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1964

Fihrist
BAKANLAR KURULU
Sayfa
— Bulgar Hükümeti Ticaret Bakanının
vâki daveti üzerine Bulgaristan'a gidecek
olan Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin
dönüşüne kadar kendisine Maliye Bakam
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/941)

9

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in dönüşünen kadar kendisine Turizm ve Tanıtma
Bakam Ali ihsan Göğüs'ün vekillik etme- sinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/950)
11
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakam ibrahim Saffet Omay'm dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı
Nüvit Yetkin'in vekillik edeceğine dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027)
612
— Vazife ile Tokyo'ya gidecek olan
Devlet Bakanı Malik Yolaç'm dönü
şüne kadar kendisine Devlet
Bakanı
Nüvit Yetkin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/944)
10
— Vazife ile yurt dışma gidecek olan
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal
Erkin'in dönüşüne kadar kendisine Devlet
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Kemal
Satır'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/947)
10
(3/989)
81
(3/1013)
493:494
(3/1048)
612
— Vazife ile yurt dışma gidecek olan
Dışişleri Bakam Feridun
Cemal Erkin'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'ın, Sağlık ve Sosyal

Yardım Bakam Kemal Demir'e KÖy iş
leri Bakanı Lebit Yurdaoğlu'nun vekillik
etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/942)
9
— Vazife ile yurt dışına giden
Maliye Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne
kadar kendisine Ticaret Bakanı Fennî
tslimyeli'nin vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1049)
647:648
— Vazife ile Yurt dışına gitmiş olan
Millî Eğitim Bakam ibrahim öktem'in
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakam
Nüvit Yetkin'in vekillik etmesine dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/981)

11

— Vazife ile yurt dışına giden
Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem'in
dönüşüne kadar kendisine Tarım Bakanı
Turan Şahinin vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/948)
10:11
— Vazife ile yurt dısma gidecek olan
Millî Savunma Bakanı ilhamı Sancar'm
dönüşüne kadar kendisine içişleri Ba
kam Orhan öztrak'm vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/949)

11

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Tarım Bakanı Turan Şahin'in dönüşüne
kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesine
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/982)
11
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Sanayi Bakanı Muammer Ertenin dönü
şüne kadar kendisine. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Hüdai Oral'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1026)
611:612

- 4
Sayja
— Vazife
ile yurt
dışına
giden
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in dönü
şüne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/940)
— Vazife
ile yurt
dışına
giden
Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin dönü
şüne kadar kendisine Maliye Bakanı Fe-

9

Sayfa
rid Melen'in vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/946)
10
—• Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Ferit Alpiskender'in dönüşüne
kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı
Mehmet Yüceler'in vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/983)
11:12

ÇEŞÎTLÎ İŞLER
— İngiliz Büyükelçiliğinden alman bir
mektupta Birleşik Kırallık Hükümeti ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkan vekillerinin İngiltere'ye davet olun
duğunun bildirilmesi üzerine başkanlık
Divanının verdiği onaylama kararı.

199

—• Millet Meclisi Başkanı, gruplar
temsilcileri ve Hükümet temsilcisinin katıl
dıkları toplantıda tesbit edilen; Millet
Meclisi gündeminde ve komisyonlarında
bulunan tasarı ve tekliflerden biran önce
sonuçlandırılması gerekli görülenlerin gö
rüşülmesi için Millet Meclisinin Salı, Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 15
te toplanması ve gündemlerin düzenlenme
seldi ile ilgili protokol.
409:410
— NATO Parlömanterleri Konferansı
Türk Grupunun Parlâmcntolararası Bir
liği Türk Grupunun kuruluması hususunun
tasvibe sunulması.
— Parti Grupları Başkanvekillerinin :
1 - A) Üçüncü toplantı yılında Ge
çici Komisyonlardan çıkmış olup günde
me giren işlerle
B) Üçüncü toplantı yılında Geçici
Komisyonlardan çıkmış olup Cumhuriyet
Senatosunda değiştirilerek Millet Meclisi
ne iade edilen işlerin aynı Geçici Ko
misyonlarda ve mevcut üyeler tarafından
görüşülmesi,

39

2. — Daimî komisyonlardan
çıkmış
olup aynı yıl içinde görüşülmesine başlan
mış olan işlerin kaldığı yerden müzake
resinin devamı hakkında varılan kararın
tasvibine dair önergesi.
14
— Parti grupları Başkanvekillerinin,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını il
gilendiren işlerin Sanayi
Komisyonuna
havalesine, Köy İşleri Bakanlığı için 15
üyelik yeni bir komisyon kurulmasına ve
ilişik cevtvelde adları yazılı komisyonların
üye sayılarının hizalarında gösterilen esas
lar dairesinde tesbit edilmesine dair
16:17
— T. B. M. M. Türk - Alman Parlâmcn
tolararası Dostluk Grupu kurulması hak
kında adı, geçen Grup Başkanlığı önergesi. 537
— T. B. M. M. Türk - Fransız Parlâ
mcntolararası Dostluk Grup Başkanlığı
önergesi.
537
— T. B. M. M. Türk - İngiliz Parlâmentolararası Dostluk Grupu kurulması
hakkında adı geçen Grup Başkanlığı öner
gesi.
537
— T. B. M. M. Türk - İtalya Parlâmcn
tolararası Dostluk Grupu kurulması hak
kında adı geçen Grup Başkanlığı öner
gesi.
536 .-537
— Yeni seçilen Meksika Cumhurbaş
kanı için yapılacak törene Türkiye'yi temsilen Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in katılmasının uygun mütalâa edildi
ğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1012) 243

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
Sayfa
— Adana Milletvekili Kasım Gülek'in
NATO Parlömanterlcri Konferansının 10
ncu yıllık genel kurul toplantısı hak
kında
721:724
— Afyon Karahisar Milletvekili Veli
Başar'm, pancar üreticisinin içinde bu
lunduğu güçlüklerin giderilmesi için Hü
kümetin biran önce yardım elini uzat
masına dair
535
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, pancar fiyatlarının henüz ilân edilme
miş olması ve mevcut fiyatların yetersiz
liği dolayısiyle pancar üreticilerinin du
rumunu belirten ve tedbir tavsiye eden ko
nuşması
609
— Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, Moskova'ya yaptığı gezi ve do
layısiyle Sovyetler Birliği ile olan siyasi
münasebetlerimiz hakkında
530:533
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Çermik kazasının Haraba ve Musikan köyleri arasındaki, Hükümetin ge
rekli güven tedbirlerini almaması yüzün
den meydana gelen olaylar hakkında
135:136
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, sorulara zamanında cevap verilme
mesinin milletvekillerinin murakabe gö
revini yapmasını güçleştirdiğine
dair
açıklaması
575
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un, bâzı yollarının yağışlar
sebebiyle kapandığını, Çat ilçesine doktor
ların gidemediğini, ilgili bakanların halkın
sağlık durumu bakımından gerekli tedbir
leri almalarını temenni eden konuşması. 646:647
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının henüz ilân
edilmemiş ve tohumlukların dağıtılmamış
olmasiyle doğan zararlara dair konuşma
sına karşı Sanayi Bakanı Muammer Erten
ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in Hüküme
tin bu konudaki tutumu ile ilgili açıklama
ları.
26:28
—• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesizin, orman mıntıkalarındaki köyle
rin âcil ihtiyaçlariyle, ormanların tahri-

Sayfa
bini önliyecek tedbirler ve orman ürün
lerinin değerlendirilmesi konularında de
meci.
575:576
— Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet
Yüceler'in, îzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan'm, Ege Bölgesi tütün ekicilerini tefe
ciler elinden kurtarmak üzere gerekli yar
dımların yapılmasına dair yaptığı konuş
maya cevabi demeci.
533:535
— Gümüşane Milletvekili Necmeddin
Küçüker'in, son aylarda çoğalan trafik kakazalarınm sebebolduğu can ve mal kaybı
bakımından içişleri Bakanlığının tedbirler
alması gerektiğini açıklıyan konuşması
408:409
— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Ege tütün ekicilerine gerekli kredi ve
avansın vaktinde verilmemesi yüzünden
tütün müstahsilinin tefeciler elinde kal
dığı ve biran önce tedbir alınması gerek
tiği yolundaki konuşması.
196:197
— Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Kıbrıs'ta iki İsveçli Subayın Türk
savaşçılarına yaptıkları değerli yardım do
layısiyle milletçe duyulan şükran hisle
rini açıklıyan ve uğratıldıkları mahkû
miyetten beraet etmelerini diliyen de
meci.
197:199
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Lübnan'da çalışan 30 bine yakın Türk iş
çisinin durumu ve Suriye Hükümetinin
Türklere ait arazinin tpsfivesîne bir türlü
yanaşmaması hususlarında Dışişleri Bakan
lığının ilgilenmesini temenni eden de
meci.
674:675
— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, kanun tasarısı ve teklifle
rinin aynı Önem ve derecede olmalarına
rağmen, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine
dair olarak verdiği teklifinin komisvonda
gerekli şekilde ele alınmadığına dair ko
nuşması (2/634)
647
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
rahmetli Mahmut Rıza Bertan'm, askerlik
ve siyasi hayatını öven ve rahmetlinin bü
tün geride bıraktıklariyle milletvekillerine
başsağlığı diliyen demeci.
243:244

- 6 — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, Başbakanlık giriş ve çıkış kapıla
rının milletvekilleri için de kapalı ve kayıt
altında tutulmasının sakıncaları hakkında
konuşması.
136:137
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Dilekçe Komisyonunun kurulmamış ol
ması ve açık kalan raportörlükler^ sebe
biyle yurttaşlar tarafından verilen bin-

Sayfa
lerce dilekçenin neticelendirilemiyerek bek
letildiğine dair açıklaması
609:610
— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun, son günlerde artan trafik kazala
rına karşı gerekli tedbirlerin alınmadı
ğından ve hattâ kazaya uğrıyanların ken
di hallerine terk edilmesinden duyduğu
üzüntüyü bildiren konuşması
574:575

GENEL GÖRÜŞME
— Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Hükümetçe yapılması ta
sarlanan Toprak Reformunun gerek fi-

nans kaynakları ve gerekse temel esasları
üzerinde bir- genel görüşme açılmasına
dair önergesi (8/13)
81:82,137:140

GENSORU
— Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm,
Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine
ve prensiplerine uymıyan durumlar yara
tan Millî Eğitim Bakanı hakkında, Ana
yasanın 89 nen maddesi gereğince, Gen
soru açılmasına dair önergesi (11/4) 12:14,32:
39,199.230,244 :282,31.1:356,359:403
— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği

hizmet süresince, takibettiği eğitim politi
kasının, Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince, Gensoru yoliyle görüşülmesine
dair önergesi (11/3) 12,28:32,199:230:244:282,
311:356,359:403
— Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem hakkındaki gensoru görüşülmesi so
nucunda verilen güvensizlik önergesi oy
laması
454,461:462,478:490

KANUNLAR
No.
Cilt Sayfa
510 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1960 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu
15 30
28 479
31 95:
96,136:139
31 160,
173,186:189
511 — 1960 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu
20 127
27 80
31 93:
94,124:127
31 159,
173,174:177

No.

Cilt Sayfa
512 — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap
19 272
Kanunu
28 479
31 94:
95,132:135
31 160,
173,182:185
513 — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı
Kesinhesap Kanunu
16 610
28 479
31 94,
128:131
31 159:
160,173,178:181

_ 7 _N
Cüt Sayfa
514 rr? Devlet Üretme Çiftlikleri Genşl Müdürlüğünün 1910 bütçe yılı
Kesinhesap Kanunu
13 554
28 479
31 96:
97,140:143
" "
31 160,
i
173,190:193
515 T - Devlet Hava Meydanları tşletmeşi Genel Müdürlüğünün 1960
bükçe yılı Kesinhesap Kanunu
16 610
28 47$

No.

516 — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1961
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu
28 479
31 98:
99,144:147
31 160,
; ,/
173,198:201

MECLİS ARAŞTIRMASI VEYA
— Konya Milletvekili Büstü özal'ın,
üniversitelerimizin konuları ve üniversite
sistemimiz hakkında bilgi edinilmek ve
Meclisimizin bundan sonra/ki hareket ve

Cilt Sayfa
31 97 :
98,148:151
31 160,
173,194:197

SORUTTURMASI

kararlarına yön vermek üzere, Anayasa
nın 88 nei maddesi gereğince, bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi
(1.0/16)
82:83,140:145

ÖNERGELER
Adan*. (Kasım Gülek)
' eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, ha
— T.B.M.M. Türk.. İngiliz Pariâmentovale olunduğu komisyonlardan beşer üye
lararası Dostluk Grupu kurulması hakkın
alınarak kurulacak bir Geçici Komisyonda
da
:
537
görüşülmesine dair (1/706)
726:727
— T.B.M.M. Türk - italya ParlâmentoAntalya (Etem Ağva ve üç arkadaşı)
lararası Dostluk Grupu kurulması hak
—. Antalya Milletvekili Etem A.ğva
kında
536:537
ve üç arkadaşının Tababet ve şuabatı sanat
Adana (Kemal Sartibrahimoğlu;) ve
larının tarzı icrasına ait Kanunun 41, 42,
Trabzon (Ahmet Şener)
43 ve 44 ncü maddelerinin değiştirilmesine
— Ziraat âlet ve makinaları ile kjmyevi
dair (2/733)
648
gübre ve ilâçların ithali ve memlek^ttft, sa
Aydın (Osman Saim Sarıgölfü «Cumhu
tışının Türkiye Zirai Donatım Kuruntu ta
riyet
Senatosu Üyesi»)
rafından yapılmasına ve bu maddelerin
— T.B.M.M. Türk - Fransız Parlâmengümrük vergisi, resim ve (harçlardan muaf
tolararası
Dostluk Grupu kurulması hak
lığına dair kanun teklifinin 'Tarım, Maliye
kında
537
ve Plân ~ komisyonlarından üçer kişi seçile
rek kurulacak geçici bir komisyona havalesi
Balıkesir (Ticaret Bakanı Fennî tslimhakkında
613:614 yeli)
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
Ankara (tmar ve İskân Komisyonu Baş
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi
kanı İbrahim tmirzalıoğlu)
hakkındaki Bakanlık İnzibat Komisyonu
— Umumi Hayata Müessir Âfetler dokurulması ile ilgili kanun tasarısının, diğer
layısiylfe alınacak tedbirlerle yapılacak yar
işlerden de önce ve ivedilikle görüşülmesine
dımlaraMtir Kanunun bâzı maddelerinin
dair
612
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler

8—
— Türkiye ve Amerika Birleşik Devlet
leri hükümetleri arasında yapılan Andlaşma gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai
maddeler ile bedelsiz olarak verilen Ameri
kan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve
vasıtaların vergi muafiyeti
hakkındaki
kanun tasarısının, Geçici bir Komisyonda
görüşülmesine dair
535?536
Bolu (Kâmil İnal)
— Böş Yıllık Kalkınma Plânının hede
fine ve prensiplerine ujnnıyan durumlar ya
ratan Millî Eğitim Bakanı hakkında, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, gensoru
açılmasına dair (11/4)
12:14,32:30,199:200,
,
244:282,^11:356,359403
Bolu (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demir)
— Nüfus PlânlamavSi Kanun tasarısının
diğer işlerden de önce ve ivedilikle görüşül
mesine dair
612:613
Denizli (Mehmet Çobanoğlu)
— Üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonundan istifa et
tiğine dair
676
Diyarbakır (Rcrai tshenderoghı)
— Hükümetçe yapılması tasarlanan Top
rak Reformunun gerek finans kaynakları ve
gerekse temel esasları üzerinde bir genel
görüşme-açılmalına dair (8/13)
81:82..137:140
Gaziantep (Çalışma Baltam Vekili ve
Turizm ve Tanıtma Bakam Ali îhsan Gö
ğüs)
— îş Kanunu tasarısının Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair
536
İçel (Burhan Bozdoğan)
— Anayasa Komisyonundan çekilmesine
dair
677
İstanbul (Saadet Evren)
— Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hiz
met süresince, takibettiği eğitim politika
sının, Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce, gensoru yoliyle
görüşülmesine dair
(11/3)
* 12,28 #2,199 İ200-244 #82,311:356,
'359,403
— Millî Eğitim Bakanı îbraıhiım öktem hakkındaki gensoru görüşülmesi sonu
cunda verilen güvensizlik oylamasına dair 454,
461:462,478*490

Sapfa
İzmir (îhsan Gürsan)
— Üyesi bulunduğu Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonundan çekildi
ğine dair
676
îzmir (îzzet Birand «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi»)
— T.B.M.M. Türk - Alman Parlâmentolararası Dostluk Grupu kurulması hak
kında
'•
537
îzmir (Necip Mirkelâmoğlu) ve İstanbul
(Vahyi özarar)
— izmir Milletvekili Arif Ertunga ve 5
arkadaşının, 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı
Orman Kanununa ek kanun teklifi ile Ça
nakkale M illet vekili Burhan Arat ve 4 arka
daşının, 6831 sayılı Orman Kanununun «ta
diline dair kanun teklifinin içtüzüğün 36
ncı maddesi gereğince Millet Meclisi gün
demine alınmasına dair (4/335)
.675:676
izmir (Osman Sabrı Adal)
— Üyesi bulunduğu Köy işleri Komis
yonundan istifa ettiğine dair
677
Konva (Rüştü özal)
— Üniversitelerimizin konuları ve, imi- •
versite sistemimiz hakkında bilgi edinilmek
ve Meclisimizin bundan sonraki hareket ve
kararlarına yön vermek üzere,
Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince, bir Meclis
Araştırması açılmasına dair (10/16)
82;83,
140:145
Malatya (Başbakan îsmet İnönü)
— Devlet memurları kanun tasarısının
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
536
Malatya (Devlet Bakam Nüvit Yetkin)
— Devlet istatistik Enstitüsünün görev,
yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun
geçici üçüncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelikle görüşül
mek üzere gündeme alınması hakkında
(•2/58/6)
.
725
Maraş (Kemali Bay azıt ve dört arkadaşı)
— 1;.. A) , Üçüncü toplantı yılında Ge
çici komisyonlardan çıkmış olup gündeme
giren işlerle,
B) Üçüncü toplantı yılında Geçici ko(misyonlardan çıkmış olup Cumhuriyet Se
natosunda .^eğittirilerek 'Millet Meclisine

:

-~ÖSayfa
iade edilen işlerin aynı Geçici komisyonlar
da ve mevcut üyeler tarafından görüşül
mesi,
2. .Daimî komisyonlardan çıkmış olup
aynı yıl içinde görüşülmesine başlanmış
olan işlerin kaldığı yerden müzakeresinin
devamı hakkında varılan kararın tasvibine
dair
14
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar •Bakanlı
ğını ilgilendiren işlerin Sanayi Komisyonu
na havalesine, Köy İşleri Bakanlığı için
15 üyelik yeni bir komisyon kurulmasına ve
ilişik cetvelde adları yazılı komisyonların
üye sayılarının hizalarında gösterilen esas
lar dairesinde tesbit edilmesine dair
16:17
'Sakarya (Ekrem Alican ve S arkadaşı)
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının yeniden kurulacak
vakıflar hakkında kanun teklifinin, geçici
bir komisyonda görüşülmesine dair
536
Siirt (Süreyya öner)
—• Siirt Milletvekili Süreyya öner'in,

Sayfa
Nüfus kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu Dışişleri, Adalet ve İçişleri ve Plân
komisyon'lanndan seçilecek ikişer üyeden
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesine
dair (1/731)
648
Sinop (Mustafa Kaptan ve 9 arkadaşı)
— Sayıştay kanun tasarısının diğer bü
tün işlerden de önce ve ivedilikle görüşül
mesine dair
613
Trabzon (Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanı Ali Şakir Ağanoğlu)
— Emekli Sandığı Kanununa geçici
maddeler eklenmesine dair kanun teklifle
rinin öncelikle
görüşülmesi hakkında
02/355, 420, 438, 450, 542)
725:720
Van (Maliye Bakam. Ferid Melen «Cum
huriyet Senatosu Üyesi»)
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair kanun tasarısının gündeme alınması ve
diğer tasarılardan da önce, ivedilikle görü
şülmesi hakkında
612

RAPORLAR
Adalet Komisyonu raporları
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanganm, 167 sayılı Yeraltı suları hakkındaki
Kanunun geçici maddesinin tadili hak
kında kanun teklifine dair (2/405)
640.645
— Devlet, personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı hakkmda (1/546) 504:515,
576,596,658:664,666,669,677,709:712,727,76i :764
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üy^si Mehmet Ali Demir ve Aydin Üyesi Fikret Turhangil Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan ço
cukların cezasız tescili hakkmda kanun
tekliflerine dair (2/219, 2/237, 2/238,
2/^63)
539:540t728:731,777,780
— Meşru olmıyan çocukların ana ba

kımından nesebinin tesisine ait Sözleşme^
nin onaylanmasının uygun 'bulunduğuna
dair kanun tasarısı haıkkında (1/552)
791
— Nüfus plânlaması (hakkında kanun
tasarısına dair (1/480)
740
— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasansı hakkmda (1/419)
409,
.

