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BAKANLAR KURULU 

Sayfo 
— Rahatsız bulunan tmar ve iskân Ba

kanı Recai tskenderoğlu'na iyileşinceye 
kadar Devlet Bakam Sekip inal'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/1161) 93 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın, dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Süleyman DemirePin 
vekillik edeceğine dair (3/1162) 174:175 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın, dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Süleyman Demirel'in 
vekillik edeceğine dair (3/1169) " 

— Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşü
ne kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Faruk Sükan'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair (3/1179) 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Avrupa Konseyi istişare Meclisinin 
17 nci döneminde T. B. M. Meclisini tem
sil edecek asıl ve yedek üyelerin isimleri. 23f>: 

237 

— Başkan Fuad Sirmen'in Başkanlı
ğında, Siyasi partiler grup yetkilileri ve 
Hükümet temsilcisinin yaptıkları toplan
tı sonunda hazırlanan protokol 232:236 

— Kurban Bavramı dolavısiyle 10 Ni
san Cumartesi gününden 20 Nisan Salı gü
nüne kadar tatil yapılmasına dair 175 

— Meclis komisyonları bugünlerde 
kesif bir mesai yapmak durumunda ol
dukları için üyelerin Genel Kurulun öğ
leden evvelki toplantılarına katılamadık
ları, bu sebeple şimdilik bu toplantılar
dan vazgeçilmesi hususundaki gruplar 
adına verilen önerge 

436 

402 

343 

— 2 8 - 2 9 Nisan olaylarının yıl dö
nümü dolayısiyle şehit düşen gençlerin 
ruhlarım taziz için saygı duruşunda bulu
nulmasına dair önergeler 394:399 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— A. P. Orupu adına Gümüşanc Mil
letvekili Sabahattin Savacı'mn, söz ve fi
kir hürriyeti masuniyetinin en yüksek 
derecerni Meclis kürsüsünde bulması lâ-
zımgeldiği, bunun korunması için bütün 
milletvekillerinin görevli olmaları gerek
tiğine dair 

— Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun son zamanlarda avukatla
rın gördükleri vazife1 erden dolayı taar
ruza ve top,avüzTere uğradıkları, bu olay
lar sebebiyle adaletin tam ve kâmil mâ
nada gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, 

92 

bu konuda Hükümetin ve içişleri Bakan-
lığnm tedbir alması gerektiği, hakkında 507 

— Adana Milletvekili Mehmet Geçi-
oğlu'nun, Çukobirlik müessesesinin Genel 
Müdürsün idare edildiği Birliğin bünye
sindeki kooperatiflerden bâzılarının or
taklara ödediği mahsul bedellerinden 
% 5 kestiği, bâzılarının tam ödeme yap
tığı, Birlik memurları arasmda huzursuz
luk bulunduğu, Ticaret Bakanlığının bu 
müeıseseye tarafsız bir Genel Müdür tâyi
ni ile gerekli teftişleri yaptırması icabet-
tiği konularında 341:343 



Sayfa 
— Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, 1965 öğretim yılının bitimi müna
sebetiyle 6234 sayılı Kanun gereğince 
öğretmen okullarına, % 75 köy okulla
rından % 25 şehir okullarından öğrenci 
almak gerekirken % 100 ünün köyden 
alındığı, bunun doğru olmadığı ve 222 
sayılı Kanun gereğince seminerler hakkın
da yapılması icabeden yönetmeliğin hâ
lâ yapılmamış olmasının bu seminerleri 
faydasız hale getirdiği konularında gün
dem dışı demeci 507:508 

— Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, hıristiyanlık propagandası yap- . 
mak üzere gizli beyannameler dağıtıldığı
na dair 393 

— Balıkesir Milletvekili CJhat Turgut'
un, son günlerde inkişaf gösteren sol ce
reyanlar, 23 Nisan günü Kızılay'da ge
çen olaylaır ve bu cereyanlar karşısında 
Hükümetin halkı uyarması, tedbirler al
ması gerektiğine dair 338:340 

— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü '-
nün Etnos Gazetesi muhabiriyle Dışişleri 
Bakanlığının bir yetkilisi yanında konuş
ma yaptığı ve Hükümet programında Kıb
rıs politikasının gayet açık olarak ifade 
edildiği konularında demeci 6:7 

— Başkanlığın, Avrupa Konseyinin 
kurulmasıma tekabül eden 5 Mayıs tarihi
nin «Avrupa Günü» olarak ilân edilmiş 
bulunması münasebetiyle, TDU Konseyin 
ve onu takiben vücut bulmuş olan Avrupa 
birliklerinin ebediyen payidar olmasını te
menni eden demeci 505:507 

— Başkanlığın, gündemde bu dönem
de bitirilmesi gerekli kanun tasarısı ve 
teklifleri bulunması sebebiyle birleşim
lerin başında ve devamı sırasında isim 
okumak suretiyle yoklama yapılacağı, üst 
üste üç Birleşimde bulunmıyan üyeler hak
kında İçtüzük hükümLerinin tatbik edi
leceği yolundaki açıklaması 573:574 

^-Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, 5254 sayılı Kanunun iyi iletilmediği 
'bunun için Tarım ve Ticaret Bakanlıkları 
ile Ziraat Bankasının; koordine bir çalış-

' ma Sapması gerektiği, meteorolojik etüt-

Sayfa 
lerin iyi yapılamaması yüzünden Satrıyar 
Barajının taşarak su baskınlarına sebebol-
duğu, sel bölgelerindeki pancar ekicileri
nin alacaklarına öncelik tamınması icabetti-
ği konularında gündem dışı demeci 434:435 

— Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un, kışın uzun sürmesi sebebiyle Bit
lis ilinde birbuçuk aydan beri yem sıkın
tısı çekildiği, hayvancılıkla geçinen ve 
•güç durumda kalan vatandaşlara yem yar
dımı yapılması ve kredi verilmesi konula
rında gündem dışı demeci 276 

— C. H. P. Grupu adına Burdur Mil
letvekili Fethi Çelikbaş'ın, hatiplerin ko
nuşmalarında geçen galiz elfaz için İç
tüzükte lisan nezaketine davet hususunda 
hükümler bulunduğu, Başkanlıkça 'bunla
rın yerine getirilmediği, bu gibi olaylara 
meydan vermemek için bundan sonra bu 
konuda dikkat gösterilmesi ieabettiğine 
dair 90:92 

— C. H. P. Grupu adına Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in, Galo Plcıza'nın 
raporu karşısında Hükümetin takınmış ol
duğu tavrı yerinde bulduklarına dair 5:6 

— Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık'ın, 
Arabulucu Galo Plaza'nın Kıbrıs konu
şundu son verdiği raporda yetkileri dışına 
çıkarak meselenin esası hakkında kanaatini 
izhar etmiş olmasiyle arabuluculuk sıfatı
nın sona erdiğine dair 4:5 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, vatandaşlara karakollarda da
yak atıldığı ve rüşvet alındığı, bunların 
önlenmesi için Hükümetin tedbir alması 
gerektiğine dair 575:576 

— Erzurum Milletvekili Turhan Bil-
gin'in, dünkü birleşimde çoğunluk olma
dığı için toplanılamaması olayına Adalet 
Raartili milletvekillerinin 28 Nisan şehit
lerinin ruhunu taziz takririnin okunması 
sırasında Meclste bulunmamalarının se-
bebolduğu isnadın doğru olmadığına, 
A. P. nin 27 Mayıs hakkındaki düşüncele
rinin müspet olduğuna, birleşimin yapıl
mamasında diğer grupların da. aynı ölçüde 
sorumlu bulunduklarına dair 390:391 



Sayfa 
— Erzurum Milletvekili Turnan Bil-

gin'in, önceki birleşimde İstanbul Millet
vekili Suphi Baykam'm, Edirne Millet
vekili Fahir Giritlioğlu tarafından kendi
sine haksız isnat yapıldığı iddiasınıaı ce
vabı ve Suphi Baykam'm mukabil konuş
ması 7:11 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler kazasında bir memu
run Adalet Partisi Başkan ve mensupları
na sövme cesareti bulduğunu dair 393:394 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'ııun, Eskişehir'deki sel felâketi dola-
yısiyle Hükümetin uzun ve kısa vadeli ted
birler alması, çiftçilere pancar bedelinin he-
msn verilmesi ve tohum ve kredi yardımı 
yapılması konularında demeci 230:231 

— Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Çiftelerde geçen bir adlî hâdise 
dolayısiyle bu olayların artmış bulunduğu, 
Hükümetin bunları tahkik ederek tedbir al
ması lâzımgeldiği hakkında 340:341 

— Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
fındık üreticilerini güç durumdan kurtar
mak için, Hükümetin fındık politikasının 
üreticileri koruyucu istikamette açıklaması 
ve fındık mubayaasına devam edilmesi ko
nularında gündem dışı demeci 49:50 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, önceki birleşimde. Suriye Dev
let Başkanının beyanatını yanlışlıkla Bey
rut'ta yapmış olduğunu söylediğine, adı ge
çen beyanatın Halep şehrimde yapılmış ol
duğuna dair 624:625 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, Suriye Devlet Başkanının 
B3yrut'ta bir törendeki beyanına değine
rek, bunun iyi komşuluk, insanlık ve millet
lerin birbirine göstermesi gerekli saygı ilke
lerine aykırı bulunduğu konulu demeci 574:575 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, yurt dışındaki işçilerimizle 
Hükümetin yakından ilgilenmesi lüzumuna 
dair demeciyle Başbakan Suad Hayri Ür
güplü'nün cevabı 199:200 

— İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
İstanbul Valisi Niyazi Akı 'nın İstanbul Be-

Sayfa 
lediyesi Ibütçesinin gelir kısmını sıkıntıya 
uğratarak ve gider kısmını da aynen ona
masının yaratacağı güçlükler ve yapılan iti
razın neticelenmesine kadar Hükümetçe ted
bir alınması 'konularında gündem dışı de
meci 142:144 

— İstan/bul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Bina kiraları kanunu tasarısının, önemine 
binaen, Siyasi partiler kanunu tasarısından 
hemen sonra görüşülmesine dair gündem dı
şı demeci 173:174 

— îstan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
büyük şehirlerdeki gecdkondu dâvasına Yü
ce Parlâmentonun el atarak Beş Yıllık Kal
kınma Plânına buna dair esaslar koyduğu 
vs icraata geçildiği, amcak Gecekondular 
Kanunu teklifîntn gündeme âlmaraık biran 
önce çıkarılması teabettığine dair gündem 
dışı demeci 434 

— İzmir Milletvekili Mudtafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 22 nei maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ile uzman 
jandarma kanun tasarısının önemlerine bi
naen biran evvel kanunlaşmalarını temin 
için verdiği önergenin icabının yerine geti
rilmesine dair gündem dışı demeci ve Baş
kanlığın, önergenin Divanda gereği düşü
nüldükten sonra Genel Kurula sunulacağı 
yolunda cevabı 48:49 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm,. 
Kıbrıs'taki son olaylar ve bu olaylar karşı
sında Hükümetin eski hükümetlerden daha 
teıirli bir politika takiıbetmes'i gerektiğine 
dair demeci ve Başbakan Suad Hayri Ür
güplü'nün cevabı 197:195 

— Kars Mi'lletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
komşu memleketlerdeki Anadolu asıllı Er
menilerin bâzı tahriklerle memleketimiz 
aleyhinde nümayiş yapmak istedikleri ve 
geçmişte Anadolu'da Türk - Ermeni müna
sebetleri konularında .demeci 231232 

— Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, pancar bedellerinin halen öden
memiş olmasından ve pancar ekicileri is
tihsal kooperatiflerine zoû& üye kaydolun-
masındaaı düğan şikâyetlere dair 3 9 1 S ^ 
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— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
önceki Birleşimde Başkanlık Divanının tu
tumu hakkında demeci ve Başkanın cevabı 90 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin ilinde son zamanlarda görü
len asayişsizlikler, bu olaylar karşısında va
linin tutumu, açık bulunan Emniyet Mü
dürlüğüne tâyin yapılması konularında de
meci 274:276 

— M.P. Grupu adına Kırşehir Milletve
kili Ahmet Bilgin'in, yalnızca hatiplere it-
hamkâr konuşuyor, diye tarizde bulunma
mak, onları dinlemssini de bilmek icabettiği 
konusunda 92:93 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
orman içinde veya civarında yaşıyan vatan
daşlarla Orman İdaresinin karşılıklı ihti
lâfları yüzünden mahkemeye düştükleri, 
bunların giderilmesi için Orman Kanunun

da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının biran evvel çıkarılması gerektiği 
konusundaki gündem dışı demeci ve Tarım 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın, Meclis komis
yonlarında bulunan tasarı hakkında Hükü
metin bir şey yapmasının mümkün olma
dığı, bu tasarının ve Tahdit komisyonla
rının teşekkülü hakkındaki tasarının biran 
önce kanunlaşmalarında büyük faydalar bu
lunduğu yolunda cevabı 623:624 

— Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, Trab
zon Milletvekili Ali Rıza Uzun^r'in önceki 
birleşimde Buğday satışları konusunda yap
tığı konuşmaya cevabı 7 

— Yozgat Milletvekili Veli Uyar'm, 
Ziraat Odalarına üye kaydı için istenen 
aidatın çokluğuna, yabani otlarla mücadele 
ilâçlarının bulunamadığına ve kendi ekimi
ne engel olunduğuna dair 392:393 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Kozlu olayları, TRT mevzuu, İstan
bul Emniyet Teşkilâtında araştırma yapıl
masının kabulü ve bakanlara hariçten yapı-

GENSORU 

lan müdahale konularında Hükümet hak
kında, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca, gensoru açılmasına dair önergesi (11/5) 240: 

242,277:285 

KOMİSYON KURULMASI 

— Adalet Bakanı İrfan Baran'm, Se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu Adalot ve Ana
yasa komisyonlarından seçilecek beşer üye
den kurulu Geçici bir Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/841, 4/418) 237:240 

— Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'm, 
İstanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortak
lığı adiyle kurulacak olan şirkete Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün ortak olabilmesine im
kân verecek kanun tasarısının, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi 93:94 

KOMİSYONLARA HAVALELER 

— Balıkesir MiFetvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı 
teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklif inin, Gend Kurulun 24.11.1965 
tarihli 12 nci Birleşiminde Devlet memur
ları kanun tasarısını görüşmek üzere ku

rulması kabul edilen Geçici Komisyona ha
valesine dair (3/1175) ^ 

— Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-
sar Üyeıi Rasim Hancıoğlu ile Kastamonu 
Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nün,, 
Ticaret Vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 tarih 
ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

438 
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tadiline, mezkûr kanuna 4 madde ve bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Genel Kurulun 24.11.1964 tarihli 12 nci 
Birleşiminde Devlet memurları kanun ta
sarısını görüşmek üzere kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
(3/1172) 437 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Ticaret Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine 
dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadiline ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin, Genel 
Kurulun 24.11.1964 tarihli 12 nci Birleşi
minde Devlet memurları kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyona havalesine dair (3/1173) 437: 

438 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam 

No. Cilt Sayfa 
557 — Nüfus plânlaması hakkında Ka

nun 18 476 
21 338 
33 740: 

760 
34 89, 

189,208:233 
38 30: 

39 

558 — 1965 malî yılı bütçeleri ka-
nunlaşmcaya kadar Devlet harca
malarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 37 418 

38 12: 
30,41:44,50:51,81,82:85 

559 — Amerika Birleşik Devletleri, 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlan
da Birleşik Kıralhğı ile Sosvyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri arasında 
akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «At
mosferde, fezada ve su altında 
nüleer silâh denemelerinin ya
saklanması hakkında Andlaşma» 

ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının va
zife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadiline ve mezkûr kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin, Ge
nel Kurulun 24.11.1964 tarihli 12 nci Bir
leşiminde Devlet memurları kanun tasarı
sını görüşmek üzere kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyona havalesine dair (3/1174) 438 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi ve 7 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 4442 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin, Genel Kurulun 24.11.1964 tarihli 12 nci 
Birleşiminde Devlet memurları kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona havalesine dair 
(3/1176) 438 

No. Cüt Sayfa 
mn onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun 23 355 

33 791 
34 490, 

724:727,774,830:833 

560 — Milletlerarası Kavakçılık Ko
misyonunun Gıda ve Tarım Teş
kilâtı (FAO) bünyesi içine alın
masına dair Sözleşmeye T. C. nin 
katılmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 14 300 

23 486 
34 490, 

678,736:739,775,842:845 

561 — 18 Nisan 1951 tarihinde Pa
ris'te akdolunan «Avrupa ve Ak
deniz Nebat Koruma Teşkilâtı ku
rulmasına mütaallik Sözleşme» 
ile üç Ekine katılmamız için Hü
kümete yetki verilmesi hakkında 
Kanun 4 562 

23 486 
34 490, 

677,732:735,774:775,838:841 

KANUNLAR 
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No. Cilt Sayfa 
562 —- Bâzı iki taraflı ticaret anlaş-

malarında veya bu anlaşmalara 
ekli listelerde yer alan ahdî ta
rifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında Kanun 4 268 

29 73 
34 490, 

679,744:747,775,850:853 
563 — Lâ Haye'de 14 Mayıs 1954 ta

rihinde imzalanan «Silâhlı bir ça
tışma halinde kültür mallarının 
korunmasına dair Sözleşme» ile 
bu Sözleşme tatbikatına ait Tü
zük, Protokol ve kararlara katıl
mamızın uygun bulunduğu hak
kında Kanun 7 366 

19 175 
34 489, 

659,684:687 

564 — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının ge
çici kabulüne mütaallik beyanna
menin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair Kanun 2 45 

19 370 
34 489, 

660,692:695 
565 — Teşhis ve Tedavi Sağlık Ku

rumlarına ariyeten ve meccanen 
tahsis edileeek tıbbi - cerrahi ve 
lâboratuvar malzemesinin Gümrük 
Resminden muafen muvakkat it
haline dair Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun 6 353 

19 370 
34 489. 

661,700:703 

566 —• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkid Tarafları 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili Beyannamenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair Ka
nun 2 45 

19 370 
34 489, 

660:661,696:699 

No. Cilt Sayfa 
567 — Tunus'un Gümrük tarifeleri ve 

Ticaret Genel Anlaşmasının geçici 
kabulüne mütaallik beyanname
nin onaylanmasının uygun bulun-
masına dair Kanun 2 45 

19 370 
34 489, 

659:660,688:691 

568 — Banş Gönüllüleri adlı Amerikan1 

teşekküllerinden faydalanma husu
sunda T. C. ile A. B. D. Hükümeti 
•arasında yapılan Andlaşmıaya ait 
teati olunan mektupların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair 
Kanun 15 63 

19 370: 
371 

34 489, 
661:665,704:707,774,810:813 

569 — T. C. ile Federal Almanya Cum
huriyeti anasında imzalanan sosyal 
güvenlik hakkında Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu 
•iıa dair Kanun 33 78 

35 272, 
414,438:441,459,'500:503 

570 — Ambalajların muvakkat ithali
ne mütaallik Gümrük Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulun
masına dair Kanun 2 45 

19 420 
34 489, 

1665,708:711,774,814:817 

571 — PTT nin 125 nci hizmet yılını 
doldurmuş olması dolayısiyle me-
anur ve hizmetlilerine birer aylık 
tutarında ikramiye verilmesi hak
kında Kanun 25 538 

33 720 
34 207, 

417,512,627:642,658 

572 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna sbağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Savünmıa Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve bu kanuna 
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Cilt Sayfa 

bir geçici m a d d o eklenmesi hakkın- , 
da Kanun 8 214 

18 477 
34 164, 

416,467,504:512 

573 — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî memurları Kanunu
nun 2754 sayılı Kanunla değişen 
25 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 21 145 

26 597 
34 495 
35 427 
37 250: 

254 

574 — İlköğretim ve eğitim Kanunu
nun 56 ncı maddesinin (a) bendi
nin son paragrafının kaldırılması 
lıakkmda Kanun 17 51 

18 273 
21 35 
34 491, 
883:884 

575 — Askerî öğrencilerden başarı gös-
terenıiyen'ler hakkındaki 5401 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun 33 574 

34 163, 
416,466:467,503 .-504,526:529,534,555:558 

576 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yrlı Kesinheaıp Ka
nunu 29 547 

36 360: 
361,390:393,411,458:461 

577 — Gümrük memurlarından vazifei 
mamuresini puiistimal edenlerle va
zife veya mesleklerinde kendilerin
den istifade cdilmiyenler hakkın
da yapılacak muameleye dair 1920 
sayılı Kanunun birinci maddesine 
:bir fıkra eklenmesi hakkındaı Ka
nun 14 300 

22 293: 
294 

34 493, 
905:907 

No. Cilt Sayfa 
578 — Meşru olmıyan çocukların ana 

kakımından nesebinin tesisine ait 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun 21 473 

33 791 
34 490 

676,720:723,774,826:829 

579 — Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Ackılet Divanınca maihkûm 
edilenlerin cezalarının kısmen affı 
halikında 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun 34 309 

35 349, 
425: 426 

580 — Millî Prodüktivite Merkezi ku
ruluş Kanunu 1 167 

23 486 
31 227, 

228 
33 540: 

569,732:738,781:784 
34 14, 

60:63,85,141:144 
37 382 
38 89, 
176:180 

581 — T. C. Hükümeti ile A. B. D. 
Hükümeti arasında yapılan Zirai 
İstihsal Fazlası andlaşmaları ge
reğince ithal olunacak zirai ve gı
da maddeleri ile bedelsiz olarak 
verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların 
vergi muafiyeti hakkında Kanun 18 3 

35 272, 
469:470,508:511 

36 4, 
80:83 

582 — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa ek 
Kanun 22 293 

32 216 
35 4:5 
36 286: 

288 
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583 — T. C. Merkez Bankası Kanunu

nun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun 32 269 

35 349, 
414:425,442:445,459,504:507 

584 —- Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhe
sap Kanunu 19 213 

33 160, 
223:224.285,203:296 

585 — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhe
sap Kanunu 23 508 

36 3, 
224:226,238:241,285,297:300 

586 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1960 bütçe yılı Kesinhesap Kanu

nu ' 19 272 
33 160, 

228:231,250:253,285:286,309:312 

587 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanu

nu 23 278 
36 160, 

231:233,254:257,286,313:316 

588 -^ Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 33 3, 

226:227,242:245,285,301:304 
589 — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1962 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 30 127 
36 321: . 

326,347:350,359,394:397,411,446:449 

590 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu' 2 301 

36 353, 
415:416,478:481,495,550:553 

591 — Ero Üniversitosin'n 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 15 30 

36 409, 
506 .-508,562:565,124,146:149,154,165:168 

592 — Ege Üniversitesi 1965 bütçe yı
lı Kesinhesap Kanunu 17 51 

36 493, 
134,155 -.156,169 -.172,173,223 -.226,248 278 -.281 

294,328:331 

No. Cilt Sayfa 
593 — Ege Üniversitesi 1962 bütçe yı

lı Kesinhesap Kanunu 30 127 
36 493 
37 134, 

156:158,İ73:176,193,223:226,248,274:277, 
295,332:335 

594 — İstanbul Üniversitesi 1961 büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu 15 63 

37 47, 
134,158:159,177:180,193,227:230,248,278:28l, 

295,336:33D 
595 — İstanbul Üniversitesi 1962 büt

çe yılı Kesinhesap Kanunu 29 547 
37 47, 

134,159:160,18i :184,193,23i :234,248.282:285, 
295,340:343 

596 — Baraj inşaatı dolayısiyle sular 
altmcla kalacak kasaba, köy ve arazi 
hakkındaki Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun 12 589 

19 66 
34 492, 

885 
597 — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu 30 28 

36 3, 
227:228,246:249,285,305:308 

598 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 4 118 

36 261. 
359 =360,398:401,411,450:453 

599 — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 26 16.1 

36 360, 
402:405,411,454:457 

600 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Ke
sinhesap Kanunu 13 554 

36 319, 
416:417,482:485,495,554:557 

601 — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 30 28 

36 354, 
417:418,486 =489,495,558:561 



KARARLAR 

No. Cilt' Sayfa 
214 — Millet Meclisinin 20 Nisan 1965 

Salı gününe kadar tatiline dair 38 175 
21 — 213 numaralı Kararla teşkil olu

nan Meclis Araştırma Komisyonu-

— Antalya Milletvekili îhsan AtaöV-
ün, Devlet Radyosunun TRT Kamını 
hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo ol
maktan çıkıcı partizan bir davranış içeri
sinde bulunduğu iddia ve isnatlarının ger
çek olup olmadığı hususunu incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meçl's Araştırma Komisyonu ıku-
rulmasna dair önergesi (10/20) 12,52,80, 

94:130,174,212,237,277,43G 
— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddiala-

Afyon Karahlsar (Halûk Nur Baki) 
— 28-29 Nisan olaylarının yıl dönü

mü dolayısiyle şehit düşen gençlerin ruh
larını taziz için saygı duruşunda bulunul
masına dair 394:399 

