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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu-
nun, istanbul 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 İhsan 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 İhsan 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'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

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

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu 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
nunun 3 ncü 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
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nm, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, İçel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 



— 2 — 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
tzmir Üyesi.İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından 
TürMye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 ta
rihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişik olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/862) (S. Sayısı: 1012) [Da 
ğıtma tarihi: 16 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında 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 (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 .1965] 

4. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve 37 arkadaşının, Malatya Bölge Tayyare Ta
mir Fabrikası tamirhanesine ait bir kerpiç de
po ile içinde bulunan malzemeden bir kısmının 
25 . 1 . 1949 da yanması neticesi meydana ge
len 515 925,44 kuruş alacağın affı hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları (2/820) (S. Sayısı: 981) [Dağıtma 
tarihi; 1 . 6 . 1965] 

5. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Mar-
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair 17 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/676) (S. Sayısı: 
720) [Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1964] 

6. — istanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşına iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören Musta
fa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/742) (S. Sayısı: 999) 
[Dağıtma tarihi: 12. 6 . 1965] 

7. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

8. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 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] 

9. — 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] 

10. — 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] 

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

12. — 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] 

13. — 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 raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

14. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi haklımda kanun 
tasarısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1965] 

15. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1965] 

16. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. 0. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

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

19. — 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 raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

20. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 .5 .1965] 

21. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

22. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 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 tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

23. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 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] 

24. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, tdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, İdarei 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 komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

25. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 ncî maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 26. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinaları 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] 

27. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıllı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

28. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

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

30. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir, Tüzün'-
ün 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 

il haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (2/697) 
(S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1965] 

31. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

32. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonları raporları (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanllığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis

yonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

34. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6.1965] 
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