410

Anayasa Komisyonu raporu
— Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı hakkmda (1/546) 504:515,
576,596,658:664,666,669,677,709:712,727,761:764
Bayındırlık Komisyonu raporları
— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanganm, 167 sayılı Yeraltı sulan hakkındaki
Kanunun geçici maddesinin tadili hak
kında kanun teklifine dair (2/405)
640,645

- 10 Sayfa
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair kanun tasarısı hakkında (1/561) 738:739,
785:788
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları
— 6095 sayılı Kanunun 4 nçü mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/448)
641,645
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/567)
641,645
— Askerî öğrencilerden
basan
gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/574)
574
— 1964 kalkınma istikrazı hakkında
kanun tasarısına dair (1/673) 641,645,678,694,
713:716,727:765 -.768
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
olması dolayısiyle memur ve hizmetlileri
ne birer aylık tutarında ikramiye veril
mesi hakkında kanun teklifine dair
720
— Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı hakkında (1/546) 504:515,
576,596,658:664,666,669,677,709:712,727,76i :764
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan ço
cukların cezasız tescili hakkında kanun
tekliflerine dair (2/219, 2/237, 2/238,
2/263)
539:540,728:731,777,780
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
dair kanun tasarısı hakkında (1/561) 738:739,
785:788
— İçel milletvekilleri Yahya Dermancı
ve Mazhar Arııkan'm, İstiklâl Savaşma
iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi hakkında (2/281) 720
—- İstanbul Milletvekili Cihad Baban
ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve Istik-

Sayfa
lâl Savaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri özçelik'e vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca reddedilen metin hakkında (2/285)
— Nüfus plânlaması Ihakkmda kanun
tasarısına dair (1/480)
— Özdemiroğlu İbrahim Kalça'ya va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/657)

791
740

720

— Özel öğretim kurumları kanunu tak
salısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kındaki kanun teklifine dair (1/539,
2/581, 2/617, 2/618)
455:461,462:478,494:504,
576,657:658,694
— Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısına dair (1/616)
720
— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/419.)
400,
410
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun teklifi hakkında (2/362)
720
Dışişleri Komisyonu raporları
— 6095 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/448)
641,645
— Amerika Birleşik Devletleri, Büyük
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri

— 11 —
Sayfa
Birliği arasında akdedilen ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer
silâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Anlaşma' nm onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (1/604)
— Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek
4 neü protokolün onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun
tasarısına
dair (1/686)
--— Şirleşmiş Milletler .Andlaşmasınm,
23, 27 ye 61 nci maddelerinin Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963
tarihli 1991 (XVIII) sayılı Karariyle de
ğiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması
nın uygiun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı hakkında (1/695)
— Meşru olmıyan çocukların ana bakımmdajn nesebinin tesisine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/552)
— Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
na dair (1/667)
— Üniversite unvanlarının akademik
sahada tanınması hakkında Avrupa Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/687)

791

720

791

791

791

Sayfa
— Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı hakkında (1/546) 504:515,
576,596,658:664,666,669,677,709:712,727,761:764
— Millî Prodüktivite Merkezi kuru
luş kanunu tasarısı hakkında (1/321) 540:569,
732:738,781:784
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kındaki kanun teklifine dair (1/539,
2/581, 2/617, 2/618)
455:461,462:478,494:504.
576,657:658,694
— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler ka
nun teklifleri hakkında (1/506, 2/378,
2/591)
596,661:665,695:700
İçişleri Komisyonu raporları

720

Geçici Komisyon raporları
— Bina kiraları 'hakkındaki kanun ta
sarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin
Karaca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve
3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifine dair (1/513, 2/526) 540,731:732
— Danıştay Kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında (1/474, 2/440) 574,
614-.638,648-.657

— Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı hakkında (1/546) 504:515,
576,596,658:664,666,669,677,709:712,727,761:764
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Ay
dın Üyesi Fikret Turhangil Erzurum Mil
letvekili Gıyasettin Karaca ve İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan ço
cukların cezasız tescili hakkında kanun
tekliflerine dair (2/219, 2/237, 2/238,
2/263)
539:540,728:731,777,780
— Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı hakkında (1/552)

791

- 12 Sayfa
— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/419)
409,
410

Sayfa
Meclis Hesaplarını tnceleme Komisyonu raporu
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1964 yılı Haziran, Temmuz ve
Ağustos ayları hesabi hakkında (5/93) 640,645

Karma Bütçe Komisyonu raporları
— Orman Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvellerde değişiklik
hakkında kanun tasarısına dair

1964 yılı
ve (A/3)
yapılması
(1/727)
727:
728,769:772
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair (1/726)
728:773:
776

Maliye Komisyonu raporları

Millî Eğitim Komisyonu raporları
— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle ıkurıı-,
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal • güvenlikleri hak
kında kanını teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu* ve 55 arkadaşının,
Âmme menfaatine 'hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tavafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kındaki kanun teklifine dair (1/539,
2/581, 2/617, 2/618)
455:461,462:478,494:504,
576,657:658,694
— Üniversite unvanlarının akademik
sahada tanınması hakkında Avrupa Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında
(1/687)
720

— 6095 sayılı Kanunun 4 ncü (mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici
bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/448)
641,644
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (1/567)
641,645
— 1964 kalkınma istikrazı hakkında
kanun tasarısına dair (1/673) 641,645,678,694.
713:716,727:765:768
Millî Savunma Komisyonu raporları
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
— Amerika Birleşik Devletleri, Büyük
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıolması dolayısiyle memur ve hizmetlileri
rallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri,
ne birer aylık tutarında ikramiye veril
Birliği
arasında akdedilen ve Türkiye
mesi hakkında kanun teklifine dair
720
Cumuriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer
— Gelecek yıllara geçici yüklenmelere
silâh denemelerinin yasaklanması hakkında
dair kanun tasarısı hakkında (1/561) 738:739.
Andlaşma» nın onaylanmasının
uygun
785:788
bulunduğuna
dari
kanun
tasarısı
hakkın
— özdemiroğlu İbrahim Kalça'ya va
da (1/604)
791
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun tasarısı hakkında (1/657)
720
— Askerî öğrencilerden başarı göstere— Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin| geçici bir madde eklenmesine dair kanun
tasarısı hakkında (1/574)
574
den aylvk bağlanmasına dair kanun tasa
rısı hakkında-(1/616)
720
— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
hattin özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hiz
Heyetine
mahsus
Terfi
Kanununun
met tertibinden aylık bağlanmasına dair
16
nci
maddesinin
2
nci
fıkrasına
bir bend
kanun teklifi hakkında. (2/362)
720 i

— 13 —
Sayfa
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/315) 640,
645
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporları
— Milletlerarası Sağlık
Tüzüğünün
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963
tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun
bulunduğu
hakkında kanun tasarısına
dair (1/667)
791
'— Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısına dair (1/480)
740
—Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı hakkında (1/419) 409,
410
Sanayi Komisyonu raporu
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık-

Sayfa
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/567)
641,644
Ticaret Komisyonu raporları
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/567)
641,644
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenme
si hakkında kanım tasarısına dair (1/371) 739:
740

Ulaştırma Komisyonu rapora
— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
liskender Cenap Ege ve 2 arkadaşının,
PTT nin 120 nci hizmet yılını doldur
muş olması dolayısiyle memur ve hizmet
lilerine birer aylık tutarında ikramiye
verilmesi hakkında kanun teklifine dair
720

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER
(Çtekilmeler)
—• Denizli Milletvekili Mehmet Çobanoğlu'nun, üyesi bulunduğu Kamu İktisadi
Karma Komisyonundan çekilmesi,
— îçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın, üyesi bulunduğu Anayasa Komis
yonundan çekilmesi,
.— İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın,
üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonundan çekilmesi,
— izmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'm, üyesi bulunduğu Köy İşleri Ko
misyonundan çekilmesi,

676

— Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy'a hastalığına binaen üç ay izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezke
resi (3/951)
~

11

(ödenekler)
677

676

677

(İzinler)
— Antalya Milletvekili Refet Eker'in
hastalığından dolayı bir ay izinli sayıl
ması (3/991)
28
— Milletvekillerine
izin verilmesi
(3/1059)
724:725
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi (3/937)
8
(3/996)
137
(3/1022)
538

— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lındaki iki aydan fazla izin alan Adıya
man Milletvekili Ali Turanlı'ya ödeneği
nin verilebilmesi hakkında Başkanlık Di
vanı tezkeresi (3/938)
8:9
— Bir toplantı yılında iki-aydan fazla
izin alan Ankara Milletvekili İhsan Köknel'e ödeneğinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi. (3/1023)
538:539
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
lında iki aydan fazla izin alan Diyarba
kır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na ödene
ğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık Di
vanı tezkeresi (3/939)
9
(ölümler)
— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Bertan'm, bir otomobil kazasında vefat et
tiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1006)

243
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Sayfa
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, vefat ettiğine dair Başbakanlık
tezkeresi (3/1028)

610

(Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler)
— Komisyonlara üye seçimi
79:81
— Komisyonlardaki açıklara üye se
çimi
610:611,677
[Yasama dokunulmazlıikları]
— Adlatnıa Mrfîlc1t«v,dkiLİı. Ali Bozdoğanoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/1014) 530
(3/1015)
530
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'in yasama -dokunulmazlığı (3/1007) 453
— Ankara Milletvekili ismail Gence'nin yasama dokunulmazlığı (3/1056)
720
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
yasama dokunulmazlığı (3/952)
3
(3/999)
195,243
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/953)
3
— Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/1029) 607
— Birigöl Milletvekili Şıddık Aydar'm
yasama dokunulmazlığı (3/1030)
607
(3/1035)
720
— Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, ya
sama dokunulmazlığı (3/9'54)
3
— Çorum Milletvekili Abdurrahman
Güler'in, yasama dokunulmazlığı (3/1054) 720
— Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün yasama dokunulmazlığı (3/1002)
310
— Giresun Milletvekili Ali Köymen'in
yasama 'dokunulmazlığı (3/1032)
607
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem

Sayfa
Kılıçoğlu'mm
yasama
dokunulmazlığı
(3/1020)
573
(3/1031)
€07
(3/1045)
€08
(3/1046)
€08
(3/1047)
€08
— Gümüşane (Milletvekili Halis Bayramoğlu'nun
yasama
dokunulmazlığı
(3/1033)
€07
— İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in yasama dokunulmazlığı (3/1034)
€08
(3/1035)
€08
(3/1042)
€08
—- İstanbul Milletvekili Malik Yölaç'm
yasama dokunulmazlığı (3/998)
195,243
(3/1003)
310
(3/1005)
310
— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığı (3/101€)
530
— Kocaeli Milletvekili Süreyya »Sofuoğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/955)
3
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/956)
3
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm
yasama dokunulmazlığı (3/1018)
530
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ile Antalya Milletvekili İhsan" Ataöv'ün
yasama dokunulmazlığı (3/957)
3
(3/1036)
608
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın
yasama dokunulmazlığı (3/1008)
454
(3/1037)
€08
(3/1038)
€08
(3/1039)
€08
(3/1044)
€08
— Urfa Milletvekili Sabrı Kılıç'rn ya
sama dokunulmazlığı (3/9S8)
4

SORULAR YE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
Adalet Bakanından
— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklin
de her hangi bir sebep bulunup bulunmadı
ğına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/820)
101

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine,
İstanbul Emniyet makamları tarafından ne
zarete alınıp işkence yapıldığı hakkındaki
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İç-
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Sayfa
işleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/819)
101
— Brzurum Milletvekili Gıyasett'in Karaca'nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici
hakkında verilen doktor raporunun mahi
yetinin ne olduğuna dair İçişleri, Sağlık
ve Sosyal Yardım ve Adalet Bakanlarından
sözlü sorusu (6/973)
241
— îstanbül Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahal
le, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devri
minden sonra konan adlarının değiştirildiği
hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığı
na dair Adalet ve İçişleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/943)
25
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam
Dergisine ek olarak verilen Yassıada ve
Sonrası adlı kitabın, Anayasa Nizamını,
Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller
hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu (6V935)
24
— Kirşehir Milletvekili Halil özmen'in,
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacıları
nın, "mesailerine mukabil az olan ücretleri
nin hattı hususunda ne düşünüldüğüne
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/997)
644
— Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret er
babının kuruluş, fesih, işe başlama ve işi
bırakma işlemlerinin süratlendirilmesinin
dftşünülüp
düşünülmediğine dair soru
önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nm sözlü cevabı (6/803)
99,426:428
— Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in Konya'da, 11 Ekim 1964 Pazar günü,
yaptığı konuşmaya dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/985)
453
Başbakandan
— Adana Milletvekili Cavit Oral'm,
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılan
ması için ne gibi tedbir alınmasının düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/952)
240
— Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün,

Sayfa
Ağn ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı
ne miktar yatırım yapılacağına ve İstan
bul - Ağn uçak seferlerine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/787)
55
— Ankara. Milletvekili Burhan Apaydın'ın, Adalet Partisi Genel Başkanının,
Bursa il kongresinde, Kıbrıs .meselesi hak
kında verdiği demece dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/832)
106
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü
halkı tarafından gönderilen 80 imzalı dilek
çe üzerinde bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair Başbakandan sözlü
sorusu
(6/953)
240
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakan ve Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/983)
358
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapı
lan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümu
lünün ne olduğuna dair Başbakan ve Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/984)
358
— Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna
uygun grevlerinin
durdurulmasının da
yandırıldığı mucip sebebin hakikatlere ne
dereceye kadar uygun olduğuna dair Baş
bakandan ve Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/784)
55
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması se
bebine ve ne zaman çıkacağının umulduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 99,
426,521
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve
hariçte korunması için bir taban fiyatı
konulması ve müdahale mubayaasına girişil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/937)
24
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü
bulunup bulunmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/989)
529
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı

Sayfa
Sayfa
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapı
tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair
lan maçlardaki hasılata ve seyircilerin du
Başbakadan sözlü sorusu (6/9-31)
24
rumlarına dair soru önergesi ve Başbakan
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz*
adına Devlet Bakanı Malik Yolaç'm sözlü ce
kan'm, Burdur'da 5 Yıllık Plân devresi
vabı 06/720)
40,84,146:149
içerisinde, kurulması düşünülen bir sanayi
tesisi bulunup bulunmadığına dair Başba
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
kandan sözlü sorusu (6/843)
107
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen
bakandan sözlü sorusu (6/7'57)
43,84
Edebiyatçılar Birliği üyelerinin karakol
— Kocaeli Milletvekili 'Süreyya Sofulara götürülmelerine kimlerin emir verdi
oğlu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesisleri
ğine dair
Başbakandan sözlü sorusu
nin halen kimin veya kimlerin tasarrufun
(6/954)
240
da olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/750)
43
—• Diyarbakır Milletvekili Recai Isgenderoğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma
— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'yönünden, ön şart olarak kabul eden 1963
m, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması
yılı programı ile 1964 programı arasındaki
sebebine ve ne zaman çıkacağının umuldu
çelişik durumun düzeltilmesi hususunda ne
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
(6/800)
99,4l26,<521,700
rusu (6/821)
101
— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan
— Erzurum Milletvekili Ertuğrııl Ak| Yunan uyruklu kişilerin miktarına ve bunça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren
j lardan ne kadarının Gelir Vergisi Ödeğiğine
Milletvekillerinin beyannamelerinin Başba
kanlık makamında imza edilmesi sebebine
I' dair soru önergesi ve Başbakan adma Mar
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/933)
24
liye Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevabı
(6/794)
98,423,519 621
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ— Niğde Milletvekili Ruhi Soy er 'in •,: • • •
lu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
Batı - Trakya'da Lozan Andl aşmasının im
mak için, köylerden nakit para ve angarya
zacı sırasında, 'Türk ve Yunan nüfuslarının.;
istemlerinin Anayasamıza aykırı olup ol
miktarı ile bugünkü miktarlarına ve iktisa- ...
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu
di durumlarına dair Başbakandan sözlü so
(6/9-55)
240
rusu (6/831^
108
— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'— Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'ün, Anayasa. Mahkemesince iptal edilen
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Ba
bir kanun sebebiyle bir kısım Hazine malla
kanlar Kurulunun bugüne kadar ad'ay gös
rının, karar geriye yürütülmek suretiyle,
termemiş olması sebebine dair Başbakandan
C.H. Partisine nasıl verildiğine dair Başba
sözlü sorusu (6/932) .
< • 24
kandan sözlü sorusu (6/810)
- 100,435
(6/990)
573
— Ordu Milletvekili Sadi Pehiivanoğlu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Balkanı Nu
— Giresun Milletvekili Nizamettin Erkrettin Ardıçoğlu'nıın, 30.9.1964 tarihin
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında
deki Avrupa tetkik seyahati esnasında
alman kararın, müstahsil malının değer be
Yugoslavya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito
delle satılmasını sağlayıp sağlamadığına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/947)
25 ' ile özel görüşme yapıp yapmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/981)
358
— İsparta Milletvekili Ali İhsan ÖBalım'— Ordu Milletvekili Sadi Pehlrvanoğm, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I»
lu'nun, Türk Kültür Derneğine ve onun
mı olduğuna dair M. Meclisi Başkanı ve
24
devamı olan halkevlerine, şimdiye kadar, ne
Başbakandan sözlü sorusu (6/936)
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Sayfa
miktar yardım yapıldığına dair Başbakan
ve İçişleri Bakanından
sözlü sorusu
(6/802)
99,426
— Samsun Milletvekili *llyas Kılıç'ın, vazife mahallerine gitmediği halde,
'gitmiş gibi gösterilerek, yolluk ve yev
miye ödenen kimse olup olmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/778)
55,88
— Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Belediye Başkanlarının proto'koldan çıkarılmasına neden lüzum ve za
ruret görüldüğüne dair Baştandan sözlü
sorusu (6/942)
24-25
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile
irtibatını sağlıyacak münakale tesislerinin
ıslah ve ihyası konularında ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/762)
43,85
— Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli'nin, Kızılay Kurumu depolarında
saklanan sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın
kaç yılda bir muayene edildiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/822)
101
— Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira
fabrikasının kapasitesinin 10 milyon litre
den 5 milyon litreye indirilmesi sebebine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/823)
101
Bayındırlık Bakanından :
— Antalya Milletvekili îhsan AtaöVün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesi
ni arzusuna göre kullandığının doğru olup
olmadığına dair, İçişleri ve Bayındırlık
Bakanlarından sözlü sorusu (6/977)
— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve
1964 yıllarında ne miktar para harcandı
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/988)
— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan Bitlis arasının yapımına ne zaman başla
nacağına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/849)
— Erzurum Milletvekili Nihat Diler
in, Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların
ne zaman karayolları programına alma-

242

529

108

Sayfa
cağına dair soru önergesi ve Bayındırlık
Bakanı Arif Hikmet Onat'ın sözlü cevabı
(6/726)
40:42
— Eskişehir Milletavekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıeakaya ilçesine,
motorlu sulama yapılmak üzere, elektrik
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındır
lık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu
(6/957)
241
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki
3 kilometrelik yolun ne zaman yapılacağı
na dair soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı Arif Hikmet Onat'ın sözlü cevabı
(6/770)
44:45
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan
toprak yolu, Karayollarmca, 1964 yılında
inşası suretiyle trafik kazalarının önlenme
si hususunda, ne düşünüldüğüne dair soru
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'ın, sözlü cevabı (6/729)
— Niğde Milletvekili Ruhi
Soyer'in,
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro
jelerine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/717)

40

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bo
zulduğu için yeniden inşa edilen kanalizas
yonda teknik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair Bayındırlık, İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü sorusu (6/948)

134

44

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanma
sı ve tüketimi konularındaki çalışmaların
ne safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun
şartlarla,, kredi sağlanıp
sağlanmadığına
dair soru Önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî
Islimyeli ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'ın sözlü cevapları (6/804) 99,428:432
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy Sorgun arası 80 kilometrelik yolun onarıl
masını kapsayıp kapsamadığına dair soru
önergesi ve Bayındırlık Baltanı Arif Hik
met Onat'ın sözlü cevabı (6/807)
99,435
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Çalışma Bakanından :
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'ııun, işçi Sigortaları Kıuoımunun, işçi
lerin tedavilerini bir elden. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptır
masının dalha istifadeli olup olmıyacağma
dair Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlarından sorusu ve Çalışma Bakanı
Bülent Ecevit'in sözlü cevabı (6/816) 100,701:
706
— İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'
in, yabancı memleketlere işçi gönderilme
si işinde, bütün muamelelerin açık bir şe
kilde ilân edilmesi gibi ıbir usul konulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/994) 573
— Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ırı, ATAŞ Rafinerisi isçilerinin kanuna uy
gun grevlerinin durdurulmasının dayan
dırıldığı mucip'sebebin. hakikatlere ne de
receye kadar uygun olduğuna dair Baş
bakandan ve Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/784)

55

Devlet Bakanından :
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya Belediye sınırlan dâhilinde,
Evkafa ait, ne kadar baş arazi bulunduğu
na ve satılan gayrimenkullerden ne kadar
gelir sağlandığına dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/747)
43,84,153:154,415,
519
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'ın Hasan.Efendi mahallesindeki
Eskiyeni Cami avlusuna bir Müftülük bi
nası yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Devlet Bakanından sözlü soru
su (6/951)
134
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin taımiri
hakkında ne düşünüldüğüne dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/950)

134

—- Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 1963 yılında yapılması kabul edilen
Bitlis Kapalı Spor Salonunun programdan
çıkarılması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/839)

107

— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare
Kuruluna atanan Vildan Aşir Savaşır hak
kındaki iddiaların doğru olup olmadığına
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/833) 106
— Edirne Milletvekili Ilhaıni Ertem'in, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce,
Edirne Kırkpınar er meydanının onarımı
için 1963 yılı programına konulan ödene
ğin tenkis edilip edilmediğine dair soru
önergesi ve Devlet Bakanı Malik Yolaç'm
sözlü cevabı (6/740)
42:43,84,151:153
— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm., Beden Terbiyesi Merkez Ceza He
yeti kararlarının, muhatabına ne yollarla
tebliğ edileceği hakkında bir hüküm olup
olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu (6/786)
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun köylerde yapılan kadastrolar için
dekar başına istenen paralara dair Devlet
Bakanından sözlü 'sorusu (6/958)