Ankara (Burhan Apaydın) 
— Kozlu olayları, TRT mevzuu, İstan

bul Emniyet Teşkilâtında araştırma ya
pılmasının kabulü ve bakanlara hariçten 
yapılan müdahale konularında Hükümet 
hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca, gensoru açılmasına dair (11/5) 240: 

242,277:285 
Ankara (Devlet Bakanı Hüseyin Ata

man) 
— istanbul Taksim Oteli Türk Anonim 

Ortaklığı adiyle kurulacak olan şirkete 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak ola
bilmesine imkân verece.k kanun tasarısı
nın, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 93: 

94 
Antalya (îhsan Ataöv) 
—•••Devlet Radyosunun TRT Kanunu 

hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo ol-

No. Cilt Sayfa 
nun görev süresinin uzatılmasına 
dair 38 436: 

437 

rını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna bir üye 
seçimi 11,50,81,436:437 

— Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında 
kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, 
beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili ko
nularda inceleme yapmak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince kuıulması 
kabul edilen. Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi 11:12,52,94,144, 

145,174,201 =212,237,276:277,436 

maktan çıkıcı partizan bir davranış içeri-
s'nde bulunduğu iddia ve isnatlannın 
gerçek olup olmad ğı hususunu ince!em 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair (10/20) 12,52:80,94:130, 

174,212,237,277,436 
Aydın (Bütçe ve Plân Komisyonu Baş

kanı îsmet Sezgin) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelik, ivedi
lik ve bütün işlere takdimen görüşülme
sine dair 401 

— Ege Üniversitesi Adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair 399 

Bingöl (Sabri Topçuoğlu «C Senatosu 
Üyesi») 

— Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuğlu'nun 262 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 nci mad
desi gereğince gündeme alınmasına dair 
(4/415, 2/415, 2/486) 174 

MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELER 
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Sayfa 

Burdur (Mehmet özbey) 
— Gündem dışı konuşmaların 5 er da

kika ile sınırlandırılması hakkında 390 

Buıoa (Çalışma Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangit «(J. Senatosu Üyesi») 

— Devlet memurları aylıklarmın tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cotvel ile tadil ve ek
lerinin içişleri Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki ıkanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair 400:401 

Devlet memulları aylıklarının tevhit 
ve teadülüna dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanun
la değiştirilen Dişileri Bakanlığı kırımına 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair 399 

— Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri 
hakkında kanun tasarısının öncel'ık ve 
ivedilikle görüşülmesine dair 399 

— 2836 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin öncelik, ivedilik ve bütün işlere takdi-
men gülüşülmesine dair 400 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı ka
nunlarla değişik 5 nci maddesinin 1 nci 
f lirasının değişdrilmesi hakkında kanun 
tasarısının öncelâk ve ivedilikle görüşül
mesine dair 400 

Çanakkale (Geçici Komisyon Başkam 
Şefik İnan) 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablo
sunun V nci bölümünün 18 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair 399:400 

Gümüşane (A.P. Grupu adına Sabahat
tin Savacı ve 4 parti temsilcisi arkadaşı) 

— Kurban Bayramı dolayısiyle 10 Ni
san Cumartesi gününden 20 Nisan Salı g&V 
nüne kadar tatil yapılmasına dair 275 

Sayfa 
istanbul (Adalet Komisyonu Başkanı îs-

mail Hakkı Tekinel) 

— Yargıtay Kanunu teklifinin öncelik, 
ivedilik ve bütün işlere takdimen görüşül
mesine dair 400 

istanbul (Geçibi Komisyon Sözcüsü Re
şit Ülker) 

— Go3ekondular kanunu teklifinin ön
celik, ivedilik ve bütün işlere takdimen gö
rüşülmesine dair 401 

izmir (Mustafa Uyar) 
— 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
öncelik, ivedilik ve bütün işlere takdimen 
görüşülmesine dair 400 

Kırşehir (T.B.M. Meclisi M.P. Grupu 
adına Ahmet Bilgin) 

— Ortaklık Parlâmento 'Komisyonu 
Üyeliğine Konya Milletvekili Kemal Ata
man'm, seçildiğine dair 51:52 

Konya (Adalet Bahanı İrfan Baran) 
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun 
"ajansının havale edilmiş olduğu Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilecek be
şer üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair (1/841, 4/418) 237:240 

Konya (Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Faruk Sükan) 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
(Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair 401:402 

Maraş (CJI.P. Grupu adına Kemali Ba-
yazıt ve üç parti grupları arkadaşı) 

— Meclis komisyonları bugünlerde kesif 
bir mesai yapmak durumunda oldukları için 
üyelerin Genel Kurulun öğleden evvelki 
toplantılarına katılamadıkları, hu . sebeple. 
şimdilik .bu. top-haıtılardan, vaçgjşggil m tgıi hu
susunda 343 
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Ordu (Ata Topaİöğlu) 
— Fındık ziraatinin bölgelerde yapılma

sı hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 nci maddesi gereğince gündeme alınma
sına dair (2/587, 4/417) 212 

Trabzon (Ahmet Şener ve 15 arkadaşı) 
— 28-29 Nisrn olaylarının yıldönümü 

dolayısiyle şehit düşen gençlerin ruhlarını 
taziz için saygı duruşunda bulunulmasına 
dair 394:399 

Trabzon (Ali Rıza Uzuner) 
— 28-29 Nisan olaylarının yıldönümü 

Sayfa 
dolayısiyle şehit düşen gençlerin ruhlarını 
taziz için saygı duruşunda bulunulmasına 
dair 394599 

Zonguldak (Millî Savunma Komisyonu • 
Başkanı Keman Esengîn) 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un 211 ?ayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 43 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının (a) fıkrası ol
mak üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair 401 

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu r apo r t a 
— Cumhurivet S3n (̂tosu Kastamonu 

Üvesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüsek Adalet Divanınca 
mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı 
hakkındaki 78 savılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair 40,175:176 

— Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kavıtlı Mehmedoğlu, 
Hatice'den do?ma 11.1.1933 doğumlu Hüse
yin Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/1153) 47 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanu
nu teklifi hakkmda (2/676) 47 

— Millî Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis ceza
sının affı hakkında kanun tasarısına dair 
(1/671) 458 

— Muğla'nın Ula kazası Gökova köyü 
nüfusunun hane 240, cilt 68 ve sayfa 145 
sayısında kayıtlı Haliloğlu Fatma'dan doğ
ma 1937 doğumlu Mohmet Şen'in ölüm ce
zalına çarptırılması hakkmda Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/1134) 47 

— Sındırgı ilçesinin Umurlar köyü 50 
savılı hanesinde nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, 
Fatma'dan doğma 1.6.1934 doğumlu Meh
met Börekçi'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/1133) 47 

— 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 
sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinm de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile İz
mir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 3456 sayı
lı Noterlik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bir maddesinin yürürlükten 
kaldırılması ve bu kanuna 3 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi' hakkında 
(1/734, 2/773) 3 

Bayındırlık Komisyonu ranonı 
— Cumhuriyet Senaıtosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Sena
tosu Artvin Üvesi Fohmi Alpaslan'ın, Kara
yolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifleri hakkında (2/696, 2/699) 197 

Bütçe ve Plân Komisyonu rakorları 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin (e) bendinin ta
diline ve bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/673) 198 

— Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı
na dair (1/721) 197 

— .Belediyelerin ve belediyelere - bağlı 
müessese ve işletmelerim bir kısım borçları
nın Hazinece terkin ve tahkimi hakkında 
kanun tasarısı (1/490) 196 

— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 21 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun 'tasarısı hakkında (1/779) 197 
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— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/13, 2/85) 285:302 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki 
6188 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hak
kında (2/46) 197 

— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senato
su Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Ka-
raıyolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 22 nci maddesine bir fıkra, eklenmesi
ne dair Kanun teklifi hakkında (2/696, 
2/699) 197 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'-
nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) 
tarihli Askerî tekaüt ve istifa Kanunu ile 
Memurini mülkiye tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Askerî ve mülki tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifine dair 
(2/599) 197 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
ftit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/762) 439:452 

— Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri 
hakkında kanun tasarısına dair (1/763) 452: 

457,476:479,576,600:603 | 

Sayfa 
— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 

üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/638) 439,472:475,508,546:549,576,596:599 

— İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel ve 168 arkadaşının, Yargıtay ka
nunu teklifi hakkında (2/676) 47 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
2833 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/527) 460:465,488:491,576:577,604: 

607:611 

— Nüfus Plânlaması hakkında kanun . 
tasarısına dair (1/480) 30:39 

— Taşıt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/563) 467:468 

— Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı hakkında (1/518) 436:467 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısına dair (1/617) 457:458,480:483 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
K?.nr.nıınun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla 
değ'şlk beş"nci maddesinin birinci fıkrası-
rp... ri^vir'irno3İ hakkında kanun tasarısı
na dair (1/716) 47 

— Ulaştırma Bakanlığının Barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme hicrinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne surece yürütiUeccğine dair 
kanun tasarısı haklrnda (1/702) 505 

— Umumi hayata rüiessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısına dair (1/706) 465 

— 150 milyon lirahk madenî ufaklık 
"nara bastırılması hakkında 6797 sayılı 
Kanunun birinci maddes'nm değiştirilme
sine dair kanun tasarısı hakkında ("1/651) 465, 

492:495,577,612:615 
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Sayfa 

Dışişleri Komisyonu raporları 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/762) 439:452 

— Dışişleri Bakanlığının yabancı 
memleketlerde görevli telsizcilerin ücret
leri hakkında kanun tasarısına dair 
(1/763) 452:457,476:479,576,600:603 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkm-
da kanun tasarısına dair (1/617) 457:458,480-

483 

Geçici Komisyon raporları 

— Devlet Personel meslek tevekkül
leri kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Sonatosu Başkanlığı tezkeresi vn On^nu-
r!yet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair (1/546) 141,181:187 

— İstanbul Milletvekili Coşkun K-rca 
ve 6 arkadaşmm, gecekondu1 arın düzen
lenmesi hakkında, Kenya Milletvekili İh
san Kabadayı ile Ankara Milletvekili Ah
met Üstün'ün, Gecekonduların ıs^âh, tas
fiye ve önlenmesi 'hakkında ve İstanbul 
Milletvekili Vahyi Özarar ve 3 arkada
şının, 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
Tnr madde eklenmeline dair 'kanun teklif
leri hakkında (2/605, 2/620, 2/411) 3 

— Millî prodüktivite merkezi kuruluş 
kanunu tasansı hakkında (V321) 89.176:180 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sa
yılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nci bölümünün 18 nci fıkra-
sınm değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/803) 458:460,484:487,576,616:619 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım GiUek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanunu teklifleri hakkında (1/560, 2/378, 
2/591) 187:189,214:225.242:259.285.343:354. 

403:428,509:525,577:595,625:647 

Sayfa 
— Umumi hayata müessir âfetler do-

layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında karnın tasa
rısına dair (1/706) 465 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Belediyelerin ve belediyeTere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkın
da kanun tasarısına dair (1/490) 196 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'n ;n, Brna yanımmı teşvik 
ve izinsiz yapılan bma^ar hakkındaki 6188 
^avıiı Kanuna ek kanun teklifi hakkında 
(2/46) 197 

— Taşıt Kanununda değişiktik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/566) 467: 

463 

— Temsil ödeneni hakkındaki Kanuna 
oîf kanım tasarısı hakkında (1/518) 466:467 

— Umumi havata müessir âfetler dola-
vr-.îvb alınacak tedbirlerle yapılacak yar
ımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
*vi'wn<v5i hakkında kanun tasarısına dair 
(1/705) 465 

tr*ıv ve İskân Komisynnu r a n d a n 
— Cnmhurivet Senatosu İstanbul Üyesi 

Tl'fat fi/türkeine'nin, Bina yalımını teşvik 
Are izinsiz yapılan binalar hakkındaki 6188 
mavili Kanuna ek kanun teklifi hakkında 
(2/46) 197 

— Umumi havata müessir âfetler do^a-
vısivle almncak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunim bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/706) 465 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
— 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşm-

caya kadar Devlet harcamalarına yetki ve-
vzn 19.2.1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda 
derişik1 ik yapılmalına dair kamun tasarısı 
hakkında (1/822) 12:30,41:^4 50 51.81, 

82:85,145:169 



Sayfa 
Maliye Komisyonu raporları 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin (e) bendinin tadi
line ve bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/673) 196 

— Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçları
nın Hazinece terkin ve tahkimi hakkında' 
kanun tasarısına dair (1/490) 196 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 21 nci maddesinin değiştiril
mesine dair . kanun tasarısı hakkında 
(1/779.) 197 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşını, Cumhu
riyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/13, 2/85) 285:302 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul üye
si Iiifat öztürkçinc'nin, B :na yapımını 
teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkın
daki 6188 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/46) 197 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeikli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta- -
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) ta
rihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile 
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı gereğince kendilerine 
emekli, âdi malûl vazife malûlü, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanların aldıkları 
aylıklarının ayarlanması hakkında kanun 
teklifine dair (2/599) 197 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayıl: Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (kanun teklifi ha'k-
kmda (2/527) 460:465,488:491,576:577. 

