriner ve ziraat makina ve 
al^Jhri, r-a'dna, cihaz, motor ve benzeri e^ya-
n n Tü.-k^o tanıtmalık fproıpektite) ile birlikte 
"?/.vı haYımda kanun teklifine dair Cumhuri-
y *-. 3T?.a*;nu Ba^ıanl'ğı teskeresi ve Cumhuri-
V - " r a ^ s m c a yan-lan değişiklikler hakkında 
Mille4. MOTİH Ti-îaret Ko~>ryonu raporu C2/579, 
2/383) (3 Sayın : 622 yo 1 nci ek) [Dağıtma 
ta-ihi : 10 . 6 1965] 

2 — C.rnhuriyet Senatoıu Niğdo Üyeıi Kud
ret Baylıan ve 3 arkada^ınm, 1111 ray.'lı Kanuna 
bir ma :1de eklenmeli hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayılı 
Kannnî\ .«"emıi Hr madde eklenmesine dair ka
ron teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, 
A kirli!: hizmetinin emeklilik ve terliden sayıl
mam. hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu izmir üyeoi Hilmi Onat ve Aydın Mil
letvekili Mehmet YavaVm, Maaş Kanununa ek 
<*37Q sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 
5585 ve 672^ ^ay l̂ı kanunlara bâzı maddeler ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 11 6 1965] 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 



4. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hanoıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka 
mınun 3 ucu maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba 
kanlısının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa 
yılı Kanıma ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge 
cici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vakfelerine dair 4442 sayılı Kanun-ın 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
ıadd^ eklenmesine dair, Kütahya M'lletvekü 

Sadrott'n Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba 
kırlımı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 savı1 

T\aTmna ek 4442 sayılı Kanuna ek Karnın: Edn 
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun. Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahyfi 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığın:' 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı il» 
"ınnayo tahsis" bıkkında; Cumhuriyet Senato*' 
izmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet S* 
nat03u Manisa Üyesi Refik Ulu3oy'un. ek go 
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 mal 
yılı Bütçesinden her hangi frr tediye yapılma 
ması hakkmda, İçel Milletvekili Mazhar Arı 
kanln, Derlet memurları aylıklarının tevhi1 

v* teadfflne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kar.ur 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Egi 
tim, Maliye. Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar 
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi. Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon rapom 
ri/723. 2/479. 800, 488. 483, 663, 753, 798, 73 
687) (S Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi • 
29 . 5 . 1965] 

5. — Ceza* ve infaz kanunu tasansı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtmatarihi: 31.5.1965} 

6. — Milbt Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

7. — 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] 

8. — 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] 

9. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

10 — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad-
ie eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan 
'1 '5ı 7) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
m. 2. 1964] 

11. — 5539 sayılı Karayollan Genel Müdür* 
Miğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
'•»aîrlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
la'r kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonlan raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
TDağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

12. — Belediysbrin ve belediyelere fcafh 
nüessese ve işletmelerin bir kısım borçlannm 
'lazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
asansı ve Maliye ve İrisleri ve Plân komisvon-
lan raporlan (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt-
na tarihi : 9 . 4 .1965] 

13. — Türk Eğitim Dsrnsğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasansı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlan (1/817) (S. Sayı-
« : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

14. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
naddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım. Ada
let ve Plân komisyonlan raporlan (1/577) (S. 
Sayısı: 738) [Dağıtma tarihi : 15.7,1964] 
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15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebnare Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2 757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

16. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet, Mec
lisi îdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Mili ot 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 noi 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2 766) (S Sayısı 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1 . 1965] 

17. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka 
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi , 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon rarcoru (1/798) (S Sa 
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21 . 5 . 1965] 

18. —• Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme islerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonlan 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 5.1965] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlasma Teşkilâtı ara^n-ia imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının. Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (l ' löfl) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 .5 .1965] 

29. — Umumi hayata müoııir âfetler dolayı-
tfyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve tmar ve tskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu <*[ TO'ı) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 2 .1965] 

21. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tarîiîâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar-
lanr^aT! hakkınca kanun teklifi ve Malive ve 
Plân koroi-von^arı raporları (2 '590) (R. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

22 — i ;ta~ı;ul Milletvekili Co:kun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında. Konva Milletvekili ihsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün. Ge^e. 
kondularm ıslah, tasfiye ve önlenmesi trıkkır 
da ve istanbul Milletvekili Vahyi ösarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı tmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2 '605. 2 '620, 
2'411) (S. Sayısı: 930) [Dağıtma tarihi-
31 . 3 . 1965] 

23. — A'~a-ya Milletvekili Nevzat fîener ve 
iki arkadaşının. Idarei Umumiyei Vilâyat Ka 
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddes'nin değiştirilmesi hakkında. 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın. tdareı 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Kv 
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu '-
nun, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri ve Plân komisvonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/630) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

24. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa-
vılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka 
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Milî Savunma 
komisvonları ranorlan (2 515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7.1964] 
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X 25. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

IV 
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( 129. Birleşim ) 