55

241

— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomunun ışıklandırma tesisatının hangi
firmaya ihale edildiğine dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/798)
99,424,521
— İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'ın, Rum Ortadokis Patriği Athenagoras'ın
dış memleketlere seyahate çıktığından ve
Papa ile temaslarda ve müzakerelerde bu
lunduğundan haberdar olunup olunmadı
ğına dair İçişleri, Dışişleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/824)
101
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk fut
boluna faydalı olup olmadığına dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/999)
790
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak ya
pılan maçlardaki hasılata ve seyircilerin
durumlarına dair soru önergesi ve Başba
kan adma Devlet Bakanı Malik Yol aç'm
sözlü cevabı (6/720)
146:149
— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, plâna ve prograima alınıp ödeneği
r
de ayrılan Kastamonu kapalı spor salonu-
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nün ihalesinin geri bırakılması sebebine da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/758)
43
— Yozgkat Milletvekili ismet Kapısız'in, Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikası
nın 10 milyon litre üzerinden hesabedilen
kapasitesinin, Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca, 5 milyon litre üzerinden hesabedilmesi
sebebine dair Devlet Balkanından sözlü so
rusu (6/806)
99,433:435,521,700
Dışişleri Bakanından :
•— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne
düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/779)
55
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakan ve Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/983)
358
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerin, Kusya ile Hükümetimiz arasında yapı
lan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümu
lünün ne olduğuna dair Başbakan ve Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/984)
358
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci
kâtibesinin 'merkeze naklinin 4037 sayılı
Kanundaki objektif kıstaslara göre yapılıp
yapılmadığına dair, Dışişleri Bakanından
sözlk sorusu (6/946)

25

— Erzurum Milletvekili förtuğru! Akça'ımı, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâti
besi arasında geçen olayın gerçek içyüzü
nün ne olduğuna dair, Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/944)

25

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
B e l g r a d . ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir
ve k u m a n d a n ı n ı n mezarları
hakkında ne
d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e dair, Dışişleri ve Turizm
ve T a n ı t m a Balkanlarından sözlü sorusu
(6/982)

35 «;

— İzmir Milletvekili Osman Sabri
Adal'ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagorasın dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan haberdar olunup
olunmadığına dair İçişieri, Dışişleri ve
Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) löl

Sayfa
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn,
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderil
mesi gecikmekte bulunduğuna göre Hükü
metin ne yapmak niyetinde olduğuna dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/869) 100,
421.422
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn,
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkın
da son tahkikatın açılmasına karar verile
rek Anayasa Mahkemesine sevk edilen Bonn
Büyükelçisi Mehmet Baydur'a dair Dışiş
leri Bakanından sözlü -sorusu (6/785) 55,89,421
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından :
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının
sik sık kesilmesini önlemek için ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/964) 241
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine,
motorlu sulama yapılmak üzere, elektrik
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su (6/957)
241
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963
yılında sulama, onarım, ıslah ve içme su
yu i'ç.in kaç lira tahsis edildiğine dair so
ru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hüdai Oral'ın sözlü cevabı
(6/811)
100,435:437
— Niğde Milletvekili Asını
Eren'in,
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan
elektrik enerji hattının Bor ilçesine de
götürülmesi işinin 1966 yılından itibaren
yapılmasının programa alınıp alınmıyacağına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
Millî Savunma Bakanlarından sözlü soru
su (6/972)

241

- - Niğde Milletvekili Ruhi
Soyer'in,
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro
jesine dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Hüdai O rai'm sözlü
cevabı (6/717)
84:88,146,412:415

Ö Sayfa
ğine
dair
İçişleri
Bakanından
sözlü
soru
Gümrük ve Tekel Bakanından :
su (6/996)
644
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç/ın,
— Edirne Milletvekili Fahir GiritlioğGümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Ka
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyün
nununun, bugüne kadar, Meclise sevk edil
deki tapulu arazileri cebren işgal edilen ve
memesi sebebine dair Gümrük ve Tekel Ba
mahsulleri ile tarım ağaçları yağma olu
kanından sözlü sodusu (6/S08) 99:100,435,521
nan şahısların durumlarının ne olacağına
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
İçişleri Bakanından :
(6/818)
100:101
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'— Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'ün, Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipa
in, vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçe
şa, Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında
sinin Abaylar köyü muhtarının, bu işle il
hudut ihtilâfı olup olmadığına dair suru
gili, müracaat ve dilekçelerine cevap veril
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'mediği hakkındaki söylentilerin doğru
m sözlü cevabı (6/805)
99,432:433 _ olup olmadığına dair İçişleri Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'sözlü sorusu (6/1000)
790
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçe
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin
lerini sulayan vatandaşların bu seı.e aynı
Karaca'nın,
Adana Belediye Reisi Ali Se
haktan faydalanıp faydalanmadığına dair
pici
hakkında
verilen doktor raporunun
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/975)
242
mahiyetinin ne olduğuna dair, İçişleri,
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakan
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini
larından sözlü sorusu (6/973)
241
arzusuna göre kullandığının doğru olup
— Eskişehir Milletyekili Aziz Zeytinolmadığına dair İçişleri ve Bayındnlık Ba
oğlu'nun, Belediye reislerinin, millî bay
kanlarından sözlü sorusu (6/977)
242
ramlarda, protokoldan neden çıkarıldıkla
rına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'(6/963)
241
in, kadrolarına nazaran noksan olan polis
—
Giresun
Milletvekili
İbrahim
Etem
mevcudunun artırılması hususunda ne dü
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç beledi
şünüldüğüne dair sora önergesi ve İçişleri
yenin hudutlarında değişiklik yapıldığına
Bakanı Orlıan öztrak'm sözlü cevabı (6/793) 53,
dair soru önergesi ve İçişleri Balkanı Or
98,422:423
han Öztrak'm sözlü cevabı (6/799)
09,424:426
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, bir Alman gencinin, yapılan ihbar
— Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç:-üzerine, İstanbul Emniyet makamları ta
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine
rafından nezarete alınıp işkence yapıldığı
kaç vali ve kaymakamım, hangi partilerden
hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadı
aday olarak, katılmış olduklarına dair söz
ğına dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından
lü sorusu ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'sözlü sorusu (6/819)
101
ın, sözlü cevabı (6/795)
98,423:424
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
— İsparta Milletvekili Ali İhsan BaBilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline
lım'm, bir köre sıhhi muayene kurulunun
bağlanması sebebine dair İçişleri Bakanın
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğ
dan sözlü sorusu (6/780)
55,88,163,415,700
ru olup olmadığına dair soru önergesi ve
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'm sözlü ce
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuç
vabı (6/710)
40,84,146,410 ;412
lanan kavganın suçlularını yakalıyabilmek
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
için, Jandarma takip ekiplerinin köy hal
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahal
kına işkence yaptıkları hakkındaki şikâye
le, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devri
tin Bakanlığa intikal ettirilip ettirilmedi»
minden sonra konan adlarının değiştiril-

Sayfa

Sayfa
diği hakkındaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Adalet ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/943)
25
— İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'm,
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini
tahdideden tedbirlerin müstenidatmın ne
olduğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanla
rından sözlü sorusu (6/756)
43
— İzmir Milletvekili Osman Sabri
AdaPm, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakere
lerde bulunduğundan haberdar olunup
olunmadığına dair İçişleri, Dışişleri ve
Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 101
— Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, Hazineye borçlu Avukat
İsmail
Mıınga'nın, Mardin Valisi ile sıkı bir sami
miyet kurmuş olması sebebine dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/941)
24
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kan'm, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın
köyden çıkardığı vatandaşların evlerinin
yağma edilmiş olup olmadığına dair, İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/847)
— Mardin Milletvekili Mdhmet
Ali
Arıkan'm Mardin'in av sahası avcılar ku
lübü 'bulunmıyan bölgelerinde av silâhla
rının ve barutun serbestçe satılıp satıl
madığına dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusu r6/848)
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, Midyat'ın, Kdburan (Dargeçit)
nahiyesinin ilçe haline getirilmesi için ça
lışma yapılıp yapılmadığına dair İçişleri'
Bakanından sözlü sorusu (6/835)
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Güney - Doğu mıntakasımn, hududa ba
kan yönünde, kaç kilometrelik sahanın
mayınlanmış olduğuna dair, İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/967)
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı
hakkında bir ihbar ve şikâyet bulunup bu
lunmadığına dair, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/971)
— Mardin Milletvekili Talâit Oğuz'un,
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde,

asayişe müessir ve vatandaşın huzurunu
bozam kaç olay olduğuna dair Içişleıi Ba
kanından sözlü sorusu (6/970)
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Midyat ilçesi tahrirat icâtibinin İdil ilçesine
nakli sebebine dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/968)

108

107

241

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanlıoğlu'nun, Türk Kültür' Derneğine ve onun
devamı olan halkevlerine, şimdiye kadar,
ne miktar yardım yapıldığına dair Başba
kan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/802)
99,426
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm,
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı
tutum ve davranışlarını önlemek için alın
ması düşünülen tedbirlerin neler olduğuna
daıir içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/980)
^
358
— Van Milletvekili Muıslih Görentaş'm,
belediye başkanlarının resmî bayramlarda
protokol dışı bırakılmasına neden lüzum
görüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/940)

108

241

24

1

— Yozgat Milletvekilli İsmet Kapısız'm,
Ankara, latamibul ve İzmir illerinde çalı
şan taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî
yılı başından bugüne kadar, ne miktar para
cezası alındığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/838)
107
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm,
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan
taksi ve dblmuş şoförlerinden 1962 malî
yılı 'başından bugüne kadar ne miktar para
cezası alındığına da>lr İçişleri Bakanlğmdan
sözlü sorusu (4/334)

675

İmar ve İskân Bakanından
— Burdur Millıetvokili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağkısun ilçesine bağlı
Yunırutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalanı köyünde, tıarını arazisi ağaçlandı
rılan köylülere, başka yerden toprak verilmetd ve el sanatı öğretilmesi konuların
241 ; da, hir çalışma yapılıp yapılmadığına dair
Tarım, İmar ve İskân ve Sanayi bakanla
• rından sözlü sorusu (6/845)
241

108

- â â Scuyfa
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç
ilçesi Saatağaeı köyü halikının durumu hak
kında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne
dair sorusu ve lmaır ve îskân Bakanı Celâlettin Uzer'in sözlü cevabı (6/813)
100,521,
700:701
— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin
vize edilmesi konusundaki ihtilâfın aslı
nın ve hukukî yönünün ne olduğuna dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/996)
573
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen
hayvan hastalıklarını önlemek ve mesken
leri yıkalıan halka yardım yapmak humıvsunda ne düşünüldüğüne dair önergesine
İmar ve İskân Bakanı Celâdettin Uzer'in
sözlü cevabı (6/697)
39 40,84,146,410,515 ?519
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazîleri
de ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu
karşılığı kredi alamamalarının önlenmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve
Isikân Bakanından sözlü sorusu (6/842)
107
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Sıamsun'un, liman yapımı dolayısiyle bo
zulduğu için yeniden inşa edilen kanıalizasyönkla teknik hata yapılmasına kimlerin
sebebolduğuna dair Bayındırlık, İmar1 ve
, İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/948)
134
Köy İşleri Bakanından
— Antalyıaı Milletvekili îhlsan Attıaöv'ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka
köyü i<jme suyu tesisti' için ne kadar para
harcandığına dair Köy İşleri. Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/976)

242

Maliye Bakanından
— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in,
1961 - 1962 yılında Cihat özden'e 170 bin
lira kiraya) verilen Enez d a l y a l a r ı n ı n ki
rasının sene sonunda 17 bin liraya düşü
rülmesi sebebine dair Maliye Bakanından
ısözlü sorusu (6/945)

Sayfa
— izmir Milletvekilli Nihat Kürşat'ın,
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini
taıhdideden tedbirlerin müstenidatının ne
olduğunıaı daür İçişleri ve Maliye Bakanla
rından sözlü sorusu (6/756)
43
— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'in, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan
•Yunan uyruklu kişilerin miktarına ve
bunlardan ne kadarının! Gelir Vergisi öde
diğine dair ısoru önergesi ve Başbakan
adına Malîye Bakanı Ferid Melen'in söz
lü! cevabı (6/794)
519:521
Millet Meclisi Başkanından
— Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, basında çıkan bâzı iddia ve isnatla
rın, doğru olup olmadığına dair sorusu
ve İdare Âmiri Süleyman Bilgen ile Baş
kan Fuad Sirmen'in sözlü cevabı (fi/791)

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, Isparti ilinin baş harfinin «1» mi,
«T» mı olduğuna dair Millet Meclisi Baş
kan ve Başbakandan sözlü soınısu (6/936)
24
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nei
maddesinin, teamülden balısile,
tatbik
edilmemesi sebebine dair Millet Meclisi
Başkanından sorusu ve İdare Âmiri Sü
leyman Bilgen'in sözlü cevabı (6/825) :l 01:102
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri
nin yapılamıyacağı hususundaki 16.3.1964
tarih ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne
gibi bir işlem yapıldığına dair sorusu ve
Başkan Fuad Sirmen'in sözlü cevabı
(6/830)
103:106
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâ
tında çalışıp da vazife mahal ünden ayrıl
madıkları halde, yolluk ve yevmiye alan
lar olup olmadığına dair Millet Meclisi
Başkanından sözlü sorusu (6/790)
56,89
Millî Eğitim Bakanından

2İ5

f>6,
89 :98

— G-ünıüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanı
nın görevine son verilmesi sebebine dair

Sayfa
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/763)
43,85
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Cfece Üniversiteleri ve Gece Yüksek Okul
ları açılması hakkındaki plânın neden ku
rulamadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/938)
24
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten
sınıfta kalan kaç öğrenci bulunduğuna
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/934)
24
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
soru önergesi ve Başbakan adına Millî
Rğitim Balkanı İbrahim Öktem'in cevabı
(6/757)
158:163
- Niğde Milletvekili Ruhi Koyer'in,
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından,
şimdiye kadar kaç. talebe mezun olduğuna
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/846)
108
— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın,
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime baş
lamış binalarına rağmen, cereyan verilme
diğinin bilinip bilinmediğine dair, Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/939)
24
— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Öğretmen Dernekleri Federasyonu
nun öncülüğünde, bâzı ıaydm çevrelerce,
gerici akımların önlenmesi hususunda
alınmış olan karanı) sebeplerine dair, Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/827) 102

Millî Savunma Bakanından
— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyıırt'ım, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi
açılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/837)
107
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyeleri
nin neden davet olunmadıklarına dair so
ru önergesi ve Millî Savunma Balkanı 11hami Sancar'm sözlü cevabı (6/734) 42,84,T-ir
151

Sayfa
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Sıkıyönetim könmtanlıklarmca, Sıkıyöne
timin tatbik edilmekte bulunduğu bölge
lerde, kaç gazete ve dergi kapatıldığına
dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı llhami Sancar'm sözlü
cevabı
(6/749)
43,84,154:158
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan'm, Midyat Askerlik Şubesinin es
ki 'binasından ne zaman ne sebeple tahliye
edildiğine ve ikamet ettiği binanın kime
aidölduğuna dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/835)
107
— Niğde Milletvekiil Asım Eren'in,
Hirl'anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan
elektrik enerji hattının Bor ilçesine de gö
türülmesi işinin 1965 yılından itibaren ya
pılmasının programa alınıp
almmıyacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
Millî Savunma bakanlarından sözlü sofu
su (6/972)
241
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçile
rin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptır
masının daha istifadeli olup olmıyacağına
dair Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sorusu ve Çalışma
Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı
(6/816)
100,701:706
— Erzurum Milletvekili
Gıyasettin
Karaca'mn, Adana Belediye Reisi Ali Se
pici hakkında verilen doktor raporunun
mahiyetinin ne olduğuna dair İçişleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ba
kanlarından sözlü sorusu (6/973)
241
— Eskişeihir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş
Teşkilâtına
bağlı sağlık
memurlarının
sağlık müdürlükleri emrine verilmeleri
hussuunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/956)
^ 241
— Trabzon Milletvekili Ali Rıza
Uzuner'in, fakirlikleri belge ile sabit olan
lardan Trabzon Numune Hastanesindeki
tedavileri sonunda, bir ücret taîebedilip

- 2 4 Sayfa
^dilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/792)

56

Sanayi Bakanından
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası
ile bir çimento fabrikası kurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/767)
— Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin,
memleketimizde bir otomobil sanayii ku
rulması hususunda hazırlıklar yapıldığı
hakkındaki beyanata dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/987)

529

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından
sözlü sorusu (6/840)

107

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalanı köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden
toprak
verilmesi ve el sanatı öğretilmesi 'konula
rında, bir çalışma yapılıp yapılmadığına
dair Tarım, İmar ve İskân ve Sanayi ba
kanlarından sözlü sorusu (6/845)

108

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun artan şeker fiyatları /karşısında
pancar fiyatlarının da
yükseltilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair Sanayi
Batanından sözlü sorusu (6/817)

44

— Rize Milletvekili Cevat Yalçm'm,
Doğu - Karadeniz Bölgesinde 'kurulacak
kâğıt hamuru fabrikasının kurulacağı ye
rin katî olarak tesbit edilip edilmediğine
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/774)
49:50
— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt
Hamuru Fabrikasının kuruluş yeri hak
kında yapılan etütlerin tamamlanıp ta
mamlanmadığına dair Tarım ve Sanayi
bakanlarından sözlü sorusu (6/766) 43:44,85,
163.415
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, orak ipi, "kota dışı bırakıldığına göre,
1964 Ihasat mevsiminde, bu ipin yeter öl
çüde imal ve stoku için tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Sanayi bakanla
rından sözlü sorusu (6/788)
55:56
Tarım Bakanından

100

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'ııun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının
yerli kendirlerimizi işlemesi için ne gi'bi
tedbir düşünüldüğüne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/815)
100,701
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 'batkır fiyatlarının neden yüksel
tildiğine dair Ticaret ve Sanayi bakanla
rından sözlü sorusu (6/965)
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Mü
dürünün, son aylarda, kaç. mühendisi baş
ka fabrikalara naklettirmiş olduğuna dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/960)

Sayfa
— Giresun Milletvekili t. Eteni Kılıçoğlu'nun, Giresun ilinde yapılması karar
laştırılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa
yerinin katî olarak tâyi nolunup olunma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/796)
98,424,521
— Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in,
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 prog
ramı hazırlanırken köylerin seçiminde ne
gibi esasların göz önünde
tutulduğuna
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/761)
43,84:85,163

241

241

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Gündoğmuş Orman İşletme İdaresi
nin ne zaman kurulduğuna ve İşletme Mü
dürünün ne gibi çalışma yaptığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/974)
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan
ağaçların imar ve bakımı konusunda ne
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/986)
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurul
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi, Ticaret ve Tarım bakanlarından
sözlü sorusu (6/840)

241

529

107

- Ö 5 Sayfa

Sayfa ,
— Aydın Milletvekili Hilmi Ay dinç er'!
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin
himayesi konularında ne düşünüldüğüne
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/841)
107
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
radan ve 15 milyon lira sermayeye sahip
bulunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının
nereden sağlanacağına dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu (6/844)
107

—- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komi
tesi kurulup kurulmadığına dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/776)
163
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçeçinde, bu yıl Zirai Donatım Kurumu
nun bir şubesinin açılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/828)
102
— Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Türk köylüsünün büyük der
,
di olan orak ipi ihtiyacının temini için ne
gibi tedbirler alındığına dair Tarım Ba
i
kanından sözlü sorusu (6/829)
103

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Burdıır'un Ağlasun ilçesine bağlı
Yumrutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı
Datalam köyünde, tarım arazisi ağaçlan
dırılan köylülere, başka yerden toprak ve
— TH?e Milletvekili Erol Yılmaz Akrilmesi ve el sanatı öğretilmesi 'konularınj eal'm, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt
da, bir çalışma yapılıp yapılmadığına
Hamuru Fabrikasının kuruluş yeri /hak
dair Tarım, îmar ve İskân ve Sanayi ba
kında yapılan ettütlerin tamamlanıp ta
lkanlarından sözlü sorusu (6/845)
108
mamlanmadığına dair Tarım ve Sanayi
— Eskişehir Milletvekili Aziz ZeyI bakanlarından sözlü sorusu (6/766) 43-44.85,
163,415
tinoğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında ka
— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'çar traktör monte ve ithal edildiğine dair
I
rm. nrriz İni, kota d^sı bırakıldığına &ÖVP,,
Tarım ve 'Ticaret bakanlarından sözlü so
1964 hasat mevsiminde, bu ipin yeter ölrusu (6/962)
'241
ı
— Eskişehir Milletvekili Aziz ZeyI fiido imal ve st^kn için tedbir aîm r> alın
madığına dair Tarım ve Sanayi bakanla
tinoğlu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdü
55:56
rünün, özel bir işte, Devlet arabasını
I rından sözlü sorusu (6/188)
hasara uğratıp uğratmad^ma dair Tarım
I
— Van Milletvekili Şükrü KösereısoğBakanından sözlü sorusu (6/961)
241
lıı'mm, Van ve Hakkâri'de Merino^"lu&u
— Eskişehir Milletvekili Aziz ZeyI tosvik ve geliştirmek içm hancı tedbirler
tinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçei alındığına d*ir Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/978)
,
242
sine, motorlu sulama yapılmak üzere,
elektrik getirilmesi hususunda ne düşünüklüğüne dair Eneri'i ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım bakanlarından
sözlü sorusu (6/957)

I
I
I
241

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tara
fından çiftçilere verilen gübrelerin maktarımn artırılması ve fiyatının ucuzlatılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanundan sözlü sorusu (6/959)
241
— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına
r'n'T* s^rnTiı ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/775)
50,85:88

I
I

i
J

Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun. Oukobirlik'e Genel Müdür tâyini
konusunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/979)
242
^ — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün,
Türkiye Esnaf Dernekleri
Konfederasvonundaki kota yolsuzluğu tahkikatının
ne safhada olduğuna ve Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası eski Genel Müdü
rünün kanunsuz ve usulsüz tutumu hak
kında ne işlem yapıldığına dair soru
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî Islımyeli'nin sözlü cevabı (6/782)
55,88:89,163:175

.