604:607:611 

Sayf* 
— Temısil ödeneği hakkındaki Kanu

na ek kanun tasarısı hakkında (1/518) 466:467 
— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı ka
nunlarla değ'şik beşinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/716) 47 

— 150 milyon liralık madenî ufaikkk 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/651) 465, 

492:495,577,612:615 

Meclis Hesaplarını tnceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1964 ve Ocak - Şubat 
ayları hesabı hakkında (5/107) 433 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 

üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/638) 439,472:475,508,546:549,576, 

596:599 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/820) 3 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası ol
mak üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/816) 274 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu ve üç arkadaşının, Su
bay ve askerî memurları mecburi hiz
metleri ve istifalarına dair 6077 sayılı Ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/758) 274 

— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul 
ve 9 arkadaşının, Subaylar Heyetine mah
sus 4273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
hakkında (2/760) 465:466 

— Temsil' Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısına dair (1/518) 466:467 
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— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı h&ikkmda (1/702) 505 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
— Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku

ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarı
sına dair (1/721) 197 

Sayıştay Komisyonu raporu 
— Yalova Kaplıcaları. İşletmesi idare

sinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna dair (3/892, 3/893, 
3/912, 3/913, 3/914, 3/915) 505 

Tarım Komisyonu raporu 
— İzmir Millet vekili Mustafa Uyar'-

m, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmeline dair kanun teklifi hak
kında (2/527) 460 -.465,488:491,576:577,604,607: 

611 

SAYIN ÜYELEB 
Çekilme 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, Millet Partisinden ve Or
taklık Parlâmento Komisyonundan istifa 
etmesi 51 

kinler 
— Saym üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi f3/1165) 200:201 
(3/1177) 402 

ödenekler 
— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 

izin alan Kütahya Milletvekili Ahmet Boz-

Adalct Bakanından 
— Adana Milletvekili Hasan Aksay*-

ın, Türkiye'de Halkevi adanda kaç der
nek bulunduğuna ve kurucularının ve ha 
len başkanlarının kimler olduğuna dair 
Adalet ve Maliye Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/856) 357 

—* Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

Sayfa 
Ticaret Komisyonu raporu 

— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 2836 sayılı Kanunun 22 nei madesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/527) 460:465,488:491,576 .-577,604:607>611 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı ka
nunlarla değişik beşinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/716) 47 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısına dair (1/617) 457:458,480.483 

— Ulaştırma Bakalığmm Barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve ha
berleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve 
seferde ne suretle yürütüleceğine dair ka
nun tasarısı (hakkında (1/792) 505 

I İLGİLİ İŞLER 
bay ile Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçı-
oğluna ödeneklerinin verilmesi (3/1166, 
3/1167) 201 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ordu Milletvekili Refet Aksoy'a 
ödeneğinin verilmesi (3/1178) 402 

Komisyonlara üye seçimi 

— KomisyonlardaJki açıklara üye seçi
mi. 213:214,237:277 

nın, bir Alman gencinin, yapılan ihbar 
üzerine, İstanbul Emniyet makamları 
tarafından nezarete alınıp işkence yapıl
dığı hakkındaıki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair İçişleri ve Adalet Balkan
larından sözlü sorusu (6/819) 356 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'-

Millet Meclisi Fihristi Cilt 38 

SORULAR VE CEVAPLAR' 
A - SÖZLÜ SORULAB VE CEVAPLARI 
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Sayfa 

m, orman suçlarından dolayı sulh ceza 
mahkemelerinde karar altına alman mak
tu avukat ücretlerinin kaldırılması veya 
azaltılmasının düşünülüp düşünülmediğine 

. dair Adalet ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/923) 369,540 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Aıkay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadele
de bugünkü mevzuatın yeterli olup olma
dığına dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/1016) 377 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye öğretmen Dernekleri 
Millî Federasyonunun siyasetle uğraştığı 
iddiası karşısında Bakanlığın harekete 
geeip geçmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1017) 377. 

— Erzurum. Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'mn, Adana Belediye Reisi Ali 
Sepici hakıkında verilen doktor raporunun 
mahiyetinin ne olduğuna dair içişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/973) 373 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı ma
halle, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs 
Devriminden sonra konan adlarının de

ğiştirildiği hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 371,542 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam 
dergisine ek olarak verilen Yassıada ve 
sonrası adlı kitabın, Anayasa nizamını, 
millî güvenlik ve huzuru 'bozam bâzı fiiller 
hakkındaki 38 sayılı Kanuna aykırı olup 
olmadığına dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/935) 370,541 

— Kırşehir Milletve'kili Halil özmen'-
in, başgardiyan, gardiyan ve adliye oda
cılarının, mesailerine mukabil az olan üc
retlerinin halli hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/997) 376 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esan-
gin'ün, İsparta Milletvekili Sadettin Bil
giç,'in, Konya'da 11 Elsim 1964 Pazar 

Sayfa 
günü yîaptığı konuşmaya dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/985) 374:375 

Başbakandan 
— Adana Milletveikili Cevit Oral'ın, 

artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılan
ması için ne gibi tedbir alınmasının dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/952) 371:372,542 

— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, içişleri Bakanının seylâp 
bölgesine gittiğinin bültende tekrar edil
mesi için TRT Haberler Dairesine, telefon
la, baskı yapıldığının doğru olup olma
dığına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/1058) 381 

— Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, iki Millet Partili sena
törün istifaları ile ilgili bir açıklamanın 
radyoda yayınlanması için TRT Haberler 
Dairesi mesullerine, baskı yapılıp yapıl
madığına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/1057) 381 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü 
halkı tarafından gönderilen 80 imzalı di
lekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/953) 372,542" 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/983) 374 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında 
yapılan Kültür Anlaşmanın mahiyet ve 
şümulünün ne olduğuna dair Başbakandan 
ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/984) 374 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pulla
rından kaldırılması sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/920) 369, 540 

— Balıkesir Milletvekili Cihalt Bilge-
han'ın, zeytinyeğı fiyatlarının dâhilde ve 
hariçte korunması için bir taban fiyatı 
konulması ve müdahale mubayaasına gi
rişilmesinin düşünülüp düşünülmediğine . 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/937) 370,541 
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— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü 
bulunup bulunmadığına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/989) 375 

— B>dlu Milletvekili.Turgut Çulha'nm, 
Basm ilân Kurumu teşkiline dair 195 sa
yılı Kanunun iptaline veya bâzı mad
delerinin tadilinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/931) 370,541 

— Bolu Milletvekili Turgut Çilha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebibüsleri Genel Müdür
lükleriyle yönetim kurullarına yapılan 
tâyinlere dair Başbakandan sözlü soru

su (6/864) 358,527 

— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, İzmir ile Antalya arasındaki turis
tik yolun, Korkuteli - Tefenni arasının, 
acele inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Barbakandan ve Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/896) 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gö
lün kurtulan kısımlarından, dağıtılan 
arazilarin dönümünün kaçar liradan de
ğerlendirildiğine dair Başbakanadan sözlü 
sorusu. (6/1020) 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da 5 Yıllık Plân devresi 
içerisinde, kurulması düşünülen bir sanayi 
tesis bulunup bulunmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/843) 357, 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın Atatürk Anıtına çelenk koymak 
istiyen Edebiyatçılar Birliği üyelerinin 
karakollara götürülmelerine kimlerin emir 
verdiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/954) 372,! 

— Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, 
Anayasanın sağladığı hak teminatların 
karşısında, bir özellik, taşıyıp taşımadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1024) ! 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, illerin, köylerin yol ve suİarmı yap-

Sayfa 
mak için, köylerden nakit para ve angarya 
istemelerinin Anayasamıza aykırı olup ol
madığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/955) 372,543 

— Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nın,. Cumhuriyet Halk Partisine gi
ren Milletvekillerinin beyannamelerinin 
Başbakanlık makamında imza edilmesi 
sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/933) , 370,541 

— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anyasa Mehkemesince iptal edilen bir 
kanun sebebiyle bir kısım Hazine maüları-
nın, karar geriye yürütülmek suretiyle 
Cumhuriyet Halk Partisine nasıl verildiği
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/990) 375 

— Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsûlü hakkında 
alman kararın, müstahsil malının değer be
delle satılmasını sağlayıp sağlamadığına 

366 dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/947) 371,542 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba^ 
hm'm, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, 
«I» mı olduğuna dair Millet Meclisi Baş
kanından ve Başbakandan sözlü sorusu 
(6/936) 370,541 

378 — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Yunan Ethnos ' gazetesinde, Kıbrıs konu
sunda Başbakana atfen' neşredilen özel de
mecin gerçek olup olmadığına daıir Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1062) 382 

K9/, — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan son
ra, Cumhuriyet Halk Partisine nakdî 
yardımda bulundukları hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/875) , 362,530 

— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
542 m, Millet. Meclisi Genel (Seçiminin 

Ekim 1965 de yapılması hakkındaki be
yan muvacehesinde, Yüksek Seçim Kuru
lunun ara seçimleri için evvelce vermiş bu
lunduğu kararın hukukî değerinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü soru. 
(6/1014) 377 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştiril-

378 
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meşini, merkeze aljnmaşıiH ye .ejnekljyg 
sevk edilmesini âmil olan şebepkrin neler 
olduğuna dair Başbakan -ye t a l e r i Paka? 
nından sözlü sorusu (6/888) Ş63,5Ş4 

•— Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
ın, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının) 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/800) 355,526 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan Be-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir 
ge.:ieiE!k akımı varlığının kaibul edilip edil
mediğine dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/905) 367 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'iıı, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşranasının 
imzası sırasında, Türk ve Yunan nüfus? 
larının miktarı ile 'bugünkü miktarlarma 
ve iktisadi durumlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/831) 356,526 

—- Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
du'nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, 
Bakanlar Kurulunun (bugüne kadar aday 
göstermemiş olması sebebine dair' Başba
kandan sözlü sorusu (6/932) 370,541 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Balkanı 
Nurettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 ta
rihindeki Avrupa tetkik seyahati esmasın
da Yugoslavya'ya uğrayıp Devlet Başkam 
Tito ile özel görüşme yapıp yapmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/981) 374 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü» 
ner'in, Rize'nin îkizdere, Çamlıhemşin ve 
Kaptanpaşa bölgelerinin 'kalkınması için 
1964 ve müta'aJkıp yıllarda, neler yapılma-
s*,nm düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/917) 368,539 

— Sakarya Milletvekili Muslihittm 
Gürer'in, Hükümetin istifasından 21.2.19615 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin 
tâyin edilmiş olduğuna dair başbakandan 
sözlü sorusu (6/lQ55) 381 

— Samsun Milletvekili Osman Şahin? 
oğlu'nun, Belediye başkanlarının proto, 
kolden çıkarılmalarına neden lüzum v$ 
zaruret görüldüğüne {Jair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/942) Ş71,542 

Sayfa 
—- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzım-

cr'in, plânlı 'kalkınma döneminde, yıllara 
göre Jsalikınımıa hızının ne miktarda ger
çekleştiğine ve ilk Beş Yıllık Programda 
bir değişiklik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1065) 140, 

382 

Bayındırlık Erkanından 
—T Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-

ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçe
sini arzusuna göre kullandığının doğru 
olup olmadığına dair içişleri ve Bayındır-
lik Bakanlarından sözlü sorusu (6/977) 374 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm, Bozdoğan 'ilçesi ile Yazıkent 
ve köyleri arasında muvasalayı temin için 
Akçay üzerinde bir 'köprü yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/1028) 378:379 

— Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'ın, J3ingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 
1964 yıllarında ne miktar para harcan d gı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/988) 375 

— Burdur Milletvcıkül Mehmet öz-
(bey'in, izmir ile Antalya arasındaki tu
ristik yolun, Korkuteli - Tefenni arasının, 
acele inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan ve Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/896) 366 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balı
kesir yol güzergâhının değiştirilmesi için 
bir hazırlık olup olmadığına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/1041) 380 

— Diyarbakır Milletvek'li Hilmi Gül-
doğan'ın, 'bakımı Karayollarına aidolan 
bir kısım yolların, bu yıl il bayındır! ık mü
dürlüklerine devrolunduğunun doğru olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/909) 368 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice - Kulp - Muş karayolunun 
yapımına ne maksatla ve hangi tarihte 
başlandığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/910) 368 

—T. Edirne Milletvekili Fahir ÇUritlioğ^ 
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar 
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bucağının 'beş köyü halkının il ve ilçele
riyle irtibatlarının sağ1 anması için ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/874) 362,530 

— Edrine Milletvekili llhami Ertem'-
in, Edirne'nin ova yollarının, rcımpalarla, 
Devlet yoluna bağlanmasının hangi teşki
lâtın görevi olduğuna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/1013) 377 

— Enkişehir Milletvek'li Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesin
deki ahşap köprünün yerine demir ayak 
ve üstü beton köprü yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/1010) 377 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Z'ytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, 
motorla sulama yapmak üzere, e^ktriık ge
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındır
lık ve Tarım Balkanlarından sözlü sorusu 
(6/957) 345,372:393 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmon'in, Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Komal bucağına bağlayacak olan yolun 
irişa ve ikmalinin bir plâna bağ'ı olup ol
madığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/922) 3C9,540 

— İzmir Milletvekili Onman Sabri 
Adal'ın, Çeşme Limanında yıllarca önse 
inşasna başlanan ve yarım 'kalmış olan 
iskelenin en kısa zamanda bitirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/873) 362,530 

— İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden 
turistik asfalt yolun yarım kalan kısmının 
en ksa zamanda yapılması için ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/871) 361,530 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ordu ve Ivastaımonu illerine, 
19C»İ- yılı içinde karayolları için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne 'kadarının harean-
nr.ş olduğuna dair Bayındırlık: Bakanın
dan sözlü sorttsu (6/1034) 379 

Sayfa 
— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'

in, Niğde ilini, en kıs-a mesafe ile Adana 
asfaltına bağlıyacak yolun 'inşasına önem 
verilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve 
Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/862) 358 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ulrık.şla ilçesi içerisinde yapılması 
icabeden 3 - 4 kilometrelik yolun ele alın
maması sebebine dair Bayındırlık Baka* 
nmdan sözlü sorusu (6/859) 358 

—- Saımstffi Milletvekili İlyâs Kılıç fih, 
Osmancık ilçesi Kâmil 'bıîcag^na bağlı 
Aşağızeytift fcöyü öivarinda ve" Kızılırmak 
üzerinde yapılan köprünün devamı olan 
ve Ktîfldtiz' (temâiî bölgesi, Ovacık yay
lası ve Vezirköprü'ye ttzattan yolun yapı* 
nr.nın düşürtülüp ^üşîiiıülmediğitte daif 
Tanım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
soıtısü (6/929) 369,540 

— Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
Samsun L'ımanının inşaatından sonra mey
dana gelen kuımsahn tertip ve tanzimli için 
demiryolunun yerinin değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakaiılarından sözlü sorusu 
(6/925) 369,540 

— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun'un, Iiına'n yapımı dolayısiyle bo
zulduğu için yeniden inşa edilen (kanalizas
yonda teknik hata yapılmasına kimlerin 
sebeboldttğuna date Baymd:rbk, İmar ve 
iskân imkanlarından sözlü soriisu (6/648) 371, 

S42 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
n:n, Erbaa re Taşova ilçelerini birbirine 
bağlıya» Kaskböğazî köpıüsünün ne za
man tamir edileceğine dair, Bayındırlık 
Bakanımdan «özlü soımu (6/882) 362:363,530 

Çalışma Bakanından 

— Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'ntta, İşçi Sigortaları Kurumunca, Ye
nişehir Süleyman" Sırrı ısökaîrtâkî 7 apart
man îçan, alman istimlâk kararî sebebi
nin ne dîd&ğüna dair Çâîîpitfi Bakanım
dan so&'ü öoföSa (6/10$t)* g8£:382> 



— 2 2 -
Sayfa 

•••--• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyt'in-
oğlu'nuri, Almanya ve diğer memleketlere 
anlaşma harici giden işçilerimizin de ka
zandıklarını göndermelerine neden izin ve-
rilımediğine dair Maliye ve Çalışma Balkan
larından sözlü sorusu (6/1051) 381 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, yabancı memleketlere işçi gönderilme
si işinde, bütün muamelelerin açık bir şe
kilde ilân- edilmesi gibi bir usul konulması
nın düşünülüp düşünülmedğine dair Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu (6/994) 375 

— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
tarım kredi kooperatifi memurlarının sen
dikaya girmelerini önlemek için gerekli 
önleyici tedbirlerin alınması hakkında şube 
ve ajanslara gizli bir genel emir gönderi
lip gönderilmediğine dair Ticaret ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/1022) 378 

— Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
ıkan'ın, Batman petrol havzasında çalışan 
işçilerin grev yapması sebebine dair Çalış
ma ve Enerji ve Tabiî Kayna'klar Bakan
larından sözlü sorusu (6/904) 367 

Devlet Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami 
bulunup bulunmadığına dair Devlet Ba-
kanında'n sözlü sorusu (6/855) 357 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
•cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan 
konuşmaların, önceden, ağır bir sansüre 
tabi tutulması sebebine dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/854) 357 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'ın Hasan Efendi mahallesinde
ki eski Yenicami avlusunda bir müftülük 
binası yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/951) • 371,542 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, istanbul'daki Yıldız Gamiinin tamiri 
hakkında ne düşünüldüğüne daıir Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/950) 371,542 { 

— Balıkesir Milletvekili Cihat. Turgut'
un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf , j 

Sayfa 
Zeytinlikler işletmesinden fazla fiyatla 
zeytin yağı alındığının doğru olup olma> 
dığmaı dair Millî Savunma ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/913) 368,539 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
'kan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor sa
lonunun, bugüne kadar, ihale edilmeme
si sebebine dair Devlet Bakanmdaın sözlü 
sorusu (6/1021) 378 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Ibnülemin Mahmut Kemal Inal'ın 
vakfı olan konağın kimler tarafından yık-
tırıldığma dair Devlet ve içişleri B.a&an-
larndan sözlü sorusu (6/879) 362,530 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettinı 
Karaca'nm, Erzurum'da restore edilmekte 
olan Ulu Camiin hangi tarihte halkın hiz
metine açılacağına dair Devlet Balkanın
dan sözlü sorusu (6/1039) 379:380 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından 
haksızlığa uğrıyanların durumlarının ıslah 
edilip edilmiyeceğine dair imar ve iskân 
vo Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/886) 363,534 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun1, köylerde yapılan kadastrolar için 
dekar başına istenen paralara dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/958) 372 

— izmir Milletvekili Arif Ertuniga'nm, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üze
rine verilen ve basma intikal eden beyana
tın mahiyetine dair, Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/891) 366 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk 
futboluna faydalı olup olmadığına dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/999) 376 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor -
Toto gelirleri ile memleketin çeşitli bölgele
rinde yapılan veya onarılan spor tesislerine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1064) 140,382 

— Niğde Milletvekili Ruhi Sbyer'in, 
memleketimizde mevcut Bum Cemaatine ait 
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Sayfa 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/868) 359,529 

Dışişleri Bakanından 
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydın

ger'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda 
n3 düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/983) 374 

-r- Aydm Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Rusya ile Hükümetimiz arasında 
yapılan Kültür Anlaşmasının mahiyet ve 
şümulünün ne olduğuna dair Başbakandan 
ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/984) 374 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâti
besinin merkeze naklinin 4037 sayılı Ka
nundaki objektif kıstaslara göre yapılıp ya
pılmadığına dair, Dışişleri Balkanından söz
lü sorusu (6/946) 371,542 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nm, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâti
besi arasında geçen olayın gerçek içyüzü
nün ne olduğuna dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/944) 371,542 

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'ih, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir 
ve kumandanının mezarları hakkında ne 
düşünüldüğüne"dair Dışişleri ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/982) 374 

— izmir Milletvekili Osman Sabri 
AdaPm, Rum Ortadoks Patriği Athenago-
ras'm dış memleketlere seyahate çıktığın
dan ve Papa ile temaslarda ve müzakereler
de bulunduğundan haberdar olunup olun
madığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/824) 356,526 

— îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, 
cephane ve malzeme yardımı yapılmasının, 
Hükümetimizin Sovyetler Birliği ile kurmak 
istediği iyi dostluk ve komşuluk münasebet
leri ile bağdaşıp bağdaşmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/1050) 380:381 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Aydın Milletvekili Hilmi Aydjnçer'-

in, Aydın 'jn Köşk nahiyesinin Batısından 

Sayf.ı 
akmakta olan Köşk Çayının ıslahının biran 
evvel ele alınması üzerinde ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/1027) 378 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort 
bucağının Uzundere mahallesinden geçen 
sel yatağının temizlenmesi hususunda bir 
karar alınıp alınmadığına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut'un sözlü cevabı (6/870) 360:361,530 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki 
Birdik suyu üzerinde yapımına başlanan su
lama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Köy İşleri Bakanlarından sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı (6/869) 359:360,529 

— Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'mm, Elâzığ bölgesinde Elektro - Me
talürji ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri 
kurulması konularında yeni etüt ve hazırlık
lar olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynakfar. ve Sanayi Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/895) 366 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köyle
rini sel âfetinden ve su baskınından koru
mak için ne tedbirler alındığına dair soru
su ve Enerji ve Ta/biî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/890) 363:366 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak işle
tilmesi konusunda ne gibi bir yol takibedi-
leceğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/885) 363,531:534 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltil
diğine dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişöhir'de elektrik cereyanının 
sık sık kesilmesini önlemek için ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/964) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, 
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motorla sulama yapılmak üzere, elektrik 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar, Bayındır
lık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/957) 343:345,372 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Denizli ve Kastamonu illerine, 
DSİ Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için ne 
miktar ödenek ayrılmış ve ne kadarının har
canmış olduğuna dair Enerji ve. Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/1037) 379 

—: Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Batman petrol havzasında ça
lışan işçilerin grev yapması sebebine dair 
Çalışma ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/904) 367 

—. Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf 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 KaynaMar ve Millî Sa
vunma Bakanlarından sözlü sorusu (6/972) 373 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kanava'-
nın. Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için 
istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/9Ö6) 367, 

1539 
— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'^ 

nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki dere
nin, yarım kapan kısmının, ne zaman ikmal 
edileceğine dair, Enerji ve Tatbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/883) 363,530 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tü
tünlerin üstün kaliteli olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/866) 358,527:529 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve 
haşhaş.'ekimi için ne düşünüldüğüne dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/1030) 379 

— Bize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşkilât 

Sayfa 
tarafından yürütülmesi hususundaki çalış
maların bugüne kadar bitirilememesi sebe
bine dair Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/918) 368,539 

İçişleri Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti ol
mak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giy
miş kaç din adamı bulunduğuna dair Millî 
Eğitim ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/857) 357 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Valisinin, özel idare bütçesini arzu
luna göre kullandığının doğru olup olma
dığına dair İçişleri ve Bayındırlık Bakan
larından1 sözlü sorusu (6/977) 374 

— Antalya Milletvekili îhsan Ata
öv'ün, Korkuteli çaymdan öteden beri 
hallicelerini sulayan vatandaşların bu sene 
aynı haktan faydalanıp faydalanmadığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/975) 374 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yar
dımı ile imarı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Turizm ve Tanıtma ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1059) 381 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, bir Alman gencinin, yapılan ihbar 
üzerine, İstanbul Emniyet makamları ta
rafından nezarete alınıp işkence yapıldığı 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair İçişleri ve Adalet bakanların
dan sözlü sorusu (6/819) 356 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline 
bağlanması sebebine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/780) 355,526 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş kaç cemiyet bulunduğuna ve bun
lardan kaçının siyasetle iştigal ettiğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/881) 332,530 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Aksay'ın, aşırı sol cereyanlarla mü
cadelede bugünkü mevzuatın yeterli olup 
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olmadığına dair Adalet ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/1016) 377 

— Çanakkale Milletvekili Ahmet Ni
hat Akay'm İbnülemin 31aıhmut Kemal 
Inal'ın vakfı olan konağın kimler tarafın
dan yrktırıldığma dair Devlet ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/879) 362,530 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda 
vatandaşlara fena işlem yapıldığ-nm ve 
İskilip Kaymakamının makamında bâzı 
vatandaşları dövdüğünün doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/1056) 381 

— Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral'ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle 
sonuçlanan kavganın suçlularını yakalı-
yabilmek için, Jandarma takip ekipleri
nin köy halkına işkence yaptıkları hak
kındaki şikâyetin Bakanlığa intikal etti
rilip ettirilmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/996) 375:376 