Say fa
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm— İstanbul
Milletvekili
Kesit Ül
çcr'in, Aydında bir Duralit Fabrikası ku
ker'in, Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi
rulması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Komitesi kurulup kurulmadığına dair Tica
Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlarından
ret Bakanından sözlü sorusu (6/776)
50:88
sözlü sorusu (6/840)
107
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,
—• Aydın Milletvekili Hilmi Aydmyabancı bir memlekette, mühim bir kaçak
eer'in, incir tarımının bekası ve müstah
çılığa ismi karışan bir ticaret müşavirimiz
silinin himayesi konularında ne düşünül
hakkındaki, itham edici, haberlerin han
düğüne dair Ticaret ve Tarım Bakanla
gi tarihte Bakanlığa geldiğine ve ne işlem
rından sözlü sorusu. (6/841)
107
yapıldığına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/826)
102
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip
I Zeytinyağı müstahsilinin korunması için
bulunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının ne
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Tireden sağlanacağına dair Tarım ve Tica- I caret Bakanından sözlü sorusu (6/992)
573
rot Bakanlarından sözlü sorusu (6/844)
107
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
—• Edirne Milletvekili Fehir OirtilioğYilanlıoğlu'nıın, Et ve Balık Kurumu
lu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli,
Umum Müdürünün ne gibi görevle ve
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin
I hangi lüzuma binaen Amerika'ya gitttiğideğiştirilmesi sebebine dair Ticaret Baka
I no ve Kurumun sair işlerine dair soru
nından sözlü sorusu (6/836)
107 I önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî isiimye
— Edirne Milletvekili Fahir Uiritlioğli'nin sözlü cevabı (6/783)
55,89,415:421
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi
I
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyeri'n,
için yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bu
I 5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç madlunduğunun doğru olup olmadığına dair
I deleri arasında bulunan elmanın istihsal
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî
I ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler
İsiimyeli'nin sözlü cevabı (6/814)
100,522-525
I alındığına dair soru önergesi ve Ticaret
I Bakanı Fennî İsiimyeli'nin sözlü cevabı
— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'ıran, bakır fiyatlarının neden yüksel
(6/772)
46:49
tildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
I
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
dan sözlü sorusu (6/965)
241 I Toprak
Mahsulleri Ofisinin mûtadolan
I yerlerde alım yeri açmaması ve aldığı mah— Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytinI sililerin bedelini vaktinde ödememesi sooğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar
I bobine dair soru önergesi ve Ticaret Batraktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
I kanı Fennî İsiimyeli'nin
sözlü cevabı
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
(6/771)
45:46
rusu (6/962)
241
I
— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm
—Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytinI tütün ekicilerinden
kesilen
paralarla
oğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri
kurulacağı söylenen Tütüncüler Bankası
Ofisinin, tüccara, 1964 mahsulü arpa sa
nın ne durumda olduğuna dair Ticaret Ba
tıp satmadığına dair Ticaret Bakanından
kanından sözlü sorusu (6/949)
134
sözlü sorusu (6/966)
241
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmasında
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir
alınıp alınmadığına dair soru önergesi
ve Ticaret Bakanı Fennî İsiimyeli'nin
sözlü cevabı (6/777)
50:55 I

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplan
ması ve tüketimi konularındaki çalışmala
rın ne safhada olduğuna ve balıkçılara,
uygun şartlarla, kredi sağlanıp sağlan
madığına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli ve Bayındırlık Ba-

kanı Arif Hikmet
ları (6/804)

Onat'in sözlü

Sayfa
cevap
99,428:432

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm,
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü mües
sesesinin kuruluş ve görevlerinin hangi
esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/737)
42
— Giresun Milletvekili ibrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu oldu
ğuna ve bu radyoların nasıl kurulduğu
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından
sözlü sorusu (6/797)
98:99,424,521
— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir
ve kumandanının mezarları hakkında no
düşünüldüğüne dair Dışişleri ve Turizm ve
Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 358
Ulaştırma Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın Devlet Demiryolları işçilerine, Anaya-

B — YAZILI

SORULAR

Adalet Bakanından
—• Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Burhan Alpsar ve Hafize Kopkop'un Çankırı'nın Tepe Alagöz köyünde
bulunan arazilerinden tasarruflarını ceb
ren menetmeğe kalkanlar ve mallarını yağ
ma edenler hakkında ne gibi ndlî takibat
yapıldığına dair soru önergesi, ve Ada
let Bakanı Sedat Çumralı'nm yazılı cevabı
(7/468)
286:290
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Ergani'de bir Ceza Evi binası inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çum
ralı'nm yazılı cevabı (7/558)
255,485:486
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Yapı - îş Sendikaları tarafından, An
kara'da yapılmakta olan grevde, kanuna
aykırı b i r . husus olup olmadığına dair

'Sayfa
sanın vadettiği ücret verilmesi hususunda
bir tedbir alınıp alınmadığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/998)
—Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine
motorlu teren işletilmemesi sebebine dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/991)

644

573

—- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir
hakkında kaç şikâyet ve ihbar bulundu
ğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/969)
241
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç
tren kazası olduğuna dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/993)
573
— Niğde Milletvekili Asım E ren'in,
General Elektrik lokomotiflerinin ihalesin
den sonra kendinin son mehil süresi olan
31 . 3 . 1964 tarihinin, münasip bir müd
det daha sonraya bırakılmasının mümkün
olup olmadığına dair soru önergesi ve
Ulaştırma Bakanı
Ferit Alpiskender'in
sözlü cevabı (6/812)
100,437:449

VE

CEVAPLARI

Adalet ve içişleri Bakanlarından yazılı
sorusu -(7/598)
791
—• Konya Milletvekili Kadirean Kafh'mn 1940 tarihli Sıkıyönetim Kanununun
uygulanmasının, Yeni Anayasa ile temi
nat altına alman hak ve hürriyetlerin
özüne dokunup dokunmadığına dair soru
önergesi ve Başbakan adına Adalet Ba
kanı Sedat Çumsalı'nın yazılı
cevabı
(7/314)
182:187
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, Avukat Niyazi Eronat hakkında
yalancı şahitlik yapanlar
için Mardin
Saveılığmca takibat yapılmaması sebebi
ne dair Adalet Bakanından yazılı sorusu
(7/557)
Başbakandan
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, mevcut plân ve programlar muvacehe

25
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— Konya Milletvekili Kadircan KafSayfa |
sinde, Çankırı ilini bugünkü durumI h'mn 1940 tarihli Sıkıyönetim Kanunu
dan kurtaracak yatırım tedbirlerine dair
I nun uygulanmasının, Yeni Anayasa ile te
minat altına alınan hak ve hürriyetlerin
Başbakandan yazılı sorusu (7/577)
242
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'I özüne dokunup dokunmadığına dair soru
m, Diyarbakır DSl Bölge Fırat Enerji
I önergesi ve Başbakan daına Adalet Ba
Plânlama yüksek mühendislerinden SeI kanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı
182:187
' lâhattin Tantekin'in Diyarbarkır'dan Kars'a
I (7/314)
nakledilmesi sebebine dair Başbakandan
I
Bayındırlık Bakanından
yazılı sorusu (7/559)
2" I
— Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'I
Boztepe'nin, Akdeniz sahil yolunun Ma
in, Diyarbakır Karayolları 9 ncu Bölge
navgat hudutları dâhilinde kalan kıs
sinden 150 işçinin işinden çıkarıldığı
I
mının inşasına ne zaman başlanacağına
doğru olup olmadığına dair soru önergeI
dair soru Önergesi, ve Bayındırlık Ba
si, Başbakan adına Bayındırlık Bakanı
kanı Arif Hikmet Onat'm yazılı cevabı
Arif Hikmet Onat'm yazılı cevabı (7/518) 482
(7/552)
129:130
— İstanbul Milletvekili Coşkun Kır— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ca'nm, muhtelif bakanlıklara ve Kamu
ın,
Diyarbakır - Ergani - Çermik ve Çünİktisadi Teşebbüslerine mensup kamu perI
güş
karayolunun üç yıldan beri bakım
soneli aleyhine yapılmakta olan cezai veya
1
görmemesi
sebebine dair soru önergesi, ve
idari tahkikat sayısına dair Başbakandan
I
Bayındırlık
Bakanı Arif Hikmet Onat'ın
yazılı sorusu (7/579)
242
yazılı cevabı (7/575)
242,795:796
— İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ven'in, Kıbrıs siyasetinin tatbikatında meI
ın
Diyarbakır
Karayolları 9 ncu Bölgesin
selenin hangi safhasında bulunulduğuna
I
den
150
işçinin
işinden çıkarıldığı doğru
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/572)
135 I
olup
olmadığına
dair soru önergesi, Baş
— Kırşehir Milletvekili Memduh ErdeI
mir'in, Çiçekdağı ilçesi ve köylerinin iktisadi
I bakan adına Bayındırlık Bakanı Arif Hik
482
durumlarının düzeltilmesi ve ihtiyaçlarıI met Onat'ın yazılı cevabı (7/518)
nm tam olarak temini hususlarında ne
I
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlidüşünüldüğüne dair Başbakandan yazılı
I oğlu'nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna
sorusu (7/555)
25 I bağlıyan Şemdinli - Rabarık yolunun yapı
— Kırşehir Milletvekili Memduh ErdeI mı konusunda ne düşünüldüğüne dair so
mir'in, Konya ili Doğanhisar ilçesinin ihtiI ru önergesi, ve Bayındırlık Bakanı Arif
yaçlarına dair Başbakandan yazılı sorusu
I Hikmet Onat ile Millî Savunma Bakanı
llhami Sancar ve Tarım Bakanı Turan Şa(7/568)'
134
hin'in
yazılı cevapları (7/532)
189:191
— Konya Milletvekili Ahmet GürI
— Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün,
kan'm, Devlet Bakanı ve Başbakan YarI
dımcısı Kemal Satır'ııı, HEKTAŞ FirI Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünün,
masının ortağı ve İdare Kurulu Üyesi
I Keban Barajı projesine muıvazü olarak,
bulunduğu hakkındaki neşriyatın doğru
I bir çalışması olup olmadığına dair soru
olup olmadığına dair soru önergesi, ve
I önergeisi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
122:123
Başbakan İsmet İnönü'nün yazılı cevabı
I met Onat'ın yazılı cevabı (7/511)
(7/542)
234:238
Çalışma Bakanından
— Konya Milletvekili Fakih özfakih'I
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
in, zirai istihsal ve hayvancılığın geliştiI
rilmesi için çiftçiye yeterli yardım yaI Pestilci'nin, İşçi Sigortaları Kurumu tara
pumasının mümkün olup olmadığına dair
I fından Zonguldak'ta yapılmasına karar ve
Başbakandan yazılı sorusu (7/554)
25 ] rilen hastanenin yapımına hadıen başlanma*
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ması sebebine dair Çalışma Bakanından ya
zılı sorusu (7/593)
674

hakkında ne gi'bi işlem yapıldığına dair
Malıiye ve Dışişleri Bakanlarından yazılı
sorusu (7/578)
242
— Edirne Milletvekili Fahir Girıtlioğlu'nun, Batı - Almanya
Hükümet-lnin,,
F. A. O. tertibinden ve tamamı bağış ol
mak üzere, bir milyon Marlklık suni güb
re göndermek istediğine Bakanlıkça cevap
verilmediği şayiasının doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Dışişleri
Bakanı Fervdun Cemal Erkin ile Tarım
Babanı Turan Şahin'in yazılı cevapları
v
(7/580)
358,796:798
— İzmir Milletvekili Şinaısi Osma'nın,
Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel I'ıkin'e
dair Dışişleri Bakamnda<n yazılı sorusu
(7/573)
135
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
KaMre toplantısına katılmak istenmesi sebe'bine dair Dışişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/565)
26
— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, Türk Kültür Araştırma Enstitüsünün
durumuna ve Başkanının tutumuna dair
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Feridun
Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/385)
187:189

Devlet Bakanından
— Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, yapılmakta olan zararlı yayın
karşısında ne gibi tedbirler alınmış oldu
ğuna dair «oru önergesi ve Başbakan adına
Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'm ya
zılı cevabı (7/148)
56:57
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, Çankırı'nın (kalkındırılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal Satır'm yazılı cevabı (7/16)
478:481
— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin
in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı vaiz
ve imam kadrosu mevcudu ile bunlardan
kaçının münhal bulunduğuna ve halen va
zife gören imam ve vaizlerin tahsil derece
lerine dair soru önergesi ve Devlet Ba
kam İbrahim Saffet Onuay'ın yazılı cevabı
(7/275)
58:64
— Edirne Milletvekili Fahir GMtlioğhı'nun, Hakkâri'nin ilçelerinde
müftü,
imam ve vaiz kadrolarının boş bırakılması
sebebine dair soru önergesli ve Devlet Ba
kamı İbrahim Saffet Omay'ın yazılı cevabı
(7/530)
189
— Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, vakıflara aidolup gelir getiren gayrirr-înkullerin ihalesi, kiraya verilmesi ve
mütaakıp devir işlemlerinin hangi esaslara
göre yürütüldüğüne dair soru önergesi,
Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in yazılı ce
vabı (7/543)
483:485
Dışişleri Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Suriye, Iraik ve Mısır'ın kurduğu
Federasyon Devletiyle münasebetlerimizin
düzeltilmesi ve takviyeli için ne düşü
nüldüğüne ve Mısır'la iaramıdaki deniz se
ferlerinin durumuna dair soru önergesi ve
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin
ile Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in
yazılı cevapları (7/292)
175:182
— Edirne Milletvekili Fahir GMtlioğlıı'nun, aşığı çıkan Köln Başkonsolosu

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Diyarbakır DSİ Bölge Fırat Enerji
Plânlama yüksek mühendislerinden Selâhattin Tantekin'in Diyarbakır'dan Kars'a
nakledilmesi sebebine dair soru önergesi
Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı
(7/559)
706:707
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının İtalya'dan ithal ettiği fena va
sıflı gaz yağına dair soru önergesi ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü
dai Oral'ın yazılı cevibı (7/340)
282:286
— Kırşehir Milletvekili Memcluh Erdemir'in, Beyşehir ilçesine bağlı Budak kö
yü ile Kıreli ve daha başka köylerin ara
zisini sulayacak olan sulama tesislerinin
ne zaman yapılacağına dair, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Köy İşleri Bakanlarından
yazılı sorusu (7/569)
134
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Sayfa
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdeınir'in, Keşan'ın Kadıköy mevkiinde, bir
baraj yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından yazılı sorusu (7/570)
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Malatya'nın Doğanşehir ilçesin
de yapılması 5 Yıllık Plâna alınmış bulu
nan, S ü r g ü Barajı inşaatının ne zaman
bitirileceğine dair soru önergesi, ve Ener
ji ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanı FTüdai
Oral'ın yazılı cevabı (7/547)

Sayfa
içişleri Bakanından

1 :î5

128

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1962 yılında, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü iken
Amerika'ya mal mubayaası için gönderi
len Bedret'in Sarp'in sağladığı hizmetlere
ve aldığı Ödeneğe dair, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar
Bakanından yazılı sorusu
(7/592)
073
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Oatalağzı Elektrik Santralin
de yapılan baca külünü tutacak elektro,
filter tesisi için ayrılan yatırını karşılığı
nın başka sosyal tesis ve hizmetlerde kul
landığının, vâridolup olmadığına dair,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı sorusu (7/588)
67:'>

Gümrük ve Tekel Bakanından
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik'te 1964 yılında kurulması kabul
edilen Şerbetçi Otu Kurutma tesisleri ko
nusunda ne gibi hazırlık yapıldığına dair
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Ca
hili ile Gümrük' ve Tekel Bakanı Mehmet
Yücel'in yazılı cevabı (7/353)
231:232
— - Bolu Milletvekili Turgut Gulha'nın, Bolu'nun Yığılca ilçesinde bir tekel
satış memurluğunun açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve
Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüeeler'in yazılı cevabı (7/524)
233:234
— Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, halen işlenmemiş bir şekilde depo
larda bulunan tütün stoklarına dair soru
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Meh
met YiUeler'in yazılı cevabı (7/369)
232:233

— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Balıkesir'in İvrindi Kaymaka
mının, kız talebe ve öğretmenleri ile içkili
âlemler yaptığının doğru olup olmadığına
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Or
han Öztrak'm yazılı cevabı (7/5.19)
598:599
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Arar
ın, Çermik ilçesinde bir polis teşkilâtı ku
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair
İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/576)
242
—• Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Çermik ilçesinin Haraba ve Musikan
köylüleri arasındaki silâhlı çatışmada öl
dürülen Jandarma erinin, bu katli sebebiy
le Jandarma Kumandanının, sevk ve idare
bakımından, bir kusuru görülüp görülme
diğine dair, İçişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/584)
604
—• Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Karasu Belediye Meclisinin aldığı bir
kararla, Gürsel, İnkılâp ve 27 Mayıs ad
ları verilen caddelerin isimlerinin değişti
rildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup
olmadığına, dair, İçişleri Bakanından yazı
lı sorusu (7/586)

644

— D i y a r b a k ı r Milletvekili Adnan Aral'
ın, Yapı - İş Sendikaları tarafından, Anka
ra'da . yapılmakta olan grevde k a n u n a ay
kırı bir husus olup olmadığına dair Adalet
ve İçişleri Bakanlarından yazılı sorusu
(7/598)
791.
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Ağrı ili bekçi teşkilâtında gö
revli iki kişinin, valilikçe işlerinden çıka
rıl malarının hukukî mesnedinin ne oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu
(7/564)
^5:26
— Giresun Milletvekili İbrahim Eteni
Kı'lıç'oğlu'nun, Ankara Belediye Başkanı
nın, hangi banka ve müesseselerde, ne, fla
mandan heri, vazifeli bulunduğuna dair
soru önergesi ve İçişleri Balkanı Orhan öz
trak'm yazılı cevabı (7/515)
290:291
— İstanbul Milletvekilli Hüsamettin Tiyansan 'in, motorlu kara taşıtlarından alı
nan vergilerden ayrılan belediye hissesin
den Ankara ve İstanbul belediyelerine,

-
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1963 ve 1964 yılı bütçelerinden ne miktar
paraı verildiğine dair İçişleri Balkanından
yazılı sorusu (7/581)
453
— istanbul Milletvekili Muhiddin • Gü
vencin, Istanbul'dla yapılmakta olan yer
altı geçitlerine dair İçişleri ve imar ve İs
kân Bakanlarından yazılı sorusu (7/582)
453
— İzmir Milletvekili Şinatsi Osma'nm,
yayınlanan bâzı beyannamelerle Hıristi
yanlık propagandası yapıldığı hakkında
bir bilgi olup olmadığına dair soru öner
gesi ve İçişleri Balkanı Orhan öztrak'm
yazılı cevabı (7/517)
124:125
— Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın, Beyşehir ilçesi merkezi Belediye Reisi
ve Muhasipliğini, 27 Mayıs 1960 tarihine
•kadar, kimlerin yaptığına ve Hddro - Elek
trik Santrali ve şebekesinin ihalesi mevzu
unda bir şikâyet olup olmadığına dair soru
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yatzılı cevabı (7/43.1.)
64:66
— Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun,
kaymakamların bir yerden bir yere nak
linde, Bakanlıkça evvelden tanzim edilmiş,
bir anaprensip bulunup bulunmadığına
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan
öztrak'm yazılı cevabı (7/550)

— Yozgat Milletvekili İsmet KJaıpısız'ııı, Ankara, İstanbul ve İzmir illerindte
çalışan taksi ve dolmuş şoförlerinden1, 1962
malî yılı başından bugüne kadar, ne mik
tar para cezası alındığına dair İçişleri Bakanmdam yazılı sorusu (7/594)

674

imar ve tskân Bakanından
— istanbul Milletvekili Muhiddin (rüven'in, istanbul'da yapılmakta olan yer
altı geçitlerine dair, İçişleri ve İmar ve İs
kân Bakanlarından yazılı sorusu (7/582)
453
Köy İşleri Bakanından
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Beyşehir ilçesine bağlı Budak kö
yü ile Kıreli ve daha başka köylerin arazi
sini sulayacak olan salama tesislerinin ne
zaman yapılacağına dair, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar ve Köy işleri Bakanlarından
yazılı sorusu (7/569)

J34

Maliye Bakanından

70

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ııı, Mardin'in Kasırkalenderan Akıncı
•'bucağından Hüseyin Keleş hakkında veri
len .meni müdahale kararında partizanca, bir
tutum rolü olup olmadığına dair soru
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan özftrak'm yazılı cevabı (7/508)
119:122
— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkaıı'm, bâzı vatandaşların, Mardin'in Di
bek köyünde bulunan tapulu gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf haklarını 'kullan
malarına mâni olunduğunun doğru olup
olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri
Bakamı Orhan öztrak'm yazılı cevabı
(7/514)
123:124
— Tokat Milletvekili Ali Dizman'm,
traktör ehliyeti almak istiyenlerden ne
gibi vasıflar arandığına dair soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Orhan öztrak'm
yazılı cevabı (7/549)
128:129

— Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Et ve Balık Kurumunun, Amerika'dan,
kaç bin ton soya yağı getirdiğine ve bun
ları hangi sanayicilere tevzi ettiğine dair
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Me
len, Ticaret Bakanı Fennî Mimyeli ve Sa
nayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı ce
vapları (7/540)
201:298
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nuıı, açığı çıkan Köln 'Başkonsolosu hak
kında ne gibi işlem yapıldığına dair Maliye
ve Dışişleri Bakanlarından yazılı sorusu
(7/578)