— Diyarbakır Milletvekili Recai İs-
kenderoğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyin
lerinin yanıldığı ve bu âyinlere bakan7ar-
la parti liderlerinin katıldıkları hakkında
ki haberlerin doğru olup olmadığma dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1023) 378 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'n-n Tepe, A^agöz köyünde
ki tapulu arazileri cebren işgal edilen ve 
mahsulleri ile tarım ağaçTarı yağma olu
nan şahısların durumlarının ne olacağına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/818) 356,526 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Ora-
mar bucağının beş köyü halkının il ve il
çeleriyle irtibatlarının sağlanması için ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri ve Baymdır-
Uk./bakanlarindan sözlü sorusu (6/874) 362,530 

— Edirne Milletvekili l^ami Ertem'-
in, Keşan'ın Altmtaş köyü ile Malkara'
nın Teberrut ve Davuteli köyleri arasın
daki sınır antenmazlığmı halleden karar
namenin uygulanmaması sebebine dair 
î ^ * r l Bakanından sözlü sorttsu (Ç/92&) 369,540 

Sayfa 
— Edirne Milletvekili İlhamı Er-

tem'in, vilâyetçe işten el çektirilen, Hav-
sa ilçesinin Abaylar köyü muhtarının, bu 
işle ilgili, müracaat ve dilekçelerine cevap 
verilmediği hakkındaki söylendilerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1000) 376 

— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici 
hakkında verilen doktor raporunun mahi
yetinin ne olduğuna dair İçişleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanların
dan sözlü sorusu (6/973) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tînoğlu'nun, belediye reislerinin, millî bay
ramlarda, protokolden neden çıkarıldık
larına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/963) 372:373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Ata
türk Anıtının açılması merasimine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1015) 377 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin--
oğlu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin 
Çifteler Tahrirat Kâtipliğine nakledilme
si sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/1003) 376 

— Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'ma, İşten elçektjrllmiş kaç beledi
ye başkanı bulunduğuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/930) 360:370.540:541. 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı ma
halle, bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs 
Devriminden; sonra adlarının değiştirildi
ği hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/943) 371,542 

— istanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'unv valiler ve Gmniyt teşkilâtı men
supları arasında geniş Ölçüde nakil ve tâ
yin yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Babanından 
sözlü sorusu (6/865) 358,527 

— İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ııı, Rum Ortodoks Patriği Athena-go-
ras'm âış memleketlere seyaıhate çıktıgm* 
dan v$ Papa ite temaslarda, ve müzakere* 
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lerde bulunduğundan haberdar olunup 
olunmadığına dair İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 356,526 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştiril
mesini, merkeze alınmasını ve emekliye 
sevk edilmesini âmil olan sebeplerin neler 
olduğuna: dair Başbakan ve içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/888) 363,534 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hazineye borçlu Avukat ismail 
Munga'nm Mardin Valisi ile sıkı bir sami
miyet kurmuş olması sebebine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/941) 370:371,541, 

542 
— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'ın, 'hudut ilimizde yürürlüğe konu^ 
lan 9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümle
rinin, Anayasaya aykırılığının tetkik edilip 
edilmediğine dair içişleri Bakanından) 
sözlü sorusu (6/898) 367 

— Mardin Milletveki Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan 
bir aşiret ağasının köye nişan töreni için 
'gelenlerin köye girmesine silâhla mâni ol
duğunun doğru olup olmadığına dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/894) 366 

— Mardin Milletveki Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni 
formalitelere riayet etmeksizin, Hükümet 
Konağını tamir ettirdiğinin doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/876) 362 

— Mardin Milletveki Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gitti
ğinin doğru olup olmadığına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/877) 362 

— Mardin Milletveki Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, vatandaş
lara ait bir arsayı, istimlâk etmeden ve be
delini ödemeden cadde açmak suretiyle, 
tahrip ve işgal ettiğinin doğru olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/878) 362 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasınm, (hududa ba
kan yönünde, kaç kilometrelik sahanın 
mayınlanmış olduğuna dair içişleri Baka-. 

Sayfa 
nmdan sözlü sorusu (6/967) 373 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hak
kında 'bir ihbar ve şikâyet bulunup bulun
madığına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/971) 373 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in idil ilçesinde, son üç ay için
de, asayişe müessir ve vatandaşın huzuru
nu bozan kaç olay olduğuna dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/970) 373 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin idil ilçesi
ne haıkli sebebine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/968) 373 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Roma 
lılardan kalma, yüzme havuzu ve köşk 
mesiresi turistik tesisinin, bir senedir ka
palı tutulması sebebine dair içişleri ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/861) 358 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Dırdırlı ve Kara
man köyleri muhtarlarını, seçimlerinin 
kesinleşmesine rağmen, görevlerine başlat-
mıyan vali hakkında ne düşünüldüğün© 
dair içişleri Bakamından sözlü sorusu 
(6/863) 358 

— Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1049) 380 

— Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başkaı 
bir yere nakledilmesi sebebine dair Içşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/916) 368 

— Sivas Milletvekili Tahsin Turkay'm, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için 'alın
ması düşünülen tedbirlerin neler olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu) 
'(6/980) 374 

—. Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
belediye başkanlarının resmî bayramlar
da protokol dışı bırakılmasına' neden lü
zum görüldüğüne*dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/940) 370,541 
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— Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'-
in, ımevcut mevzuatın, il genel ve belediye 
meclislerinin yetkilerini ve ıgörevlerini tam 
olarak ifa etmelerine yeterli olup olmadı
ğına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1038) 379 

îmar ve iskân Bakanından 
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'm, 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 I 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü soru
su (6/845) 357,527 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, 
maksada uygun olarak, ikamete tahsis olu
nup olunmadığına dair imar ve iskân Ba
nından sözlü sorusu (6/912) 368 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'- I 
in, toprak tevzi komisyonları ile kadastro 
heyetlerinin tezat halindeki çalışmala
rından haksızlığa uyrıyanlarm durumla
rının ısladı edilip edilmiyeceğin'e dair imar 
ve iskân ve Devlet Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/886) 363,534 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'- I 
m, mimari projelerle, statik hesap ve pro
jelerin vize edilmesi konusundaki ihtilâfın I 
aslının ve hukukukî yönünün ne olduğuna 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü so- j 
rusu (6/995) 376 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan yapılan I 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve 
ne suretle tevzi edildiğine dair imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/900) 367 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
iller Bankasınca, 1963 icra plânına konul
muş olan işlerden ne kadarının tamamlan- I 
dığma dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/851) 357,527 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, I 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri | 

Sayfa 
de ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu kar
şılığı kredi alamamalarının önlenmesi husu
sunda no düşünüldüğüne dair imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/842) 356:357. 
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— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozul
duğa için yeniden inşa edilen kanalizasyon
da teknik hata yapılmasına kimlerin sebebol-
duğuna dair Bayındırlık, imar ve iskân Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/948) 371,542 

Köy iğleri Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kam-
eı'ya tahsis edilen evin istirdadı cihetine 
gidilmesi söböbine dair Köy işleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1012) 377 

— Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yıl'br.şı münasçibetiyle köylere gönderi
len tebriklerin bedeline ve posta masrafla
rına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/1046) 380 

— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
ine suyu tesisi için ne kadar para harcan
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/976) 374 

— Edirne Milletvekili FaJhir Giritlioğ-
hı'nnn, Yüksekova ilçesi Bireyik köyündeki 
Birdik suyu üzerinde yapımına başlanan 
sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kay-
naiklar ve Köy işleri Bakanlarından sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü eevaibı (6/869) 359:360,529 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nım, Eskişehir'in inönü nahiyesinde, 
yapımı yarım kalmış bulunan su kanalları
nın ikmali hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1009) 377 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu 'nun; Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki 
sulama kanalları üzerine bir bent yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy, iş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1007) 376:377 
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— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin 
etmek için açılan 14 aded yeraltı su kuyu
sunun ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/860) 358 

— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesin;n Pazar bucağına bağlı 
Geniigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolu
nun yapımına b?,^anmaması sobebine dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/1011) 377 

Ma'Uye Bakanmdan 
— Adana Milletvekili Haran Aksay'm, 

Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bu
lunduğuna ve kurucularının ve halen baş
kanlarının kimler olduğuna dair Adalet ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusu (6/856) 357 

— Elirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
1961 - 1962 yılında Cahit Özden'e 170 bin 
liraya kiraya verilen Enez dalyanlarının ki
racının sene sonunda 17 bin liraya düşürül
mesi sobebine dair, Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/945) 371,542 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğîu'nun, Almanya ve diğer memleke^ere 
anlaşma harici giden işçilerimizin de ka
zandıklarını göndermelerine neden izin 
verilmediğine dair Maliye ve Çalışma 
bakan'armdan sözlü sorusu (6/1051) 381 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan IOsa-
yol'un,. hakkında adlî takibat yapılmakta 
olduğu için teşekkül emrine a^nmış bu
lunan Devlet Demiryolları eski Maliye ve 
Muharebe Da'resi Reisinin bir göreve 
atanması sebebine dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/852) 357,527 

— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un. ma1!, iktisadi veya teknik kayıt
lar yüzünden gazete kapatılmış olup oî-
m.adı<"rta dair Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/924) 369,540 

— Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin BasTn - îlfm Kurumunun 24 
sayılı Genel Kurul Kararının 8 nei mad
desindeki dizgi makinası kullanma mec
buriyetinin AnayasaimTz+n 23 ncü madde-* 
süte. dykın ©lup olmadığına dair Maliye 

Sayfa 
ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/919) 368,540 

Millet Meclisi Başkanından 
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, milletvekillerinden, içkili 
olarak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise 
karşı saygı dışı hareket edenler hakkında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Mil
let Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/1066) 229,382 

— İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'm, İsparta ilinin baş harfnin «1:> 
mi, «I» mı olduğuna dair Millet Meclisi 
Başkanından ve Başbakandan sözlü soru
su (6/933) 370,541 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'
in, Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu 
Başkanlığına seçilen ve 6 aydır çalışan İz
mir Milletvekili Arif Ertunça'n^n, millet
vekilliği sıfatının devam edip etmediğine 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/902) 367,539 

Millî Eğitim Bakanından 
— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 

bugüne kadar, yabancı devletlerin a1 eti 
olmak suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm 
giymiş kaç din adamı bulunduğuna dair 
Millî Eğitim ve İçişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6'857) 357 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
imam - hatip okullarında ısTahat yapdma-
•u lüzumunu duyuran sebeplerin neler ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6 '858) 357:358 

— Avdın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek l?lâm Enstitüsünün kuruluş gavesi-
n'n ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1045) 380 

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
A.kay'm, eski yazıyla yazıldıkları ve basıl
dıkları için kütüpanelerde unutulan eder
lerin yeni yazıyla yay'mm-n düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/1042) 380 

— Erzurum Milletvekili G^yasettin Ka-
raca'mn, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin, katî olarak, ne zaman 
açılacağına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü süîTlSTt (G/1040) 380 
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— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlıvnun, Devlet tiyatrolarının bilet satış
ları sisteminde bir değişiklik yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1006) 376 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerin
de öğretmen bulunmaması sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1004) 376 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Sivrihisar'ın, Gerenli köyü Baş
öğretmeninin Mihalıççık'm Sulyelcr köyü 
öğretmenliğine hangi sebeplerle nakledil
diğine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1002) 376 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânm neden kurula
madığına dair Mirî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/P3R) 370,541 

— İstanbul Milletvekili Reş/t Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınsıvlarında bir dersten 
sınıfta kalan kaç öğrenci bulunduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/934) 370,541 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç 
senedir lisan öğretmeni bulunmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1036) 379 

— Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, 
Konya'da temsiller verilmiyeceği hakkında 
bir kararı bulunup bulunmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/850) 357 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Matrdin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıl
dığına ve bunların hizmete girip girmedi
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/899) 367 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime baş
lamış olmalarına rağmen, cereyan veril
mediğinin bilinip bilinmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/939) 370, 

541 

Sayfa 
— Tokat Mlletvekili Mehmet Kazova'-

mn, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, 
hizmete açılıp açılmıyacağma dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/907) 367, 

539 
— Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-

nun, öğretmenlerin ksınuni hakkı olan ücret 
ve tazminatların verilmemesi sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/887) 363 

Millî Savunma Bakanından 

— Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler işletmesinden fazla fiyatla 
zeytin yağı alındığının doğru olup olma
dığına dair Millî Savunma ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/913) 368,539 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Antalya - E.:kişehir arasında dö-
şanmiş olan pipe - üne hattının geçtiği tar
laların istimlâk bedellerinin ne zaman öde
neceğine dair Millî Savunmaı Bakanından 
sözlü sorusu (6/1018) 377:378 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum 'ilinde askerî dikimevi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/837) 356,526 

— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan 
elektrik enerji hattının Bor ilçesine de gö
türülmesi işinin 1965 yılından itibaren ya
pılmasının programa alınıp almmıyacağma 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Millî 
Savunma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/972) 373 

— Sivas Milletvekli Tahsin Türkay'-
m, Doğu Menzil Kumandanı Generel Fa
ruk Güventür halk'kmda, 4 Mart 1964 ta
rihli Milliyet gazetesinde yayınlanan ya
zısından dolayı, bir işlemi yapılrp yapıl
madığına dair Mirî Cavunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/915) 368 

8ağlık ve So~ral Yardım Bakanından 
— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Iççi Sigortalan Kurumunun, i§ei-
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ğine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/1063) . 382 

— Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir 
seliloz fabrikası kurulacağına doğru olup 
olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/911) 368 

— Elazığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elazığ bölgesinde Elektro - Me
talürji ve Elektro - Kimya sanayii tesis
leri ıkurulmaısı konularında yeni etüt ve 
hazırlıklar olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/895) 366 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 
1964 yılında, Doğu - Anadolu'da yapıl
ması kararlaştırılan iki çimento fabrika
sının etüt ve projelerinin yapılıp yapılma
dığına dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/884) 363,531 

Sayfa I 
lerin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sos
yal Yardim Bakanlığı ıkanaliyle yaptırma
sının daha istifadeli olup olmıyaoağma 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Faruk Sükan'm, sözlü cevabı 
(6/816) ' 355:356 

— Erzurum Mfilletvekili Gıyaısettih Ka
raca'nm, Adana Belediye Reisi Ali Sepici 
hakkında verilen doktor raporunun mahi- | 
yetinin ne okluğuna dair içişleri, Sağlık I 
ve Sosyal Yardım ve Adalet Bakanların
dan sözlü sorusu (6/973) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teş
kilâtına bağlı sağlık memurlarının sağlıık 
müdürlükleri emrine verilmeleri hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sos
yal Yardıım Bakanından sözlü sorusu 
(6/956) 372,543 

— Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilce ve kasaba
mızda Hükümet tabipliğinin münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanından sözlü sorusu (6/921) 369,540 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin'in, Derik ilçesi bucağın
da yapılması kararlaştırılan Sağlık Oca
ğının Kasırikaco köyüne yaptırılması se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/901) 367 

Sanayi Bakanından 
— Ankara Milletvekli Muhlis Ete'nin, 

memleketimizde bir otomobil sanayii ku
rulması hususunda hazırlıklar yapıldığı 
hakkındaki beyenata dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/987) 375 

— Bitlis Milletvekili müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulması
nın münasübolacağı raporla tevsi/k edilen 
Çimento Fabrikasının Van'a nakledilmesi 
sebebine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/914) 368,539 

— Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'm, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngö
rülen ve Güney - Doğu Bölgesinde kurul
ması 'kararlaştırılmış ıbulunan Çimento 
Fabrikasının yerinin tesbit edilip edilmedi-

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'hun, Eskişehir Basma Fabrikası Mü
dürünün, son aylarda, kaç mühendisi baş
ka fabrikalara naklettirmiş olduğuna dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/960) 372 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesin
de bir pancar tesellüm merkezi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/1008) 377 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Şeker Fabrikası tarafından, 
1964 senesinde, Eskişehir çiftçilerine to
humluk buğday yetiştirmek ımaksadiyle, 
verilen buğdayın bedelinin geri istenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 381 

— Eskişehir Milletvekili . Aziz Zeytin-
oğlu'nun, tasfiye • olunan Eskişehir Basma 
Fabrikasının hisse senedi bedellerinin hisse
darlara, bugüne kadar ödenmemesi sebebine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/1054) •' 381 

— Yozgat Milletvekili tsmet Kapısız'm, 
Ereğli Demir - Çelik tesisleri inşasında vu-
kubulan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan 
suiistimal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gi-
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bi işlem yapıldığına dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1026) 378 

Tarım Bakanından 

— Antalya Milletvekili îhsan AtaÖv'ün, 
Gündoğmuş Orman İşletme idaresinin ne 
zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/974) 373:374 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-
in, Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan 
ağaçların imar ve bakımı konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/986) 375 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Söke ilçesinde topdaklarm çoraklaşması
nın önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve To
hum Islah İstasyonu kurulması hususların
da ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan .sözlü sorusu (6/1001) 376 

— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahke
melerinde karar altına alman maktu avukat 
ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Ada
let ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/923) 369,540 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip bu
lunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının nere
den sağlanacağına dair Tarım ve Ticâret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/844) 357,527 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal 
artışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üze
re sağladığı imkânları köylere duyurma 
işinde ne yapıldığına dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/1019) 378 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar 
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/962) 372 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritflioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner 
teşkilâtlarının noksan oluşunun mahzurları 

Sayfa 
üzerinde durulup durulmadığma dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/893) 366,537:539 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan 
beri, tarım teşkilâtının gereken şekilde ik
mal edilmemesi seıbebine dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/867) 358,'529 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, merinos-
euluğu teşvik ve geliştirmeik için ne yapıl
dığına dair, Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/892) 366,534:537 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, 
özel bir işte, Devlet arabasını hasara uğratıp 
uğratmadığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/961) 372 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
loğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, 
motorla sulama yapılmak üzere, elektrik 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındır
lık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/957) 372,543:545 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, memleketimizdeki şap hastalığına 
Ikarşı ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/1052) 381 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan çiftçilere verilen gübrelerin miktarının 
artırılması ve fiyatının ucuzlatılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/959) 372 

— İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir 
ve kumandanının mezarları hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Dışişleri ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/982) 374 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmet
ler kararnamesine göre yevmiyeli teknik 
eleman olarak çalışan kaç kişi bulunduğu^ 
na dair Tarım Bakamından sözlü sorusu 
(6/1035) 379 
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— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
ân, Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 
köylerde, bugüne kadar, kaç >aded tohum 
temizleme ve ilaçlama istasyonu binası ya
pıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/1033) 379 

— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'-
in, köylümüzün küçükbaş hayvanlarının 
hastalıklardan korunması için ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1048) 380 

— Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, ç:y işlerinin müstakil bir teşkilât 
tarafından yürütülmesi hususundaki çalış
maların bugüne kadar bitirememesi sebe
bine* dair Tarım ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/918) 368,540 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına biığlı Aşa-
ğızeytin köyü civarında ve Kızılırmak 
üzerinde yapılan köprünün devamı olan 
ve Kunduz orman bölgesi, Ovacık yaylası 
ve Vezirköprü'ye uzanan yolun yapımının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Bayındırlık Balkanlarından sözlü sorusu 
(6/929) 369,540 

— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de merinosçuluğu 
teşvik ve geliştirmek için hangi tedbirler 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/978) 374 

Ticaret Bakanından 

— Adana Milletvekili Mehmet Geçloğ-
lu'nun, Çukobirlik'e genel müdür tâyini 
.konusunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/979) 374 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı 
konusunda bir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/1044) 380 

— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğ
raşan ve 15 milyon lira sermayeye sahip 
bulunan kimselerin kredi ihtiyaçlarının 
nereden sağlanacağına dair Tarım ve Tica* 
ret Bakanlanndan sözlü sorusu (6/844) 357,527 

Sayf* 
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'ın, Devlet tarım sektöründeki istihsal 
artışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek 
üzere sağladığı imkânları köylere duyurma 
işinde ne yapıldığına dair Ticaret ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/1019) 378 

— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla sa
tılmasına soya yağı ithalinin sebebolup 
olmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/926) 369,540 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, 
yüksek dereceli üç memurun vazifelerinin 
değiştirilmesi sebebine dair Ticaret Bakaı-
nından sözlü sorusu (6/836) 356,526 

— Edirne Milletvekili îlhami Ertem'
in, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne 
ilinde çok düşük fiyatla buğday alımı yap
tığı huşunda ne düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/927) 369,540 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, bakır fiyatlarının neden yük
seltildiğine dair Ticaret ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/965) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'mm, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar 
traktör monte ve ithal edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/962) 372 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsul
leri Ofisinin, tüccara, 1964 mahsulü arpa 
satıp satmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/966) 373 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin* 
oğlu'nun, Eskişehir'in İnönü nah:ycsinde 
muvakkat hububat alım merkezi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/1005) 376 

— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
T. C. Ziraat Bankası Genci Müdürlüğün
ce Tarım Kredi Kooperatifi memurlarının 
sendikaya girmelerini önlemek için ge
rekli önleyici tedbirlerin alınması hakkın
da şube ve ajanslara gizli bir genel emir 



Sayfa 
gönderilip gönderilmediğine dair Ticaret 
ve Çalışma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1022) 378 

— îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
zeytinyağı müstdısılının korunması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/992) 375 

— Samsun Milletvekili î7yas Kıhç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla ku
rulacağı söylenen Tütüncüler Bankas ın 
ne durumda olduğuna dair, Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/949) 371,542 

— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika 
Birleşik Devletlerinden ve sair devletler
den ne kadar nebati yağ ithal edildiğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1043) 380 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yar
dımı ile imarı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Turizm ve Tanıtma ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/1059) 381 

— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici 
tesislerine, iki yıllık plân döneminde ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm 
ve Tamtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1025) 378 

— Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarmm kültür, 
sanat ve müzik yavmlarmm, halkın ihti
yaç ve temayüllerine göre, yeniden tanzi
mi yVnrıda ne gibi tedbirler abnmas1 dü
şünüldüğüne dair Truizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/897) 366:367 

— Ismir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'm, İzmir'in Çeşme ilçesi Ibca plaj
larında Turizm Bankası tarafından yapı-
rvna badanan otelin en kısa zamanda bi
tirilmesi ve işler duruma getirilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 361,530 
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— Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
yol'un, ma1!, iktisadi veya teknik kayıt
lar yüzünden gazete kapatılmış olup ol-
mad'ğ na dair Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/924) 369,540 

—Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin 
bütünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neş
riyat yapan 15 kadar radyo istasyonunun 
faaliyetine karşı, tedbir olarak neler ya
pıldığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/1029) 379 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan Ro
malılardan kalma, yüzme havuzu ve köşk 
mesiresi turistik tesisinin, bir senedir, 
kapalı tutulması sebebine dair İçişleri ve 
Turizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/861) 358 

— Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana as-
faHma ba$byartak yolun inşasına önem 
verilmemesi sebebine dair Bayındırlık ve 
Tanıtma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/862) 358 

— Sivas MıPetvekiH Tahsin Türkay'm, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm. şah
siyi ilgili bevanatmm Türkiye Radyola
rından yayınlanması sebebine dair Tu-
"•?*n ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/908) 367 

TrnVon M'^etvekili Zeki Yafanur-
d ^ ü ' n ' n Rı^n - I1 ân Kurumunun 24 sa-
"iiı (7^nal Knn'ıl kamrmm 8 nci maddesin
deki dizgi makin?:"! kulların* m^buriveti-
nn Anav^mızm ?3 n*»"ı maddesine avkırı 
olun olmadıka dair Maliye ve Turizm ve 
T»ı^jrıa Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/919) 368,540 

Ulaştırma Bulanından. 
— Balıkesir M'lkfcvrürili Ciıhat Turgut'

un, Avva'rk bo*azındaki fenerlerden onarıını-
nv",., hanti tarihte v^ılmıs ve bu is için ne 
kadar ™ra parf edilnv» olduğuna dp'"* ulaş
tırma Bakrnmdan sözlü sorusu (6/1047) 380 

Millet Meclisi Fihristi Cilt 38 



- 3 4 -
Sayfa 

—• Diyarbakır Milletvekili Adnan*Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçi'lerine, Anayasa
nın vadettiği ücret verilmesi hususunda bir 
tedfoir alınıp alınmadığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/998) 376 

—> Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine 
motorlu tren işletilmemesi sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından, sözlü sorusu (6/991) 375 

— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'mn, General Erectric Firmasından satm-
alman dizel elektrik lokomotiflerine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/1060) 381 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motor
lu tren işletilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/1031) 379 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahi
yelerinde birer PTT ajansı açılıp açılmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1032) 379 

Sayfa 
— îzmir Milletvekili Osman Saıbri AdaP-

m, Çeşme Limanında yıllarca önce inşası
na başlanan ve yarım kalmış olan iskelenin 
en kısa zamanda bitirilmesi için ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/873) 362,530 

— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT aLlı dağıtıcımı Behçet Bedir 
hakkımda kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/969) 373 