242

— Mardin Milletvekili Beyfi Güneştan'ııı, belediyelere yapılacak yardım fonun
dan, bugüne kadar, hangi belediyelere ne
miktar ödeme yapıldığına dair soru 'önergesi
ve Maliye Bakam Ferid Mel en'in yazılı ce
vabı (7/544)
299:307
MilHî Eğitim Bakanından
— Balıkesir Milletvekili Cihad Bii'gehan'ın, Balıkesir'in
ivrindi Ortaokulu
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adına Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'
in yazılı cevabı (7/527)
125:128

Müdürünün, bâzı öğretmenlerle birlikte, kız
öğrencilerle içkili âlemler tertibettiğinin
doğru olup olmadığına dair soru önergesi
ve Millî Eğitim Bakam ibrahim öktem'in
yazılı cevabı (7/520)
599:600
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Ergani Ortaokuluna, yeni ders yılına
kadar, müdür tâyin edilip edilmiyeceğine
dair soru önergesi, Millî Eğitim Bakamı İb
rahim öktem'in yazılı cevabı (7/546)
706
— Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Hani ilçesinde halk tarafından hazır
lanmış olan ortaokula öğretmen tâyininin
düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök
tem'in yazılı cevabı (7/674)
242,707:708
— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğanın, bu ders yılında ortaokul ve lise
lerde tek dersten sınıfta kalan
öğrenci
sayısına dair Millî Eğitim Bakanından ya
zılı sorusu (7/556)
25

Millî Savunma Bakanından
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, Aydın Askerlik Dairesine bağlı 31 As
kerlik Şubesi mmtakasında oturmakta olan
emekli ve malûllerin ödenmiyen, 1963 ve
1964 senelerine ait, reçete bedellerinin, te
diyesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Savunma Bakanından yazılı sorusu
(7/597)
791
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna
bağlıyan Şemdinli-Rabarık yolunun yapımı
konusunda ne düşünüldüğüne dair soru
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat ile Millî Savunma Bakanı llhami
Sancar'm ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in
yazılı cevapları (7/532)
189:191

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin
kuruluş tarihinden bugüne kadar,
tesisi
masrafının ne kadar olduğuna dair Millî
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/563)
25
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İzmir'de çıkmakta olan haftalık Hüryol ga
zetesine yazı yazmakta olan K. Fedai Coşkuner'in memur olup olmadığına dair Millî
Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/567)
134
— Kırşdhir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Akçadağ'da inşası kararlaştırırılan bölge okulu yapımına ne zaman baş
lanacağına dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı ceva
bı (7/548)
600
— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, Çorum Lisesinde, 20 Mart 1964 Cu
martesi günü, vukubulan olay hakkında
bir soruşturma yapılıp yapılmadığına dair
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him öktem'in yazılı cevabı (7/490)
597698
— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, Konya İmam - Hatip Okuluna tâyin
edilen idarecilerin yeterli olup olmadığına
ve 7 öğrencinin okuldan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair soru önergesi ve Başbakan

— Gümüşane Milletvekili Necmeddin
Küçüker'in, Askerî doktorluğu cazip bir hale
getirmek için ne gibi ted'bi^er düşünüldü
ğüne dair Millî Savunma Bakanından ya
zılı sorusu (7/583)

573

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,
NATO Enfrastrüktür Dairesi tarafından,
temel tesisler inşaatı için, İzmir'in Buca
ilçesinin Çifteselviler mevkiinde bulunan
27 küçük çiftçinin bağ, bahçe ve tarlaları
nın ellerinden alınıp alınmadığına dair ya
zılı soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı
llhami Sancar'm yazılı cevabı (7/526)
792:794
— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, Konya'nın Alâaddin tepesinde, askerî •
teşekküller veya daireler tarafından, ruh- v
satsız olarak binalar yapıldığının doğru
olup olmadığına dair soru önergesi Millî
Savunma Bakanı llhami Sancar'm yazılı
cevabı (7/522^
482:483

İ

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, Mardin avukatlarından
İsmail
Munga'nın, askerlik fiilî hizmetini yapmış
o ^ p olmadığına dair Millî Savunma Baka
nından yazılı »orusu (7/560)

25
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından

Tarım Bakanından

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
1964 yılında kaç bulaşıcı sarılık olayı tesbit
edildiğine dair soru önergesi ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in
yazılı cevabı (7/566)
134,600:602
— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in,
1961 •- 1962 yıllarında memleket dışmda
kaç hekim bulunduğuna ve 1958 * 1960 yıl
ları içinde memleket dışına gidip de dönmiyen kaç hekim olduğuna dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/235)
57:58
— Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, La1 apaşa ilçesinin ihtiyacını karşılıyacak tabibin tâyin edilip edilmiyeceğine
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabi
(7/571)
135,707

— Adana Milletvekili Kemal Sarıi'bra- •
himoğlu'nun, 1960 yılından bu yana ithal
ve istihsal edilen kimyevi gübre ve tarım
, ilâçlarının cins ve miktarının neler oldu
ğuna dair Tarım Bakanından yazılı sorusu
(7/562)
25
— Adana Milletvekili Kemal Sarıi'brahimoğlunuoı, 1961 yılındım bu yana Tür
kiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de monte
edilen traktör ve ekipmanlarına dair Sa
nayi, Ticaret ve Tanım. Bakanlarından ya
zılı sorusuı (7/561)
25
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik'te 1964 yılında kuruılması kabul
edilen Şerbetçi Otu Kurutma tesisleri ko
nusunda ne gibi hazırlık yapıldığına dair
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şa
hin ile Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet
Yücel'in yazılı cevabı (7/353)
231:232

Sanayi Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlü'nun, 1961 yılından bu yana Tür
kiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de mon
te edilen traktör ve ekipmanlarına dair Sa
nayi, Ticaret ve Tanm bakanlarından ya
zılı sorusu (7/561)
25
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Et ve Balık Kurumunun, Amerika'dan,
kaç bin ton soya yağı getirdiğine ve bun
ları hangi sanayicilere tevzi ettiğine dair
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Me
len, Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli ve Sa
nayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı ce
vapları (7/540)
291:298
—:• Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun,
Salihli Valeks Fabrikasına, Mayıs 1964 ta
rihinden bu yana kaç memur ve işçinin alın
dığına dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı
Muammer Erten'in yazılı cevabı (7/5Öİ) 191:
192
*- Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1964 yatırım programında
Filyos'ta yapılması öngörülen Krom Magnezit Ateş Tuğlası Fabrikasının, bu
yerden alınıp Konya'ya kurulması sebebine
dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu
(7/589)
673

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Batı - Almanya
Hükümetinin,
F. A. O. tertibinden ve tamamı bağış ol
mak üzere, bir milyon Marklık suni güb
re göndermek istediğine Bakanlıkça cevap
verilmediği şayiasının doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Dışişleri
Bakanı Feridun Cemal Eı»kin ile Tarım
Bakanı Turan Şalhin'in yazılı cevapları
(7/580)
358,796:798
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ*
lu'nun, Safranbolu ilçesinde, bağ ve balh^
çeler1! sulamaya mahsus olan, su arklarının
beton yapılmasının kabil olup olmadığına
dair soru önergesi ve Tanm Bakanı Turan
Şahin'in yazılı cevabı (7/536)
67:68
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğluı'nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna
'bağlıyan Şemdinli - Ra'bank yolunun ya
pımı konusunda ne düşünüldüğüne dair
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif
Hikmet Onat ile Millî Savunma Bakanı
îlhami Sancar ve Tarım Bakıanı Turan
Şahin'in yazılı cevapları (7/532)
189:191
— İstanbul Milletvekili Zökâi Dorman'm, Yalova Bölge Bağ - Bahçe Araştırma
Enstitüsünce satmalınmak istenen traktör
ve ekipmanlarına -ait ihale ilânlarının usu-
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lüne uygun yapılıp yapılmadığına dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/587)
645
— Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazinedar'ın, Ordu ilinde çay dikili arazinin
kaç dönüm olduğuna dair Tarım Bakanın
dan yazılı sorusu (7/585)
604
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'n'in, 1964 yılı yatırım programın
da, Zonguldak'ta kurulması öngörülen Ka
yın Kereste Fabrikası için yer seçimi ve
tesis hazırlıklarının bitip bitmediğine dair
Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/591)
673
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1961 yılından bu yana Türki
ye'ye ithal edilen veya Türkiye'de monte
edilen traktör ve ekipmanlarına dfXr Sana
yi, Ticaret ve Tarım Bakanlarından yazılı
sorusu (7/561)
25
— Aydın Milletvekili Hilmai Aydmçer'in, Aydın'da müstahsil elinde kalmış bulu
nan pamuğun satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından ya
zılı sorusu (7/596)
790
— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Et ve Balık Kurumunun, Ameriıka'dan, kaç bin ton soya yağı getirdiğine
ve bunları hangi sanayicilere tevzi ettiği
ne dair soru önergesi ve Maliye Bakanı
Ferid Melen, Ticaret Bakanı Fennî Islimyel'i ve Sanayi Baikanı Muammer Erten'in yazılı cevapları (7/540)
291:298
— Bursa Milletveğili Edip Rüştü Akyürek'in, 1964 - 1965 New - York Sergisi
ne katılmak için yapılan çalışmalara ne
miktar para harcandığına dair soru önerıgesi ve Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin
yazılı cevabı (7/525)
66:67
J
— G iresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Fisko Birliğin kredi ihtiya
cının, bu seneki rekolte ile mütenasip bir

Sayfa
seviyeye yükseltilmesi imkânının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve
Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin yazılı
cevabı (7/537)
68:69
Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Kastamonu Milletvekili Ali özditkmenli 'nin, Ka'statm'ohu ilinde Beş Yıl
lık Plân gereğince turizm bakımından
neler yapılmasının düşünüldüğüne dair
soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Ali îhsan Göğüş'ün yazılı cevabı
(7/358)
596:597
— Zonguldak Milletvekilli Mehmet Ali
Pestilci'nin, Amasya nahiyesinin turizm
yönünden gelişmesi için Bakanlığın bir
programı bulunup, bulunmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Balkanından yazılı sorusu
(7/590)
673
Ulaştırma Bakanından
— Burdur Milletvekili Mehmet öz'bey'in, Suriye, Irak ve Mısır'ın kurduğu Fede
rasyon Devletiyle münasebetlerimizin dü
zeltilmesi ve takviyesi için ne düşünüldü
ğüne ve Mısır'la aramızdaki deniz seferle
rinin durumuna dair soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'in
yazılı cevapları (7/292)
175:182
— Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, Seydişehir ilçesine yapılması 1964 yılı
icra programına alman kuranportör binıalarınm bu kere Beyşehir'e nakledilmesi se
bebine dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Ferit Alpiskender'in yazılı cevabı
(7/533)
25,794:795
— Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazinedar'm, Ordu ilinin Bolaman buca
ğında lojmanlı PTT şubesi yaptırılması
için, halk tarafından hibe edilen arsaya
neden bina yaptırılmadığına dair Ulaştırma
Bakanından yazılı sorusu (7/595)
790
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— 6095 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir
madde eklenmesi hakkında (1/448)
641,645
— 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun 8 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/567)
641,
645
— Amerika Birleşik Devletleri, Büyük
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle
ri Birliği arasında akdedilen ve Tünkiye
Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında nükleer si
lâh denemelerinin yasaklanması hakkın
da Andlaşma' nm onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair (1/604)
791
— Ankara'da 20 Mart 1962 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski binası
ile bitişiğindeki kütüpane ve gazino bina
larının Merkezî Andlaşma Teşkilâtına tah
sisine, mütedair teati olunan mektupların
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/750)
607
— Ankara Üniversitesi 1965 yılı büt
çe kânunu tasarısı (1/739)
606
— Askerî öğrencilerden basan gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair (1/574)
— Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına efk 4 ncü
Protokolün onaylanmasının uygun .bulun
duğu hakkında (1/686)

574

720

— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1965 yılı hütçe kanunu tasarısı (1/737)
606
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı
Kanunla değişik 23 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1/752)
607
— Bina kiraları hakkında (1/513) 540,731:
732
— 1964 kalkınma istikrazı hakkında
(1/673)
641,645,678,694:713,716,727:765,768
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (1/759)
791-

Sayfa
— 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
(.1/756)
~
645
— 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/738)
606
— Birleşmiş Milletler Andlaşmasının,
23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963
tarihli 1991 (XVIII) sayılı Karariyle de
ğiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/695)
791
— Danıştay kanunu tasarısı ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında (Millet Meclisi
1/474,
2/440;
Cumhuriyet
Senatosu
1/375)
574,614:638,648:657
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/758)
719
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu
tasarısı (1/740)
606
-.— Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli
bir işletme kurulmasına dair kanun tasa
rısı (1/731)
3
— Devlet memurları -kanun tasarısı
(1/723)
536
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı (1/564)
504:515,576,596,658:
664,666:669,677,709,712,727,761:764
— Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/751)
— Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü
1965 bütçe kanunu tasarısı. (1/741)
— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/742)
— Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/736)

607
606

606
606
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— Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât
— Futbol müsabakalarında müşterek
Kanununa ek 3904 sayılı Kanunun 8 nci
bahisler tertibi hakkında 7258 sayılı Ka
maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna
nunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi
bir madde eklenmesine dair (1/754)
607
ve bu kanuna bir madde ve bir fıkra
— X X X V I I sayılı Türkiye Cumhuri
eklenmesi hakkında (1/753)
607
yeti Litsesi (En ziyade müsaadeye mazhar
—• Gelecek yıllara geçici yüklenme
millet tarifesi) nin yürürlüğe konulma
lere dair (1/561)
612,738:739,785:788
sına dair olan Bakanlar Kurulu Kararı
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
nın onaylanması hakkında (1/755)
607
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı.
— özdemiroğlu İbrahim Kalça'ya vata
(1/743)
607
ni
hizmet tertibinden aylık bağlanma
— îtsanbul Teknik Üniversitesi 1965
sına
dair (1/657)
720
yılı Bütçe kanunu tasarısı. (1/745)
607
—
özel
öğretim
kurumları
kânunu
ta
— İstanbul üniversitesi 1965 yılı Büt
sarısı (1/539)
455:461,462.478,494:504,576,
çe kanunu tasarısı. (1/744)
607
657,658,696
— iş kanunu tasarısı (1/745)
536
—
Petrol
Dairesi
Başkanlığı
1965
yılı
— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965
Bütçe
kanunu
tasarısı
(1/733)
195,242
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/746)
607
ı
— Sayıştay kanun tasarısı
613
—• Mehmet thsan Pere'yc vatani hizmet
—• Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi
tertibinden
aylık
bağlanmasına dair
Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
(1/728)
3
den aylık bağlanmasına dair (1/616)
720
— Meşru olmıyan çocukların ana bakı
— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanu
mından nesebinin tesisine ait Sözleşme
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna
isne dair (1/419)
409,410
dair (1/552)
791
— Siyasi
Partiler kanunu tasarısı
— Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı
(1/560)
596,664:665,695:700
nın Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkında
— Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve as
Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükü
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe
metinin katılmasının uygun bulunduğuna
edilmesi hakkında (1/730)
3
dair (1/725)
. 3
— Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı
— Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün
Bütçe kanun tasarısı. (1/748)
607
bâzı hükümlerini değiştiren
23 Mayıs
— Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazi
1963 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının
felerine dair Kanuna bir madde eklenmesi
uygun bulunduğu hakkında (1/667)
791
hakkında (1/371)
612,739:740
— Millî Prodiktivite Merkezi kuruluş
— Türkiye Cumhuriyeti il o Federal Al
kanunu tasarısı (1/321)
540:569,732:738,
manya Cumhuriyeti arasında imzalanan
781:784
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin
— Müzeler döner sermayesi işletmesi
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanunu tasarısı (1/729)
3
(1/732)
78
— Nüfus kanunu tasarısı (1/735)
529,
648,731
— Türkiye ve Amerika Birleşik Devlet
— Nüfus plânlaması hakkında (1/480) 612:
leri hükümetleri arasında yapılan And613,740
laşma gereğince ithal olunacak zirai ve gı— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı
dai maddeler ile bedelsiz olarak verilen
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/3)
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat
işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması
ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkın
hakkında (1/727)
3,727:728,769:772
da
535:536
— Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı
— Umumi Hayata Müessir Âfetler doBütçe kanunu tasarısı. (1/747)
647
layısiyle alınacak tedbirlerle
yapılacak
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Sayfa

yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesi hakkında (1/706) 726:727

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında (1/726)
3
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında (1/726)
728,773:776
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/749)
607
— Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin
aşılattırılması hakkındaki Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddelerle bir geçici madde ek
lenmesine dair (1/760)
791

— 3456 sayılı Noterlik Kanununun
4166 sayılı Kanunla değişik 1 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında (1/734)
— Üniversite unvanlarının akademik
sahada tanınması hakkında Avrupa Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/687)

242

720

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (B)

TEKLİFLER
Adana (Kasım. Gülek)
— Siyasi Parfüler kanun teklifi (2/378)' 596,
664:665,695:700
Adana (Kemal
Sarıizrahimoğlu)
— Siyasi Partiler kanun teklifi (2/591) 596,
664,665,695:700
Adana (Kemal Sanibrakimoğlu ve 55
arkadaşı)
— Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında (2/618)
455:56l,462:47ö,494:504,
576,657:658,696
Adana (Kemal Sanibrakimoğlu)
ile
Trabzon (Ahmet Şener)
— Ziraat, âlet ve mafcinıalarryla kimyevi
gübre ve ilâçların ithali ve memlekette
satışının Türkiye Zirai Donatım Kurumu
tarafından yapılmasını ve bu maddelerin
Gümrük Vergisi, resim ve harclardaın mu»af lığına dair (2/
)
613:614
Antalya (Ethem Ağva ve üç arkadaşı)
— Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı
icrasına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü
maddelerinin değiştirilmesine dair (2/733)

648

Aydın (Fikret Turhûngil
«Cumhuriyet
Senatosu
tfyesh)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların . cezasız tescili
«hakkında (2/238)
539:540

Aydın (Hilmi Aydmçer ve 107 arka
daşı)
— 262 salılı Kanuna üç geçici madde
eklenmesine dair (3/287)

7:8

Aydın (İskender Cenap Ege «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi» ve 2 arkadaşı)
— PTT nin 120 nci hizmet yılını dol
durmuş olması dolayıtsiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye
verilmesi hakkında

720

(Bursa (Sadrettin Çanga)
— 167 sayılı Yeraltı suları hakkındaki
Kanunun geçici maddecinin tadili hakkında
(2/405)
640,644
Çanakkale (Burhan Arat ve 4 arkadaşı)
— 6831 sayılı Orman Kanununun ta
diline dair kamun teklifi (2/492), (2/590) 675:
676

Edirne (Fahir Giritlioğlu)
— 1340 tarihli Telgraf ve Telefon Kanuaranun yürürlükten kaldırılmasına dair
(2/750)
529
— 4 . 7 . 1960 tarih ve 8 sayık Kanu
nun kaldırılmasına dair (2/752)
529
— Emeklilik Kanunuma ek kanun teklifi
(2/753)
530
— İller Kaınunıına ek kantin teklifi
(2/751)
529
— Yunan Parlâmento üyelerinin Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları üze
rinde •meccanen seyahatkrî Ihakkndaiki Ka-
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nunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun teklifi (2/749)
529
Edirne (Naami Özoğul ve 9 arkadaşı)
— Subaylar Heyetine mahsus 4273 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi (2/760)
719
Erzurum (Gıyasettin Karaca)
— 6570 sayılı Kira Kanununun Anaya
sa Mahkemesince ipiöal edilen 2 ve 3 ncü
maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi haikkında (2/526) 540,
731:732
— Tesdil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/238)
728:731,777:780
Erzurum (Gıyasettin Karaca) ve îzmir
(Mustafa Uyar)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/263)
539:540
Erzurum (Tahsin Telli ve 11 arkadaşı)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/219)
539:540,728:731,777:780
Erzurum (Tahsin Telli ve 17 arkadaşı)
— Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir
kısım öğretim yardımcılarına! Ödenek veril
mesi hakkında (2/745)
492
Eskişehir (Seyfi öztürk)
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun geçici 20 ndi maddesine bir fıkra
eklenmesine dair (2/744)
407
Eskişehir (Seyfi öztürk) ile Tabiî Üye
(Selâhattin özgür «Cumhuriyet Senatosu
Üyesi»)
— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun 16 ncı maddesinin
2 nci fıkrasına bir bend ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair (2/315) 640,
645
EskişelMr (Şevket Asbuzoğlu) ve (İbra
him Cemalcılar)
— Eskişehir iline bağlı înönü bucağın
da İnönü adiyle bir ilçe kurulmaısı haikkında
(2/755)
607
içel (Yahya Dermancı) ve (Mazhar Ankan)
— istiklâl Savaşına iştirak eden M. Hil-

Sayfa
mioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair (2/281)
720
İsparta (Lokman Başaran ve 3 arka
daşı)
. — T. C. Emekli Sandığı Kanunuma ge
çici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı
756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt
numaralarını havi kanun teklifi (2/420)
720:
726
istanbul (Cihad Baban ve 2 arkadaşı)
— Kurtuluş Savaşına iştirak edip emsal
lerine nazaran üstün hizmet gören Mus
tafa Konur'a vatani hizmet tertibinden
maaş tahsisine da'ir (2/742)
310
istanbul (Cihad Baban ve 5 arkadaşı)
— Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına
şitirefe eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri '
özçeli'k'e vatani hizmet tertibinden maaş
tahsisine da'ir (2/285)
791
istanbul (Mebrure Aksoley «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi»)
— 5434 sayıl T. C. Emeşli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin
sonuna bir fıkra
eklenmesi hakkında
(2/757)
674
istanbul (Reşit Ülker)
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair (2/440)
574,614:638,648:657
istanbul (Reşir Ülker) ile istanbul
(Berç Turan «Cumhuriyet Senatosu Üye
si»)
— T. C. Emekli Sandığı Kanunuma ge
çici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı
756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt
numaralarını havi kanun' teklifi (2/450) 725:
726
istanbul (Rifat öztürkçine «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi») ve Bursa (Cevdet
Perin)
— T. C. Emekli Sandığı Kanunuma ge
çici maddeler eklenmesine dair S. Sayısı
756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt
numaralarını havi kanun teklifi (2/438)
725:
726
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istanbul (Sabrı VardarU ve 2 arkadaşı)
— 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun geçidi 20 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (2/761)
791
İzmir Arif Ertunga ve 5 arkadaşı)
— 8 . 9 . 1956 tarih ve 6831 sayılı Or
man Kanununa ek kanun teklifi (2/492) 675:676
îzmir (M. Hilmi Onat «.Cumhuriyet
Senatom Üyesi»)
— Silâhlı Kuvvetler sağlık personeline
verilecek tazminat haıkıkında (2/748)
529
izmir (Mustafa Uyar)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/219, 2/237, 2/238, 2/263)
728:731
777:780
îzmir (Şinasi Osma)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 41 nci maddesine 'bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/741)
242
Kastamonu (Ali özdikmen)
— Abana 'kazasının kurulması hakkında
(2/756)
607
Kırşehir (Memduh Erdemir)
— Amme menfaatine hizmet gayesiyle
kurudan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında (2/617)
455461,462:478,494:504,
576,657,658,694
Malatya (Nüvit Yetkin «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi»)
— İstatistik Enstitüsünün görev, yetki
ve kuruluşu hakkındaki Kanunun geçici
üçüncü maddesine bir fıkra ekılenmesiine da
ir kanun teklifinin öncelikle görüşülmek
üzere igün'deme alınması hakkında (2/586) 725
Manisa (Ferit Alpiskender «Cumhuri
yet Senatosu Üyesi»)
— Hususi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi (2/581)
455:461,462,
478,494:504,576,657:658,694
Sakarya (Ekrem Alican ve 8 arkadaşı)
— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 27 arkadaşının yeniden kurulacak
vakıflar hıaıkkmda
Ö36
Samsun (tlyas Kılıç)
ı—45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun 42 nci maddesinin değiştiril-

Sayfa
meşine ve Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı 1 ve 120 sayılı Kanuna bağlı
6 sayılı cetvel'ln Adalet Bakanlığı bölümün
de değişiklik yapılması hakkında (2/739)

26

Tabiî Üye (Ahmet Yıldız «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 17 arkadaşı)
—• T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici maddeler eklenmeline dair S. Sayısı
756 ve 2/355, 450, 438, 542 ve 420 esas kayıt
numaralarını havi kanun teklifi (2/355) 725:
726
Tabiî Üye (Kadri Kaplan «Cumhuriyet
Senatosu Üyesi» ve 5 arkadaşı)
— Bâzı siyasi suçlularla bunlarla ilgili
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların ve
basın suçlularının bir kısım cezalarının af
fına dair (2/743)
407
Tabiî Üye (Kâmil Karavelioğlu «Cum
huriyet Senatosu Üyesi»)
— Subay ~ve askerî memurların mecbu
ri hizmetleri ve istifalarına dalir 6077 sayılı
Kanuna bir geçici madde eklenmesi "hak
kında (2/758)
674
Tokat (Ali Dizman)
— Mahmudoğlu Veli Bozkaya'ya vatanî
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
(2/362)
720
Trabzon (Ahmet Şener)
— Ziraat alet ve makinaları ile kimyevi
gübre ve ilâçların ithali ve memlekette sa
tışının Türkiye Zirai Donatım Kurumu
tarafından yapılmasına ve 'bu maddelerin
Gümrük Vergisi, resim ve harçlardan mu
aflığına dair
613:614
Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhu
riyet Senatosu Üyesi»)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında (2/237)
539:540
Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhu
riyet Senatosu Üyesi») ve Aydın (Fikret
Turhangil «Cumhuriyet Senatosu Üyesi»)
— Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çoeuıklıaırın cezasız tescili hak
kında (2/237)
728:731,777:780

- 4 Û Sayfa
Urfa (Vasfı Gerger «Cumhuriyet Sena
tosu Vyesfo)
— Cumhuriyet Senatosu Urfla Üyesi
Vasfi Gerger'in, 5237 sayılı Belediye Gelir
leri hakkındaki Kanunun 21 nci maddesine
bâzı hükümler ilâvesine dair (2/754)
573

— Mahalle ve çarşı bebçüeri hakkında
(2/747)
' 529
— 12 . 4 . 1952 tarih ve 5917 sayılı
Gayrimen'kule tecaıvüzün defi haıkkındaki
Kanunun tadiline dair (2/746)
529

TEZKERELER
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi
-— 3530 sayılı Beden Terbiyesi hak
kındaki Kanunun 4 ncü ve 13 ncü madde
lerinin iptaline dair (3/995)

]

81 I
I

Başbakanlık tezkereleri
(Çeşitli)
— Aban ve Bolu çevresi Turizm Ano
nim Şirketinin 1963 yılına ait bilanço
kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair
(3/964)
4
— Adıyaman Pamuklu Dokuma Sana
yii T. A. Ortaklığının 1963 yılma, ait bi
lanço, kâr ve zarar hesaplarının sunuldu
ğuna dair (3/965)
4
I
— Ankara Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığının, 1963 yılma ait bilanço,
kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna
dair (3/963)
4
— Armutçuk Kömür İsletmesi Mües
sesesinin 1961 yılına ait hesap ve işlem
lerinin sunulduğuna dair (3/966)
4
—• Armutçuk Kömür işletme Müesse
sesinin 1 . 1 . 1962 - 30 . 4 . 1962 dönemine
ait bulunan hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair (3/986)
26
— Azot Sanayii Türk Anonim Şirke
tinin 1963 yılma ait hesap ve işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/1011)
454
— Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma
Sanayii Türk Anonim Ortaklığının 1963
yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair (3/967)
4
— Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü
I
dürlüğünün 1963 yılına ait bilançosunun
sunulduğuna dair (3/1053)
720 I
I
— Elektrometallurji Sanayii A. Ortak
!
lığının 1962 yılına ait hesap ve işlemle
rinin sunulduğuna dair (3/990)
78

— Elektromctalürji Sanayii Anonim
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerine
ait Yüksek Denetleme Kurulu raporu ile
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının
mütalâasının sunulduğuna dair (3/1025)
607
— Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi
nin 1961 yılma ait hesap ve işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/993)
195,242
— Ereğli Kömürleri İsletmesi Müesse- '
sesinin 1962 yılma ait hesap işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/987)
26
— Etibank Genel Müdürlüğü ile Mües
seselerinin 1961 yılma ait Bilanço, kâr
ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair
(3/696)
4
— Etibank Genel Müdürlüğü ve mües
seselerinin 1962 yılı hesap ve işlemlerine
ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporu
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın mütalâasının sunulduğuna dair (3/1040) 608
— Eti Yapı Limitet Ortaklığının 1962
yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair (3/968)
4
— Eti Yapı Limitet Ortaklığının 1963.
yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair (3/992)
195,242
— Garp Linyitleri işletmesi Müesse
sesinin 1961 - 1962 yıllarına ait hesap ve iş
lemlerinin sunulduğuna dair (3/970)
4
— içel Selüloz ve Kâğıt Sanayii Anonim
Şirketinin, 1962 - 1963 yıllarına ait he
sap ve işlemlerine ait Yüksek Denetleme
Kurulu raporlarının sunulduğuna dair
(3/1024)
574
— istanbul Üniversitesinin 1962 bütçe
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair (3/961)
4
— Kamu iktisadi Teşebbüslerine ait
Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan
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— Sümerbank Gen«l Müdürlüğü ile mü
raporların gönderildiğine dair (3/1019)
530
— Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait
j esseselerinin 1961 yılma ait hesap ve işlem
Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan
I lerinin .sunulduğuna dair (3/975)
4
raporların gönderildiğine dair (3/1041)
608
— Tasfiye halinde bulunan Kauçuk Sa
"" — Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait
nayii T.A. Ortaklığının 1963 yılma ait he
Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan
sap ve işlemlerinin sunulduğuna
dair
1963 yılı faaliyet raporlarının gönderildi
(3/977)
5
ğine dair (3/1043)
608
— Tasfiye halinde bulunan Maraş Pa
muklu
Dokuma Sanayii T.A. Ortaklığının
— Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963
yılına
ait bilanço, kâr ve zarar hesap
1962 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk
larının
sunulduğuna
dair (3/976)
4:5
bildiriminin sunulduğuna dair (3/960)
4J
— Türkiye Cumhuriyeti PTT İşletmesi
— Kepez ve Antalya havalisi Elektrik
j
nin
1963 yılma ait hesap ve işlemlerinin su
Santralleri T. A. Ortaklığının 1962 yılma
nulduğuna
dair (3/1010)
454
ait hesap ve işlemlerinin sunulduğuna
dair (3/971)
— Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi
nin 1961 yılma ait hesap ve işlemlerinin
sunulduğuna dair (3/972)
— Kömür Satış ve Tevzi Müessesesin
nin 1962 yılma ait hesap ve işlemlerinin
mmulduğuna dair (3/988)
—-Maden Hurdacılığı Türk Anonim
Ortaklığının 1963 yılına ait hesap ve iş
lemlerinin sunulduğuna dair (3/973)

4
,
4 j
!
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4

— Makina Yedek Parçaları Türk Ano
nim Şirketinin 1963 yılma ait bilanço,
,kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair
(3/974).
4I
— Manisa Pamuklu Mensucat Anonim
I
Ortaklığmm 1963 yılı hesap ve işlemleri
nin sunulduğuna dair (3/997)
243
— Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün
1961 - 1962 yıllarına ait bilanço, kâr ve za
rar hesaplarının sunulduğuna dair (3/978)
5
— Porselen ve Çini Fabrikaları Limited
Şirketinin 1961 yılına ait hesap ve işlem
lerinin sunulduğuna dair (3/1009)
454
- P ı ^ ^ n ve Çini FabrilfcVarı Limited
; Şirketinin 1.962 yılına ait hesap ve işlemle
rinin sunulduğuna dair (3/1017)
530
;

— Türkiye Çimento Sanayii Türk Ano
nim Ortaklığı ve Afyon, Çukurova, Balıke
sir, Bartın, Çorum, Elâzığ - Altmova, Ga
ziantep, Niğde, Trakya, iSöke Türk Anonim
ortaklıklarının 1963 yılma ait hesap ve iş
lemlerinin sunulduğuna dair (3/980)
5
— Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü ile bu işletmeye bağlı Div
riği Madenleri Müessesesinin 19©3 yılına
ait hesap ve işlemlerinin sunulduğuna dair
(3/981)
5
— Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
nun 1961 - 1962 yıllarına ait hesap ve iş
lemlerinin sunulduğuna dair (3/994)
195,242
— Türkiye Petrolleri Türk Anonim
Ortaklığının 1961 - 1962 yıllarına ait hesap
ve işlemi erinin-sunulduğuna dair (3/982)
5
— 'Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim
Şirketinin 1963 yılma ait hesap ve işlemle
rinin sunulduğuna dair (3/100)
243
— Manisa Pamuklu Mensucat Anonim
Ortaklığının 1963 yılı hesap ve işlemleri
nin sunulduğuna dair (3/997)
195
— Yeni seçilen Meksika •Cumhurbaşkanı
için yapılacak törene Türkiye'yi temsilen
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in ka
tılmasının uygun mütalâa edildiğine dair
(3/1G12)

." — Salilhli Palamut ve Valeks Sanayii
•^Eünk Anonim Şirketinin 1963 yılına ait bi[Ckriverme isteği]
î'Mnoo kâr ve zarar hesaplarının sunulduğu
na daİr^/979) '
5 |
— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane
•-—»Sivil: SgLvnnma; İdareci. Başkanlığı
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
3Pbn İşleri Saymanlığının 1962: yılı hesabı
yıtlı Sait oğlu, Sultan'dan doğma 1928 do
nın sunulduğuna dair (â/1004)
W) j ğumlu Recep Oruç'un ölüm eezasma çarp.
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tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresinin
geriverilmesine dair (3/806)

10

— ölüm cezasına hükümlü îlyos Noel
Fransuva Soris'in hükümlülük dosyasının
geri verilmesine dair (3/1058)
724
— Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli .köyü
nüfusunun hane .13, kütük 19 ve sayfa 61
sayısında kayıtlı Miktatoğlu, Fatma'dan
doğma 1933 doğumlu Aşir Öztürk'ün ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresinin geriverilmesine dair (3/879) 9:10
[ölümler]
— İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Bertan'm, bir otomobil kazasında vefat
ettiğine dair (3/1006)
243
— Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, vefat ettiğine dair (3/1028)
610

[ölüm cezalan]
— Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Atabakan
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada
kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma 1.1.1935
doğumlu Müdür 'Kaçmazhan'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/1001)
243
— Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13,
cilt 4, sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğlu, Fidan'dan doğma 1.12.1933 doğumlu
Kaçak (Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in Remadan
köyü hane 22, cilt 4, sayfa 40 ta nüfusa
kayıtlı
Mirzeoğlu,
Aysan'dan doğma
21.4.1929 doğumlu Abdülmeeit (Mecit)
Taşdemir, Eleşkirt'in Köle köyü hane 43,
cilt 8, sayfa 47 de nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, Fatma'dan doğma 1341 doğumlu Abdulgani (Gani) Karasu ve Eleşkirt Köle
köyü. hane 17, cilt 7, sayfa 185 te nüfusa
kayıtlı Mustafaoğlu, Cevahir'den doğma
2.4.1939 doğumlu Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm cezelarına çarptırılmalarına
dair (3/962)

Sayfa
[Yasama dokunulmazlıkları]

4

— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane
34, cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa ka
yıtlı Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928 do
ğumlu Recep Oruç'un ölüm cezasına çarp
tırılması .hakkında (3/1057)
10,720

— Aldlatru MiIl'eltJvefeil Ali Bozd^ğanoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/1014)
530
(3/1015)
530
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Güler'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/1007)
453
— Ankara Milletvekili İsmail Gence'nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında (3/1056)
720
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
yasama dokunulmazlığının kaldırmasına
dair (3/952)
3
(3/999)
195,243
(3/957)
3
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair (3/953)
*
3
— Balıkesir Milletvekili 'Gökhan Evljyaoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal'
dırılması hakkında (3/1029)
607
— Bingöl Milletvekili ISıddık Aydar'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/1030)
607
(3/1055)
720
— Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, ya
sama
dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/954)
3
— Çorum Milletvekili Abdurrahman
Güler'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/1054)
• 720
— Gaziantep Milletvekili iSüleyman
Ünl'ü'nün, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında (3/1002)
— Üiresun Milletvekili Ali Köymen'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/1032)
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında (3/1020)
(3/1031)
(3/1045)
(3/1046)
(3/1047)
— Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılma^ p l a n d a (3/1033)

310

607

573
607
608
608
608

607
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Sayfa
— İsparta Milletvekili iSadettin Bil'giç'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/1034)
608
(3/1035)
608
(3/1042)
608
— İstanbul (Milletvekili Malik Yolaç'm,
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılmasına
dair (3/998)
195,243
(3/1003)
310
(3/1005)
310
-— Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması 'hakkında (3/1016)
530
— Kocaeli Milletvekili 'Süreyya Sofuoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair (3/955)
3
— Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair (3/956)
— Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında (3/1018)
— 'Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/1036)
(3/957)
— Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ile Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün,
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması
na dair (3/957)
— Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında (3/1008)
(3/1037)
>
(3/1038)
(3/1039)
(3/1044)
— Urfa Milletvekili Sabri Kılıç'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
dair (3/958)
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna üç
geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin aynı konuda Hükümetten gelecek
kanun tasarısı ile birlikte müzakeresini te-

3

530

608
3

3

454
608
608
608
608

4

Sayfa
min için bekletilmesine karar
hakkında (3/936, 2/287)

verilmesi
7:8

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
— Bulgar Hükümeti Ticaret Bakanı
nın vâki daveti üzerine Bulgaristan'a gide
cek olan Ticaret Bakam Fennî tslimyeli'nin dönüşüne kadar kendisine Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/941)
— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in
dönüşüne kadar kendisine Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Ali îhsan Göğüş'ün vekillik
etmesinin uygun görüldüğüne dair (3/950)

9

11

— Vazife ile yurt dışına gidecek
Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'm dö
nüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı
Nüvit Yetkin'in vekillik edeceğine dair
(3/1027)
612
— Vazife ile Tokyo'ya gidecek olan
Devlet Bakanı Mâlik Yolaç'm dünüşüne
kadar kendisine Devlet Bakanı Nüvit Yet
kin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair (3/944)
10
— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Dşişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendisine Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal
Satır'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair (3/947)
10
(3/989)
81
(3/1013)
493:494
(3/1048)
612
— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'ın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'e Köy İşleri Ba
kanı Lebit Yurdoğlu'nun vekillik etmeleri
nin uygun görüldüğüne dair (3/942)
9
— Vazife ile yurt dışına giden Maliye
Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar
kendisine Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin vekillik edeceğine dair (3/1049)
647:648
— Vazife ile yurt dışına gitmiş olan
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Baka-

-
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Sayfa

nı Nüvit Yetkinin vekillik etmesine dair
(3/981)
11
— Vazife ile yurt dışına giden Millî
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşü
ne kadar kendisine Tarım Bakanı Turan
Şahinin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair (3/948)
10:11
— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar'm dönüşüne kadar kendisine İçişleri Ba
kanı Orhan öztrak'm vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne dair (3/949)
11
— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Sanayi Bakanı Muammer Erten'in
dönüşüne kadar kendisine, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'm vekillik
edeceğine dair (3/1026)
611:612
— Vazife ile yurt dışına giden Sanayi
Bakanı Muammer Erten'in dönüşüne kadar
kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal Demirin vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair (3/940)
9

Sayfa
oğlu Ahmet Fahri özç elik 'e vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (Millet Meclisi 2/285; Cum
huriyet Senatosu 2/107)

791

— Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/3)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (Millet Meclisi
1/727; Cumhuriyet Senatosu 1/431)
727:728,
769:772
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (Millet Meclisi
1/726; Cumhuriyet Senatosu 1/430) 728,773:
776
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı
tezkereleri
— Orman Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/3)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (1/727)
727:728,
769:772
— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
Jıakkmda kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporuna dair (1/726) 728,773:776

— Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Tarım Bakam Turan Şahinin dönü
şüne kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Kemal Demirin vekillik
etmesine dair (3/982)
11
— Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Fennî tslimyeli'nin dönüşüne
kadar kendisine Maliye Bakanı Ferid Me
len'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair (3/946)
10
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri
— Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır\
ma Bakanı Ferit Aîpiskender'in dönüşü
— Antalya Milletvekili Refet E k e r i n .
ne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel
hastalığından dolayı bir ay izinli sayıl
Bakanı Mehmet Yücelerin vekillik etmesi
ması hakkında (3/991)
,
28
ne dair (3/983)
11:12
— Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Ankara Milletvekili İhsan
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri
Köknel'e ödeneğinin verilmesine dair
(3/1023)
538:539
—. İçel milletvekilleri Yahya Dermancı ve Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşı
— Hastalığı sebebiyle bir toplantı yı
na iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rifat
lında iki aydan fazla izin alan Adıyaman
özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş
Milletvekili Ali Turanlı'ya ödeneğinin ve
tahsisine dair kanun teklifi hakkında
rilebilmesi hakkında (3/938)
8:9
(2/281)
720
— Hastalığı sebebiyle bu toplantı yı
— İstanbul Milletvekili Cihad Baban
lında iki aydan fazla izin, alan Diyarba
ve 5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstik
kır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na ödene
lâl Savaşlarına iştirak eden Feraeullahğinin verilebilmesi hakkında (3/939:)
9

— 45 —
Sayfa

Sayfa
Sayıştay Başkanlığı tezkereleri

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/937)
(3/996)
(3/1022)
(3/1059)

8

137
538
724:725

—. Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy'a
hastalığına binaen üç ay izin verilmes
hakkında (3/951)

11

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair
(3/959)

4

— Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı
Fon İşleri Saymanlığının 1962 yılı hesabı
nın sunulduğuna dair (3/1004)
310
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SÖZ

ALANLAR

A
Sayfa
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) - Siya
si partiler kanun tasarısı ile Adana Millet
vekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, siyasi partiler teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle
696,697
Şükrü Akkan (İzmir) - Bilim ve sanat
hürriyetinin sağlanması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair soru önergesi
ne dair Başbakan ve Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu münasebetiyle 159,161,162
— Ege tütün ekicilerine gerekli 'kredi
ve avansın vaktinde verilmemesi yüzün
den tütün müstahsilinin tefeciler elinde
kaldığı ve biran önce tedbir alınması ge
rektiği yolundaki konuşması196
—. Sıkıyönetim komutanlık!arınca, Sı
kıyönetimin tatbik edilmekte bulunduğu
bölgelerde, kaç gazete ve dergi kapatıl
dığına dair soru önergesine dair Millî
Savunma Bakanından sözlü sorusu müna
sebetiyle
156,157
— Usul hakkında
104,105
— Yüksek Seçim Kurulunun ara se
çimlerinin yapılamıyacağı hususundaki
16 . 3 . 1964 tarih ve 1333 sayılı Kararı
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü
sorusu münasebetiyle
105
Hasan Aksay (Anada) - İstanbul
Milletvekili Saadet Evrenin, Millî Eğitim
Balkanının ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal'ın, 5 Yıllık Kalkınma
Plânının hedefine ve prensiplerine uymıyan durumlar hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergeleri münasebetiyle
359
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa

Sayfa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkadaşının,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan' dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
459,469,470,475,496
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender
(Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) Niğde Milletvekili Asım Eren'in, General
Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden son
ra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964
tarihinin, münasip bir müddet daha son
raya bırakılmasının mümkün olup olma
dığına dair soru önergesine sözlü cevabı
münasebetiyle
437,443,449
Mehmet Altınsoy (Niğde) - İstanbul
Milletvekili Saadet EvrenUn, Millî Eğitim
Balkanının ifa ettiği hizmet süresince, tavekili Kâmil İnal'ın, 5 Yıllık „ Kalkınma
Plânının (hedefine ve prensiplerine uymıyan durumlar hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına dair önergeleri münasebetiyle 258,319,320
Orhan Apaydın (Aydın) - Millî Pro
düktivite Merkezi kuruluş kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
541,547,551,555,557,562,566,568,569
Adnan Aral (Diyarbakır) - Çernik ka
zasının Haraba ve Muskan köyleri arasın-

— 47
da Hükümetin gerekli güven tedbirlerini
almaması yüzünden meydana gelen olay
lar hakkında (konuşması
135
— Sprulara zamanında cevap veriline-.
mesiriin milletvekillerinin murakabe göre
vini yapmasını güreştirdiğine dair açık
laması
.
575
Kâzım Arar (Çankırı) - özel öğretim
kurumlan kanunu tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Manisa Üyesi Ferit
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müessese
leri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan demekler tarafın
dan açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, âmme menfaatine
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tara
fından açılan özel okul öğretmenlerinin
sosyal güvenlikleri hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân /komisyonla
rından seçilen beşer üyeden 'kurulan Geçi
ci Komisyon raporu münasebetiyle 477,494,498
İhsan Ataöv (Antalya) - Antalya, İçel,
Konya illerinin, Gazipaşa Anamur ve Er
menek ilçeleri arasında hudut ihtilâfı olup
olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri
Bakanı Orhan öztrak'm sözlü cevabı mü
nasebetiyle
432
— Basında çıkan bâzı iddia ve isnatla
rın doğru olup olmadığına dair Millet
Meclisi Başkanından sözlü sorusu müna
sebetiyle
90,92,96
— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Bakanının ifa ettiği
hizmet süresince, takibettiği eğitim po
litikası ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm,
5 Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve
prensiplerine uymıyan durumlar hakkın- •
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince

Kemal Bağcıoğlu (Maraş) • Kıbrıs'ta
îki İsveçli subayın Türk savaşçılarına
yaptıkları değerli yardım dolayısiyle Milj<?fçe duyulan şükran hislerini açııklıyan

gensoru açılmasına dair önergeleri mü
nasebetiyle
320,336,348,350
— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpisıkender'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
471
— Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonundaki kota yolsuzluğu tahkikatı
nın ne safhada olduğuna ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası eski Genel Müdü
rünün kanunsuz ve usulsüz tutumu (hak
kında ne işlem yapıldığına dair soru öner
gesine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu münasebetiyle
166,172
Hilmi Aydmçer (Aydın) - Kadroları
na nazaran noksan olan polis mevcudunun
artırılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair soru önergesine İçişleri Bakanı Or
han öztrak'm sözlü cevabı münasebetiyle
— Kendisinin ve 107 arkadaşının, 262
sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmesi
ne dair kanun teklifinin aynı konuda Hü
kümetten gelecek kanun tasarısı ile bir
likte müzakeresini temin için bekletilme
sine karar verilmesi hakkında Bütçe ve
Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi mü-.
nasebetiyle

ve uğratıldıkları mahkûmiyetten
beraat
etmelerini diliyen demeci
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) İstanbul Milletvekili Saadet Evrin'in.

422

7

197

— 48 —
Sayfa

Sayfa
nsı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle.
682
— Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle.
749

Millî Eğitim Bakanının îfa ettiği hizmet
süresince, taktbettiği eğitim politikası ile
Bolu Milletvekili Kâmil Înal'ın, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının hedefine ve pren
siplerine uymıyan durumlar hakkında
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğilıce
Gensoru açılmasına dair önergeleri müna
sebetiyle
350
Ali İhsan Balım (İsparta) - Bir köre
sıhhi muayene kurulunun tam sağlam ra
poru verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve îçilşleri Ba
kanı öztrak'm sözlü cevabı münasebetiy
le.
412
— Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle.
740
—• Yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına da
ir Tarım Bakanından sözlü sorusu müna
sebetiyle.
86,88

Turhan Bilgin (Erzurum) - istanbul
Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eği
tim Bakanının, İfa ettiği hizmet süresince,
takibettiği eğitim politikasının, Anayasa
nın 89 ncu madesi gereğince, gensoru yoliyle görüşülmesine dair önergesi münase
betiyle.

31

Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) - Bo
lu Milletvekili Kâmil Înal'ın, Beş Yıllık
Kalkınma Plânının hedefine ve prensiple
rine uymıyan durumlar yaratan Millî
Eğitim Bakanı hakkında, Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince, gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle.
36,37

Veli Başaran (Afyon Karahisar) - Pan^
car üreticisinin içinde bulunduğu güçlük
lerin giderilmesi için Hükümetin biran
önce yardım elini uzatmasına dair demeci 535

— Devlet personeli meslek teşekülleri
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçiş
leri ve Plân komisyonlanndan üçer üye-.
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle.
583,588,589,591,592,595

İdare Âmiri Süleyman Bilgen (Edir
ne) - Antalya Milletvekili İhsan Ata6Vün, 'basında çıkan bâzı iddia ve isnatların,
doğru olup olmadığına dair sorusuna söz
lü cevabı.
89
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci
maddesinin, teamülden bahsile, tatbik
edilmesi sebebine dair Millet Meclisi Baş
kanından sorusuna sözlü cevabı.
102
Ahmet Bilgin (Kırşehir) - 1964 kal
kınma istikrazı hakkında kanun tasa-

— istanbul Milletvekili Saadet Ev
ren'in, Millî Eğitim Bakanının ifa ettiği
hizmet süresince, takibettiği eğitim poli
tikası ile Bolu Milletvekili Kâmil inal'- ..
m, Bağ Yıllık Kalkınma Plânının hedefi
ne ve prensiplerine uymıyan durumlar . .
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Gensoru açılmasına dair önergele
ri münasebetiyle.
378
— Millî Prodüktivite merkezi kuruluş ...
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo- ...
ru münasebetiyle.
553,556,558,564

Fethi Çelikbaş (Burdur) - istanbul
Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim
Bakanının, ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikasının, Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince, gensoru yoliyle görüşülmesine dair önergesi mönasp-

!

betiyle.
— istanbul Milletvekili Saadet Ev
ren'in, Millî Eğitim Bakanının ifa ettiği
hizmet süresince, takibettiği eğitim politi*
kası ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın,
Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve

-
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-
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Sayfa
prensiplerine uymıyan durumlar hakkın
Adalet Bakanı Sedat Çumralı (Cum
da Anayasanın 89 neu maddesi gereğince
huriyet S3natosu Üyasi) - Rize Milletve
Gensoru açılmasına dair önergeleri mü
kili Arif Hikmet Güner'in, İstanbul'da
nasebetiyle.
398 şirketlerle sair ticaret erbabının kuruluş,
M. Kemal Çilesiz (Giresun) - Orman
I fesih, işe başlama ve işi bırakma işlemle
mıntakalarmdaki köylerin âcil ihtiyaçlarinin süratlendirilmesinin düşünülüp dü
riyle, ormanların tahribini önliyecek ted
şünülmediğine dair soru önergesine sözlü
birler ve orman ürünlerinin değerlendi
cevabı.
427
rilmesi konularında demeci,
575

D
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Ke
mal Demir (Bolu) - Nüfus plânlaması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve
Sosyal Tardım ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle.
752
Nihat Diler (Erzurum) - Devlet perso
neli meslek teşekkülleri kanunu tasarısı
veT Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle. 587,594
— Erzurum ili ve dolaylarındaki yol
ların ne zaman Karayolları programına
alınacağına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü soru önergesi münasebetiyle.
41,42
— Erzurum'un -bâzı yollarının yağış
lar sebdbiyîe kapandığını, Çat ilçesine
doktorların gidemediğini, ilgili Bakanla
rın halkın sağlık durumu bakımından ge
rekli tedbirleri almalarını temenni eden
konuşması.
646
— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Bakanının ifa ettiği hiz
met süresince, takilbettiği eğitim politika
sı ile Bolu Milletvekili Kâmil İnaPm, Be§
Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve
prensiplerine uymıyan durumlar hakkın
da Anayasanın 89 neu maddesi gereğince
Gensoru açılmasına dair önergeleri müna
sebetiyle.
386
.Ali Dizman (Tokat) - 1964 kalkınma
istikrazı hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ye Plân Komisyonları raporları mü
nasebetiyle.
678,691
— Danıştay Kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sa-

yılı Danıştay Kanununun Anayasaya ay
kırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca
yapılan değişiklikler hakkında Millet
Meclisi Geçici Komisyonu raporu müna
sebetiyle.
623
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle.
541,544
Avni Doğan (Kastamonu) - Istambul
Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim
Bakanının ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal'ın, Beş Yıllık Kalkınma.
Plânının hedefine ve prensiplerine uymı
yan durumlar hakkında
Anayasanın
89 neu maddesi gereğince Gensoru açıl
masına dair önergeleri münasebetiyle.
396
Cavad Dursunoğlu (Erzurum) - özel
öğretim kurumları kanunu tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğre
tim müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşe
hir Milletvekili Memduh Erdemir'in, âm
me menfaatine hizmet gayesiyle kurulan
dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıiıbrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle,
467,503

-86
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Sayfa
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit (Anka
ra) - Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, işçi
lerin tedavilerini Ibir elden, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı kanal iyi e yap
tırmasının daha istifadeli olup olmryacağma dair Çalışma ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlarından sorusu ve Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü ceva
bı.
701,705
Asım Eren (Niğde) - Devlet personeli
meslek teşekkülleri kanunu tasarısı ve
Anayasa, Adalet, içişleri ve Plân komis
yonlarından üçer üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu münasdbetiylc.
507,510,
513,515
— General Elektrik lokomotiflerinin
ihalesinden sonra kredinin «on mehil sü
resi olan 31 . 3 . 1964 tarihinin, münaısip
bir müddet daha sonraya bırakılmasının
müm'fcün olup olmadığına dair sorusuna
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskemler'hı
sözlü cevabı münasebetiyle.
438,445
— Niğde ilinde büyük zarara sebebi
yet veren dolu ve sel âfeti dolayısiyle
meydana gelen hayvan hastalıklarını ön
lemek ve meskenleri yıkılan halka yar
dım yapmak hususunda ne düşünüldüğü
ne dair önergesine İmar ve İskân Bakanı
Celâlettin Uzer'in sözlü cevalbı münasebe
tiyle.
516,518
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu
Manisa
üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal 'güvenlikleri'
hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal. Sarıibraıhimoğlu ve 55 arka
daşının, âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen

Sayfa
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle.
456,464,473,501
— Rahmetli Mahmut Rıza Bertan'm,
askerlik ve siyasi hayatını öven ve raUıırüiniu bütün geride bıraktıklariyle mil
letvekillerine 'başsağlığı dileyen demeci.
244
Ali Naili Erdem (îzmir) - İstanbul
Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim
Bakanının, ifa ettiği hizmet süresince,
takiibettiği eğitim politikasının, Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince, gensoru
voliyle görüşülmesine dair önergesi mü
nasebetiyle.
29
—> Diyarbakır Milletvekili Reeai Iskendenoğlu'nun, Hükümetçe yapılması ta
sarlanan Toprak Reformunun gerek fi
min* kaynakları ve gerekse temel esasla
rı üzerinde 'bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi münasebetiyle.
139
Hasan Erdoğan (Kars) - Devlet perso
neli meslek teşekkülleri kanunu
tasama
ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen üçer üyeden kum
lu Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le.
" 663
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin - Moskova'ya yaptığı gezi ve dolayı
siyle Sovyetler Birliği ile olan siyasi mü
nasebetlerimiz hakkında demeci.

530

Kadri Eroğan (Urfa) - İzmir Milletve
kili Arif Ertunga ve 5 arkadaşının,
8 . 9 . 3956 tarilh ve 6831 sayılı Orman
Kanununa ek kanun teklifi ile Çanakkale
Milletvekili Burhan Arat ve 4 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununun tadi
line dair kanun teklifinin İçtüzüğün
36 ncı maddesi gereğince Millet Meclisi
gündemine alınmasına dair İzmir Millet
vekili Necip Mirkelâmoğlu ile tstanJbul
Milletvekili Vahyi özarar'm önergesi mü
nasebetiyle.
676
İlhamı Ertem (Edirne) - Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünce, Edirne Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yı
lı programına konulan ödeneğin tenikis
edilip edilmediğine dair soru önergesine

51 —
Sayfa
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu mü
nasebetiyle.
152,153
— Danıştay Kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayı
lı Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi
Geçici Komisyonu raporu münasebetiyle.
624,
627
— Devlet personeli meslek teşekkülle
ri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İç
işleri ve Plân komisyonlarından üçer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle.
506,510,577,579,588,663
Sanayi Bakanı Muammer Erten (Ma
nisa) - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun pancar fiyatlarının henüz ilân
edilmemiş ve tohumlukların dağıtılma
mış olmasiyle doğan zararlara karşı, Hü
kümetin bu konudaki tutumu ile ilgili
açıklaması.

27

Sajjfa
retmenlerinin sosyal güvenlikleri Hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle.
459,460,469,470,473,475,495,497,
499,500
Saadet Evren (İstanbul) - Bolu Millet
vekili Kâmil înal'm, Beş Yıllık Kalkınma
Plânının hedefine ve prensiplerine uymıyan durumlar yaratan Millî Eğitim Baka
nı hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi
gereğince, "gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle.
37
— Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği
hizmet süresince, takibettiği eğitim politi
kasının,. Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince, gensoru yoliyle görüşülmesine
dair önergesi münasebetiyle.
29,31,37

Muhlis Ete (Ankara) - Millî Prodük
tivite Merkezi kuruluş kanunu tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
540
— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi ve öğ
retim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, âm
me menfaatine hizmet gayesiyle kurulan
dernekler tarafından açılan Özel okul öğ-

— Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği
hizmet süresince, takibettiği eğitim politi
kası ile ilgili önergesi ve Bolu Milletveki
li Kâmil Înal'm, Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan
durumlar hakkında Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince gensoru açılmasına da
ir önergeleri münasebetiyle.
218,253,332,364,
402

Mehmet Geçioğlu (Adana) . 1964 Kal
kınma istikrazı hakkında kanun tasarısı ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları
(münasebetiyle
687
Fahir Giritlioğlu (Edime) - B i r karış
roprağı olmıyan Meriç ilçesi :Saatağaci'
'köyü harkımın durumu hakkında ne gibi
(bir tedtbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusuna cevabı
üiıüınasebetiyle
701
— Gelecek yıllara geçici yüklenmele
re dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, Ma

liye ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle
739*
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli
ve 11 arkadaşının, Cu.mlhuriyet Senatosu
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın
Üyesi Fikret TurOıanıgil, Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca ve İzmir Millet-' •
vekili Muctafa Uyar'm, Tescil edilmiyen
birleşmeler ile bunlardan doğan gocukların ,
cezasız tescili hakkında kanun teklifleri ve
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle
'
730

Soy/a
na Milletjvelkili Kemal Sarıi/braibimıoğlu
ive 5'S aı&atdaışınınv Âmme menfaatine hizmet (gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan aıçılan özel «Okul öğretmenlerinin sosyal ig'ülven'lükleri hafekında kanun teklifi
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından!
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Konıajaylcm raporu münasebetiyle
460,468,471,
477,500

Sayfa
— %çi Sigortaları Kurumunun, işçile
rin tedavilerini 'bir elden Sağlık ve Sosyal
Yardım Baikanlığı kanaliyle yaptirmasımn dalha istifadeli loluıp olmıyacağına dair
Çabşıma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
lkanlarından sioru&una Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit'in sözlü cevalbı münasebetiyle 703
— Kaoperatiif^iliğimıizin (geliştirilmesi
için yeni biır mevzuatın 'haizıırlıanmakta bu
lunduğunum doğru olup oLmıaduğına dair;
soru önerlgesi ve Ticaret Bakanı Fennî tsIimyeli?nin mzlvi. cevalbı münasebetiyle
523

Kasım Gülek (Adana) - NİATO Parlömaraterleri Konferansının 10 nıcu yillıik ge
nel toplantısı haMnnda açıklama
721
Zeynel Gündoğdu (Erzincan) - 1964
Kalkınma İstikrazı halkkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle
€«87,688
— Kifayet aleyhinde
68f7

— Millî Prtodükfcivite Meıttcezi kuruluş»
fkanunu tasarıisı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle
554,557
•— özel öğretim kuramları kanunu ta
sarısı ile Cumlhurilyet Senaitlösuı Manisa
Arif Hikmet CHiner (Rize) - îstanlburÜyesi Ferit Alpislkender'in, huteu'si eği
da, şirketlerle sair ticaret erlbalbının ku
tim ve öğretim mıüesisesıeleri kanunu tek
ruluş, feisih, işe baişjLanna ve işti bırafema işlifi ve Kırşehir Milletvekili Memdulh ErI lemlerinin siiratlendirilmelshııin dlüışlümüıTüp
demir'in, Âmime menfaatlerine ihiızmet ga
j düşünülmediğine dair sorul önergesi ve
yesiyle kurulan1 dernekler tarafından' açık
; Adalet Balkanı Sedat Çumrah'nın sözlü
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
cevabı münasebetiyle
427
venlikleri hafkJkmda kanun tefelilfi ile Ada-

I
Kâmü înal (Bolu) - Beş Yıllık Kalkm
ana Plânının 'hedefine ve prensiplerine uy
mayan durumlar yaratan Milli Eğitim Ba
lkanı ha'kkında, Anayasanın 89 nıcuı mad
desi gereğince,, gensoru açılmasına dair
önerlgesi münasebetiyle
34,37
— İstaınibul Milletıveikili Saadet Bvren'iîi, Millî Eğitim Balkanının, ifa ettiği hiz
met süresince, talkilbettiği eğitim politikası
Ihıaikkında ve kendisinin 5 Yıllık Kalkın
ma Plânunm hedefine ve prensiplerine
uymayan durumlar hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
239
Sekip înal (Hatay) - Diyaılbaılor Mil
letvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Hükümet
çe yapılması tasarlanan Toprak Reformu
nun gerek finans kaynakları ve gerekse te
mel esasları üzerinde bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi münasebetiyle
138

— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in,
Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet sü
resince, takibetıtiği eğitim politikasının, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, gensoru
voliyle görüşülmesine dair önergesi münase
betiyle

30

Hilmi İncesulu (Çorum) - Devlet per
soneli meslek teşekkülleri kanunu tasarısı ve
Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 'üçer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
505
— özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi Ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in,
âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan
özel
okul öğretmenlerinin soysal güvenlikleri
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hakkında kanun teklifi ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve '55 arkadaşı
nın, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğrfetmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden
kurulan Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
475
Reoai Iskenderoğlu
(Diyarbakır) Hükümetçe yapılması tasarlanan Toprak
Reformunun gerek finans kaynaklan ve
gerekse temel esasları üzerinde bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi münasebe
tiyle
137,139
Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli (Balı
kesir) - Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Türkiye Esnaf Dernekleri Korifederasyonundaki kota yolsuzluğu tahkikatının ne
safhada olduğuna, ve Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası eski Genel Müdürünün ka
nunsuz ve usulsüz tutumu hakkında ne iş
lem yapıldığına dair soru önergesine sözlü
cevabı
163,170
— 1964 Kalkınma İstikrazı' hakkında
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle
680,684,692
— Edirae Milletvekili Fahir Giritlloğlu'nun kooperatifçiliğin geliştirilmesi için

&ayfa
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulundu
ğunun doğru olup olmadığına dair soru
önergesine sözlü cevabı
522
— Gümüşane Milletvekili Sabahattin
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zorluğun giderilmesinde bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair soru önergesine söz
lü cevabı
50,53
— Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu
Umum Müdürlüğünün ne gibi bir görevle
ve hangi lüzuma binaen Amerika'ya gittiği
ne \ i Kurumun sair işlerine dair soru
önergesine sözlü cevabı
416,419
— Niğde Milletvekili Ruhi 'Soyer'in, S
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç 'maddeleri
arasında 'bulunan elmanın istihsal ve ihracı
hususlarında ne .gilbi tedbirler alındığına
dair soru önergesine sözlü cevabı
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Toprak Mahsûlleri Ofisinin mutadolan yer
lerde alım yeri açmaması ve aldığı mahsul
lerin bedelini vaktinde ödememesi sebebine
d'air soru önergesine sözlü cevabı

47

45

— 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması
ve tüketimi konul anındaki çalışmaların ne
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair
soru önergesine sözlü cevabı
428

K
îsmet Kapısız (Yozgat) - Istianbul Mil
letvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim
Bakanının ifa ettiği hizmet süresince, tafcibettiği eğitim politikası ile Bolu Milletve
kili Kâmil İnal'm, 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın hedefine ve prensiplerine uymıyan du
rumlar hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
333
— Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrika
sının 10 milyon litre üzerinden hesabedilen
kapasitesinin, Devlet Plânlama Teşküâtmea, '5 milyon litre üzerinden hesabedilmesi
sebebine dair Devlet Bakanından sorusuna

Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm
sözlü cevabı münasebetiyle
434
îlyas Kılıç (Samsun) - özel öğretim
kurumlan kanunu tasansı ile Cumhuriyet
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri
kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri 'hakkında kanun teklifi ile
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu
ve 155 arkadaşının, âmme menfaatine hizmet
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açı-
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lan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
49S
î. Etccn Kılıçoğdu (Giresun) - 1963 yıllı
içinde kaç belediyenin hudutlarında deği
şiklik yapıldığına dair soru önergesi ve
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'm sözlü ceva
bı münasebetiyle
425
öoikan Kırca (îstanbrf) - 1964 Kal
kınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
. 681
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri
•ve Plân komisyonlarından üçer üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu münasebetiy
le
503,510,511,514,577,580,581,585,
587,589,591,593,594,595,659,662,663,664
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
544
;,;;• — özel öğretim kurundan kanunu ta
sarısı i1 e Cumhuriyet Senatosu Manisa
I
Üyeti Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemlr'ih, .
âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan
özel
okul 'öğretmenlerinin soysal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, âmme menfaatine hizmet gayesiyle ku
rulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğrf etmenlerinin sosyal güvenlikleri
'hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
'
Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden
kurulan Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
503
—• Parti Grupları Başkanvekillerinis :
1. A) Üçüncü toplantı yılında Geçici
Komisyonlardan çıkmış olup gündeme giren
işlerle
B) Üçüncü toplantı yılında Geçici Ko
misyonlardan çıkmış olup Cumhuriyet Se
natosunda değiştirilerek Millet Meclisine
iade edilen işlerin aynı Geçici Komisyonlar-

Sayfa
da ve mevcut üyeler tarafından görüşülmesi
2. Daimî komisyonlardan çıkmış olup
aynı yıl içinde görüşülmesine başlanmış olan
içlerin kaldığı yerden müzakeresinin deva-,
mı hakkında varılan kararın tasvibine dair
önergesi münasebetiyle
15
— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanu
nu teklifleri ve Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
664,665,696
ZoyyaA Kocamomi (Tcikat) - Başbakan
lık giriş ve çıkış kapılarının milletvekilleri
için de kapalı ve kayıt altında tutulmasının
sakıncaları hakkında konuşması

136

Mustafa Şiilmi Koç (Aydın) - îsitanbul!
Milletvekili Saadet Evrendin, Millî Eğitim
Bakanının ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği. eğitim politikası ile Bolu Milletve
kili Kâmil İnal'm, 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın hedefine ve prensiplerine uymıyan du
rum1 ar hakkında Anayasanın 89 ncu mad
deci gereğince gensoru açılmasına dair öner
geleri münasebetiyle
244,347,349
Ş'akr'â Kösereisoğlu (Van) - Son gün
lerde artan trafik kazalarına karşı gerekli
tedbirlerin alınmasından ve hattâ kazaya
uğrıyanlarm kendi haberine terk edilmesin
den duyduğu üzüntüyü bildiren konuşması

574

H:.ır:ı:m Küba* (Manisa) - Türkiye'de
oturan ve çalışmakta olan Yunan uyruklu
kişilerin miktarına ve 'bunlardan ne kadarı
nın Gelir Vergisi ödediğine dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevabı münasebetiyle

521

Turhan Kut (Tekirdağ) - özel öğretim
kurumları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet
Senatosu Manisa Üye?i Ferit Alpiskender'
in, hususi eğitim ve öğretim, müesseseleri
kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafın
dan açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi ile
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu
ve 55 arkadaşının, âmme menfaatine hizmet
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gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenİlkleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu
münasebetiyle
503
Necmeddin Küçüker (Gümüşane) - Günnüşane Mlillertvekili Necmeddin Küçüker'in,
son aylarda çoğalan trafik kazalarının sebebolduğu can ve mal bakımından İçişleri
Bakanlığının tedbirler alması gerektiğini
açiklıyan konuşması
408

Maliye Bakanı Ferid Melen (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) - Mani®a Milletvekili Htorrem Kulbat'ın, Tür(kiye'd'e oturan ve çalışonalkta olan Yuman
uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan
ne kadarımı) Gelir Vergisi ödediğine dair
önergesine sözlü cevalbı
5'20

Maliye Bakanlığı Temsilcisi Zeki Memişoğlu - Danıştay kanunu tasarsa ile îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3540
ısayıh Danıştay Kanununun Anayasaya
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca
(yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçki Komisyıonu raporu münaıselbeftiyle
624
— özel öğretim kuramları kanunu> ta
sarısı ile Chımihuıriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpifekender'in, hususi eğitimi
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kürşelhir Mille t/vekili Memdulh Brdemir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından' açılan öael okul
öğrettm-enlerinin sosyal güvenlikleri halk-*
kında kanun teklifi ile Adana Milletve
kili Kemal Sarıilbralhimıoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayeısilyle kurulan dernekler tarafından açılan
öael okul öğretmenlerinin «sosyal günvenlilkleri hakkında kanun teklifi ve Millî

Sayfa
j
Faruk Küreli (Çorum) - Bolu Milletve
\ kili Kâmil' înal'ın, 5 Yıllık Kalkınma
| Filânının hedefine ve prensiplerine uymı, lyan durumlar yaratan Millî Eğitilin Ba
kanı hakkında, Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince, gensoru açılmasına dair
önergesi nıünaselbetiyle
37
—- Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı ve Anayaısa, Adale't, Içüşleri ve Plân komilsjy'onlanndan seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
pora münaselb etiyle
661-

Eği'tim ve Plân komisyonlarından seçileni
beşer üyeden kurulan Geçici Komis'yıon
raporu münaısdbetiıyle
476,497
Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) -1904-Kal
kınma İstikrazı .haikkınida kanun tasarısı
ve Maljye ve Plân komisyonları raporla
rı müna&elbetiiyle
679,692,69i
— tauıir Milletvekili Arif Ertumga ve
5 arkadaşının, 8 . 9 . .1966 tarih ve 6831
eayıh Örtmen Kanununa ek kanun tekli
fi ile ÇanaıkJkıale Milletvekili Burlhan Arait
ve 4 arkada»şının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun tadiline dair kanun teklifinin
İçıMüızüğün 3*6 n-cı maddesi .gereğince Millet
Meclisi gündemine alımmasına dair tamir
Milletvekili Necip Mirkelâmıoğlu ile îsıtar.fruıl Milletvekili Vahyi özarar'm öner
gesi- münaselb etiyle
676
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) Bolu Milleitvekiıli Kâmil înaPm, 5 Yıllık
Kalkınma Plânının hedefine ve prensip
lerine uyımıyan durumlar yaratan Millî
Eğiitim Bakam hakkında, Anayasanın
89 ımıı maddelsi gereğince, gensioru açıl
masına dair önengesi
ro.'ünaısöbetiyle

3®

— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı ve Anayaısa, Adale't, İçiş
leri ve Plân1 klorni&yıonl'anndan seçilen
üçer iDyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münaselb etiyle
593
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Sayfa

des'inin değiştirilmesine dair olarak ver
diği teklifinin komisyonda gerekli şekilde
ele alınmadığına dair konuşması (2/6'34)
647

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) Kanun tasarısı ve tekliflerinin aynı önem.
ve derecede olmalarına rağmen, Artırma,
Eksiltme ve İhale Kanununun GQ ncı mad-

o
Talât Oğuz (Mardin) - Danıştay kanu
nu tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanan te'klifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
(hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyo
nu raporu münasebetiyle

!
— Trabzon Miletvekili Ali Rıza Uzuni er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplan
ması ve tüketimi konularındaki çabşma*
İarm ne safhada olduğuna ve »balıkçılara,
uygun şartlarla, kredi sağlanıp sağlanma
dığına dair soru önergesine sözlü cevabı
430
631

— Devlet Personeli ve mesle'k teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet,
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru münase'betiyle
,
661
— Lübnan'da çalışan 30 bine yakın
Türk işçisinin durumu ve Suriye Hükü
metinin Türklere ait arazinin tasfiyesi
ne bir türlü yanaşmaması hususlarında
Dıçılşıleri Bakanlığının ilgilenmesini te
menni eden demeci
671
Bayındırlık Bakanı Aı.f Hikmet Onat
(Ordu) - Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum ili ve dolaylarındaki yol
ların ne zaman karayolları programına
alınacağına dair soru önergesine sözlüı
ıceva/bı
40,42
— Niğde Milletvekili Ruhi Scyer'in,
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasında
ki 3 kilometrelik yolun ne zaman yapıla
cağına dair soru önergesine sözlü cevabı
— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
B'or ile Adana asfaltı arasında bulunan
toprak yolu, Karayollarında, 1964 yılın
da inşası suretiyle trafik kazalarının ön
lenmesi 'hususunda ne düşünüldüğüne da
ir soru önergesine sözlü cevaibı

40

41

— Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm,
Beş Yıllık Kalkınma Plânının Yerköy Sorgun arası 80 kilometrelik yolun ona
rılmasını kapsayıp kapsamadığına dair
soru önergesine sözlü cevabı
434
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ,Hüdai Oral (Denizli) - Kastamonu Milletve
kili ismail Haikkı Yilanboğlu'nun, Kastamıonu iline 1963 yılında sulama, onarım,
ıslaih ve içme suyu için kaç lira, tahsis
edildiğine dair soru önergesine sözlü ce
vaibı
436
— Niğde Milletvekili Rulhi Soyer'in,
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi
projelerine dair soru öenergesine sözlü
cevaibı
413
Şİnasi Osma (tzmir) - Büyük Ata'nın;
ismi ortaya konularak yapılan maçlarda
ki hâsılata ve seyircilerin durumlarına da
ir Başbakandan sözlü sorusu münasebe
tiyle
147
— Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63
NATO tatıbikatma mulhalefet partileri
ileri gelenleri ile Millî Savunma Komis
yonu üyelerinin neden davet olunmadık
la rina dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu münaselbetiyle

150
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MÜH Eğitim Bakam İbrahim öktem
(Bursa) - Haikkındaki gensoru görüşü-l'me-<
si sonucunda verilen güvensizlik önergesi
(aylaması miünasefbetiyle
461
— îstanlbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Balkanımın, ifa ettiği hiz
met süresince, takiıbettiği eğitim politika
sı ie Bolu Milletvekili Kâmil inal'in,
5 Yıllıik Kalkınma Plâmnun hedefine ve
prensiplerine uymıyan durumlar hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince
(gensoru aıçılmasma dair önergesi nıünaseibetiıyle
201,263,311,390,397
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
önergesi Başbakan adına sözlü cevabı 159,160,
162
— Konya Milletvekili Büstü özal'm,
üniversitelerimizin konuları ve üniversite
sistemimiz hakkında bilgi edinilmek ye
Meclisimizin bundan sonraki hareket ve
kararlarına yön vermek üzere, Anayasanın
88 nci maddesi greğince bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair Önergesi münase
betiyle
143
.

- - özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon raproru münasebetiyle
476,477
Ritetü özal (Konya) - Komisyonlarda
açık bulunan üyelikler için yapılan seçim
lerin neticeleri münasebetiyle
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— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle
552,557,564,568
— Üniversitelerimizin konuları ve üni
versite sistemimiz hakkında bilgi edinil
mek ve Meclisimizin bundan sonraki hare
ket ve kararlarına yön vermek üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince, bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi
münasebetiyle
141,145
Kadri Özek (İzmir) - Danıştay kanu
nu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanununun
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu
münasebetiyle
623,626,633,655
— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
466,495
— Nüfus plânlaması hakkında kanun ta
sarısı, ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
Vedat Âli Özkan (Kayseri) - Nüfus
plânlaması hakkında kanun tasarısı ve
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
komisyonları raporları münasebetiyle
Halil özmen (Kırşehir) - 1964 kalkın
ma istikrazı hakkında kanun tasarısı ve

742

745

Sayfa

Sayfa
öv'ün, Antalya, içel, Konya illerinin,
Gazipaşa, Anamur ve Ermenek ilçeleri ara
sında h::dut ihtilâfı olup olmadığına dair
soru önergesine sözlü cevabı
432

Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle
681,686
— Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Da
nıştay Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Cumhuryiet Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge
çici Komisyonu raporu münasebetiyle
624
— Devlet personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından üçer üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu münase
betiyle
508,510,661
Naami özoğul (Edirne) - İstanbul Mil
letvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Ba
kanının ifa ettiği hizmet süresince, takibettiği eğitim politikası ile Bolu Milletve
kili Kâmil İnal'm, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedefine ve prensiplerine uymıyan
durumlar hakkında Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince gensero açılmasına dair
önergesi münasebetiyle
396
İçişleri Bakanı Orhan öztrak (Tekir
dağ) - Antalya Milletvekili İhsan Ata-

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, kadrolarına nazaran noksan olan popis mevcudunun artırılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair soru önergesine sözlü
cevabı
422
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç beledi
yenin hudutlarında değişiklik yapıldığına
dair soru önergesine sözlü cevabı
424
— Giresun Milletvekili ibrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel Se
çimlerine kaç vali ve kaymakamın, hangi
partilerden aday olarak, katılmış olduk
larına dair soru önergesine sözlü cevabı
423
— İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun
tam sağlam raporu verdiği haberinin doğru
olup olmadığına dair soru önergesine sözlü
cevabı
411

Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar
(istanbul) - izmir Milletvekili Şükrü Ak
kan'm, Sıkıyönetim
komutanlıklarmca,
sıkıyönetimin tatbik edilmekte bulunduğu
bölgelerde, kaç gazete ve dergi kapatıldı!.j
gına dair soru önergesine cevabı
154,157 .
— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO
tatbikatına muhalefet partileri ileri gelen
leri ile Millî Savunma Komisyonu üyeleri
nin neden davet olunmadıklarına dair soru
önergesine sözlü cevabı.
150
Kemal Sartibrahimoğlu
(Adana) •
Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge-

cici Kpmisyonu raporu münâsebetiyle 630,635
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın
Üyesi Rikret Turhangil. Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca ve izmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, tescil edilmiyen
birleşmeler ile bunlardan doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkında kanun teklif
leri ve Iç'şleri, Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle
539,731
— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
551

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
| Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-

Sayfa

îlyas Ssçkin (Ankara) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Cum
huriyet Sen^toTuncı yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yonu raporu münasebetiyle
625,632

Sayfa
Millet Meclisi Balkanı Fuad Sirmen
(Rize) - Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, basında çıkan bâzı iddia ve isnat
ların, doğru olup olmadığına dair soru
suna cevabı.
93
— izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri
nin yapılamıyacağı hususundaki 16 . 3 .1964
tarih ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne
gibi bir işlem yapıldığına dair sorusuna
sözlü cevabı.
105
— Millet Meclisinin 4 ncü toplantı yılı
nın açış söylevi
5
Ruhi Soyer (N'ğde) - Aksaray ilçesi
ile Adana asfaltı arasındaki 3 kilometre
lik yolun ne zaman yapılacağına dair Ba
yındırdık Bakanından sözlü soru önergesi
münasebetiyle.
45
— Bos Yıllık Kalkınma Plânında ih
raç maddeleri arasında bulunan elmanın
istihsal ve ihracı hususlarında ne gibi
tedbirler alındığına dair Ticaret Bıka
nından sözlü soru önergesi münasebetiyle
48
— Bor ile Adana asfaltı arasında bulu
nan toprak yolu, Karayollarmca, 1964 yı
lında inşası suretiyle trafik kazalarının
önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
önergesi münasebetiyle.
44
— NiSde ili çevrelerindeki sulama te
sisi •projelerine dair soru önergesi ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai OraFm
cevabı münasebetiyle
414
— Tor>rak Mnhsulleri Ofisinin mûtadolan yerlerde alım yeri açmaması ve al
dığı mahsûllerin bedelini vaktinde öde
memesi sebebine diar Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi münasebetiyle.
46

Tarım Bakanı Turan Şahin (Muğla) Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Hükümetçe yapılması tasarlanan
Toprak Reformunun gerek finans kay
nakları ve gerekse temel esasları üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi münasebetiyle.!
139

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının henüz ilân
edilmemiş ve tohumlukların dağıtılmamış
olmasiyle doğan zararlara karşı, Hüküme
tin bu konudaki tutumu ile ilgili açıklaması
— İsparta Milletvekili Ali ihsan Ba-

in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul .öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
be;;cr üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
463,494,503
Sabahattin Savacı (Gümaşane) - 1964
kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
678,691
'4— Kalkınma Plânında derpiş edilen
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp
alınmadığına dair, Ticaret Bakanından
sözlü sorusu önergesi münasebetiyle
51,54
— Milî Prodüktivite Merkezi kuruluş
kanunu tasarısı Geçici Komisyon raporu
münâsebetiyle
550,561,568
—Nüfus plânlaması hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle
747
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Sayfa
İım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçü
müne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına
dair sorusuna cevabı,
86,87
Nevzat Şener (Amasya) - Dilekçe Ko
misyonunun kurulmamış olması ve açık ka
lan raportörlükler sebebiyle yurttaşlar ta
rafından verilen binlerce dilekçenin neticelendirilmiyerek bekletildiğine dair açık
laması
608

— Pancar fiyatlarının
henüz ilân
edilmemiş olması ve mevcut fiyatların
yetersizliği dolayısiyle pancar üreticile
rinin durumunu belirten ve tedbir tavsiye
eden konuşması münacebetiyle

607

Adnan Şenyurt (Erzurum) - Millî Pro
düktivite Merkezi kuruluş kanunu tasarısı
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle

568

T
Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Millî Pro
düktivite Merkezi kuruluş kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle
542,546

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - 1964 kal
kınma itsikrazı hakkında kanun tasarısı
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
münasebetiyle
683,689,693

U
Mustafa Uyar (îzmir) - Danıştay ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yonu raporu münasebetiyle
— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın
Üyesi Fikret Turhangil, Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca ve izmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, tescil edilmiyen
birleşmeler ile bunlardan doğan çocukla
rın cezasız tescili hakkında kanun teklif
leri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyon
ları raporları münasebetiyle
— Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar-

kadaşmm, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
porları münasebetiyle
450,465

627

730

Veli Uyar
(Yozgat) - Danıştay Ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkkmda Millet Meclisi Gececi Komisyon raporu
münasebetiyle
625,629,634
imar ve iskân Bakanı Celâlettin Üzer
(Eskişehir) - Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bir karış toprağı olmıyan Me
riç ilçesi Saatağacı köyü halkının durumu
hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Celâ
lettin Uzer'in sözlü cevabı (6/813)
— Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen
hayvan hastalıklarını önlemek ve mesken
leri yıkılan halka yardım yapmak huşu-

700
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Sayfa
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önerge
sine cevabı
516,518,519
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Su ürün
lerimizin üretimi, toplanması ve tüketimi
konularındaki çalışmaların ne safhada ol-

8ayf*
duğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla,
kredi sağlanıp sağlanmadığına dair soru
önergesine Ticaret ve Bayındırlık Bakan
larının cevapları münasebetiyle

430

ü
Reşit Ülker (İstanbul) - Devlet perso
neli meslek teşekkülleri kanunu tasarısı ve
Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından üçer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle
505,577,580,658

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim

ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle
kurulan dernekler tarafından açılan özel
okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal gü
venlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle
458,472,474,476,476

Sabri Vardarlı
kanunu tasarısı ile
Reşit Ülker'in, 3546
nunun Anayasaya

(İstanbul) - Danıştay
İstanbul Milletvekili
sayılı Danıştay Kanu
aykırı hükümlerinin

kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon
raporu münasebetiyle
616,624,630,634,655

Devlet Bakanı Nüvit Yetkin (Cumhu
riyet Senatosu Malatya Üyesi) - Bolu Mil
letvekili Kâmil înal'ın, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının hedefine ve prensiplerine uymıyan durumlar yaratan Millî Eğitim Ba
kanı hakkında, Anayasanın 89 ncu madde
si gereğince, gensoru açılmasına dair öner
gesi münasebetiyle

cici Komisyonu raporu münasebetiyle
654
— İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet
süresince takibettiği eğitim politikasının,
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, gen
soru yoliyle görüşülmesine dair önergesi
münasebetiyle
31,32

— içtüzüğün
yürürlükte
bulunan
137 nci maddesinin, teamülden bahsile,
tatbik edilmemesi sebebine dair Millet
Meclisi Başkanından sözlü sorusu münase
betiyle

— Danıştay kanunu tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı
Danıştay Kanununun Anayasaya aykırı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Ge-

102

39

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamo
nu) - Et ve Balık Kurumu Umum Müdü
rünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma
binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun
sair işlerine dair soru önergesi ve Ticaret
Bakanı Fennî Islimyeli'nin sözlü cevabı
münasebetiyle

418

— 62
Sayfa
— Kastamonu iline, 1963 yılında sula
ma, onarım ıslah ve içme suyu için kaç
lira tahsis edildiğine dair sora önergesi
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai OraPm cevabı münasebetiyle

436

Sayfa
den kurulan Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle
496,502,504
Devlet Bakanı Mâlik Yolaç (İstan
bul) - Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce,
Edirne Kırkpmar er meydanının onarım
için, 1963 yılı programına konulan ödene
ğin tenkis edilip edilmediğine dair soru
önergesine cevabı
151,153
•—• İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm.
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapı
lan maçlardaki hasılata ve seyircilerin du
rumlarına dair soru önergesine dair Baş
bakan adma cevabı (6/720)
146

— özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim
ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve
Kırşehir Milletvekili Memduh Er demir'in,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkın
da kanun teklifi ile Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının,
Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üye-

Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yü
celer (Kayseri) - İzmir Milletvekili Şük
rü Akkan'm, Ege Bölgesi tütün ekicilerini
tefeciler elinden kurtarmak üzere gerekli
yardımların yapılmasına dair yaptığı ko
nuşmaya cevabi demeci

533

Aziz Zeytinoğlu (Eskhehir) - Pancar
fiyatlarının henüz ilân edilmemiş ve to

humlukların dağıtılmamış olmasiyle doğan
zararlara dair demeci
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