— Niğde MiFetvekilı Asım Eren'in, 
Ekim ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren 
kazalı olduğuna dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/993) . 375 

— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Samsun limanının inşaatından sonra mey
dana gelen kumralın tertip ve tanzimi için 
demiryolunun yerinin değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/925) 369,540 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbalkandan 

— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Korkuteli ilçesinde plân tatbikatından bu 
yana, ne gibi çalışmalar yapıldığına dair ya
pılı soru önergesi ve Barbakan adına Köy 
J s w ; Bakanı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/685) 307:309:320 

'—., Avdın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Tekel İdaresinin, ilân ettiği baş fi
yatlarla, kaç kilo tütün eatınalmdığma dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/710) 141 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
İÖ milyon liraMk bir yatırımın Beden Ter-
Ibiyesi Genel. Müdürlüğündm kısıtlanması
nın tasvifbedilip edilmediğine dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/701) 3 

- - Konva Milletvekili Kadircan Kaflı'-
nın Ayasöfya Müzesinin tekrar cami hali
ne konup konmaması hakkında ne düşünül
düğüne dair Başbakandan yazılı sorusu 
(1/713) i 330 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
mn, bâzı turistik yolların bakımının neden 
ihmal edildiğine dair Barbakandan yazılı 
sorusu (7/714) 336 

— Konya Milletvekili Ka'dircan Kaflı'-
nm, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinin Ha-
mıidiye köyü halikından alman Ziraat Oda
lara Birliği aidatının kanuni olup olmadı
ğına 'dair soru önergesi ve BaHbakan adı
na Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'nm 
yazılı cevabı (7/673) 135:136 

— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'-
nın, Rum patrikhanesinin kanuna aykım 
tutumu karşısında ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/719) 504 

— Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
pilot bölge olarak kabul edilen Muş İH ve 
ilçelerine 1965 programına göre yapılacak 
yatırımlara ve görülecek hizmetlere dair 
Başbakandan yazılı sorusu (7/717) 385 
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Bayındırlık Bakanından 
— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kaıı'm, Burdur ili yollarının, 1965 yılı 
içinde, yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/65.4) 133:135 

-— Kırnehir Milletvekili Mcımduh Er-
demir'in, Kayseri'nin Felahiye üçerinde 
ve Delice nehri üzerinde bir köprü yapıkp 
yap:lmıyaeağma da'.ır soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı .ce
vabı (7/612) 259:260 

—. Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Programında ve il yollarının programı
na ve yıllara göre yatırım şekline dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı sorusu 
(7/708) 1 4 1 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldnk ili içinde, 1964 
yılında, yapılan köprülere 1905 y lmda 
yapımı programa ballanmış bulunan köp
rülere dair Bayındırlık Bakanından yazıb 
sorusu (7/703) I 4 1 

Çalışma Bakanından 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, îşçi Sigortaları Kurumunca 
1965 yılı yatırım programına alman 120 
yataklı Karabük îg'çi Hastanesinin yer se
çimi işleminin tamamlanmış olup olmadı
ğına dair Çalışma Balkanından yazılı so
rusu (7/705) 141 

Devlet Bakanından 
— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afydn Karahisar Beden Terbi
yesi Bölge Müdürünün görevinden alınıp 
alınmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Sekip İnal'm, yazılı cevabı 
(7/667) 468:469 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, İstanbul'daki Marmara Yelken Ku
lübünün işgal etmekte olduğu bir gayri
menkulun, bu kulüp lehine, Beden Terbi-, 
yesi Genel Müdürlüğünce istimlâkini temi-
nem ne gi!bi işlemler yürütüldüğüne dair 
îmar ve İskân ve Devlet Bakanlarından 
yazılı •sorusu. (7/715) 336 

Sayfa 
DışMeri Bakanından 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'n^n,. 
Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'ye 
gelmekte iken öldürülen Sadi Kuyumcu 
isimli gencin, öldürülmesinden sorumlu bu
lunan gemi mesulleri hakkında ne yapıldı
ğına dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan yazılı sorusu (7/702) 3 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
— Adana Milletvekili Yusuf Aıktiımur'-

un, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhi
linde Aikaıı büyük ve küçük bütün nehir- • 
ler'n durumuna dair soru önergesi ve 
E-nerjii ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/629) 260:267 

— Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'-
un, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının 
içinde bulunan büyük ve küçük göllerin 
durumuna dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'un yazd; cevabı (7/630) 303 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak'ın Ulus ilçesi ya
kınlarında bulunan petrol damarları hak
kında yapılan etüt ve araştırmaların ne 
safhada olduğuna dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu; 
(7/709) 141 

Gümrük ve Tekel Bakanından 
— Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'-

un, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bir kilo 
tütünün maliyet fiyatının ne olduğuna da
ir yazılı soru önergesi ve Gümrük ve Tekel • 
Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Tarım Baka
nı Turhan Kap-ınlı'nm yazılı cevapları 
(7/692) 469:470 

tçhleri Bakanından 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'hm, 
Kıbrıs adlı Rum gemisiyle Türkiye'ye gel
mekte iken öldürülen Sadi Kuyumcu isimli 
gencin, öldürülmesinden sorumlu bulunan 
gemi . mesulleri hakkında ne yapıldığına 
dair İçişleri ve Dışişleri Bakanlarından ya
zılı sorusu (7/702) 3 

— izmir Milletvekili' Şükrü Akkan'm, 
Ege tütün piyasasının açılış günü Dikili 
ilçesinde, Tekel binasının önünde topla-
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nan tütün ekicilerine polisler tarafından 
copla hücum edilmiş olup olmadığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı İsmail 
Halikı Akdoğan'm yazılı cevabı (7/683) 268: 

269 

— Yozgat Milletvekili İsmet Keıpısız'ın, 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş -şoförlerinden, 1962 malî 
yılı 'başından bugüne kadar, ne miktar 
para cezası alındığına dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'm 
yazılı cevabı (7/594) 130:131 

İmar ve îskân Babanından 
— Ankara Milletvekili Buıhan Apay-

dın'ın, İstanbul'daki Marmara ve Yelken 
Kulübünün işgal etmekte olduğu bir gay
rimenkulun, bu kulüp lehine, Baden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünce istimlâkini te-
mlnen ne gibi işlemler yürütüldüğüne dair 
İmar ve İskân ve Devlet Balkanlarından yaı-
zıh sorusu (7/715) 336 

Köy İşleri Bakanından 
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-

ün, Korkuteli ilçeo'nle plân tatbikatından 
bu yana, ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair yiKilı soru önergesi ve Başbakan adı
na Köy İşleri Bakanı Seyfi öztürk'ün ya
zılı cevabı (7/685) 307:309:320 

— Kırşshur Milletvekili Memduh Erde-
mlr'in, daimî su altında bulunan Kaynar
ca ilçesi Tepedivanı Kapaklar köyü anazisi-
n'n kurtarılmcGi için lüzumlu kanalın açı
lıp açılmıyacağma dair soru önergesi ve 
Köyişleri Bakanı iSeyfi öztürkün yazılı 
cevabı (7/644) 132 

Millî Eğitim Balkanından 
— Afyon Karalhisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon'um Dinar ilçesindeki orta
okul binasının i'htiyaca 'kâfi gelip gelmedi-
ğ'ne dair yazılı soru •önergesi ve Millî Eği
tim B' ikanı Cihat Bilgehan'm yazıcı ce
vabı (7/688) 268 

— Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'n'n, Van'ın Erciş ilçesi llfcöğretmen 
Okulu Edebiyat öğretmeninin 1964 yılın
da, Avrupa Konseyi 100 öğretmen projesi 

I Sayfa 
çevresinde, yurt dışı imtihanına girip gir
mediğine dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı ce
vabı (7/678) 304:305 

— Ordu Milletvekili Orhan Naim Ha-
zined:ır'm, Türk Ansiklopedisinin tamam-

I lanması için ne g'Jbi tedbirler alınmasının 
I düşünüldüğüne dair yeızılı soru önergesi! ve 

• Millî Eğitim B:V:am Cihat Bilgehan'm 
yazılı cevabı (7/680) 305:307 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pe:.tilıci'nin, Zonguldak Teknik Okulunun 

I kuruluşu «konusun da, bugüne kadar ne gibi 
hazırlıklar yapıldığındı ve yatırım progra
mına dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
sorusu (7/707) 141 

M'ü.lî Er/nınma Bakanından 
—Konya Milletvekili Kadirean Kaflı'-

ınn, 1 Ijarljul 'drJld Askerî Müzede 14 sene-
I den lheri u/man alarak çalışan zatın işine 
I ".on verilmesi sdbe'binc dair soru önergesi ve 

Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in ya
zılı cevabı (7/675) 136:137 

I ShE&yi Bakanından 
I — Adana Milletvekili Kemal iSarmbra-
I himoğlu 'nun, yapılması düşünülen kâğıt ha-
I mum fabrikalarından birinin Ceyhan ilçe-
I sinde inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
I dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu 

(7/712) 273 

I Tarım Bakanından 
— tr-mir Milletvekili Şinasi Osma'nın 

I bugünkü Devlet Plânlama Müsteşarının 
I Merkez Banktı Müşavirlik kadrosunda gö-
I r ün er ek Plânlama Müsteşarlığında çalıştırıl

ması söbebine dair Tarım Bakanından yazılı 
saru.su (7/703) 140 

— Konva Milletvekili Kadirin Kaflı'-
I nm, Eskişehir'in Mahmudiye ilcesin'n Ha-
I m: d iye köyü 'halkından alman Ziraat Oda-
I lan Birliği aidatının kanuni olup olmadı-
I £ma dair soru önergesi ve BaıVıkan adına 
I Tarım Bakanı Turhan Kapanîı'nm yazılı 

cov:Jbı (7/673) 135:136 
— Mu<Ha Milletvekili Hilmi Baydur'un, 

I Türkiye'nin bütün bölgelerinde bir kilo tü-
I tünün maliyet fiyatının ne olduğuna dair 

http://saru.su
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Sayfa 

yazılı soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Aihmet Topaloğlu ve Tarım Bakanı 
Turhfin Kapanlı'nm yazılı cevapları 
(7/692) 469:470 

— Tekirdağ Milletvekili Turhan Ku't'-
un, Azot Sanayii Kütahya Fabrikasında, 
1967 yılında üretilecek fazla gübrelerin de
polanmışı, nakli ve dağıtımı için alınması 
düşanülen tedbirler olup olmadığına dair 
soru Önergesi ve Tarım Bakanı Turhan 
Kapanlı'nm yazılı cevabı (7/650) 132:133 

— Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pe-îtilci'nin. Zonguldak'ta 'bir Orman Baş
müdürlüğü kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne 'dair yazılı soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı ce
vabı (7/704) 229,470:471 

Ticaret Bakanından 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Bagıp Sarımahmudoflu ithalât ve 
İhracat Firmasına, Ticaret Bakanlığını tem
sil etmesi için, resmî bir belge verilip veril
mediğine dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/716) 336 | 

Sayfa 
— Siııap Milletvekili Cemil Karaihan'm, 

pirinç ithalâtının sebebinin ne olduğuna ve 
miktarına dair Ticaret Bakanından yazılı 
sorusu (7/718) 

Turizm ve Tanıtmam Balkanından 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, Turizm mevsimi yaklaşmış oldu
ğundan turistik faaliyetlerin 'hızlandırıl
ması imkânı olup olmadığına dair Turizm 
vo Tanıtma Bakanından yazılı sorusu 
(7/720) 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
TRT Genel Müdürünün kadro maaşı, aldığı 
maaş, tazminat, yolluk ve sair özlük hakla
rının neler olduğuna dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından yazılı sorusu (7/711) 

Telgraflar 

— Kurban Bayramı dolayısiyle Silâhlı 
Küvetler adına Genelkurmay Başkam Or
general Cevdet Sunay ile Millet Meclisi 
üveleri adma Başkan Fuad Sirmen'in teb
rik telgrafları 

TASARILAR 

— 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanununun geçici 4 n>cü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında (1/854) 433 

— Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku
ruluş ve görevleri hakkında (1/721) 197 

— Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçları
nın Hazinece terkin ve tahkimi hakkında 
(1/490) 196 

— 3454 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 21 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair (1/779) 197 

— 1C'35 malî yılı bütçeleri kanunlaşın-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki ve
ren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair (1/822) 12: 

03,41:44,50:51,81,82:85,145:169 
— 1963 bütçe yılı Kesinhesap kımunu 

tasarısı (1/851) 337 

385 

505 

273 

200 

— 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/820) 3 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerimin 
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında 400401 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kımuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
(1/762) 399,439.452 

— Devlet personel meslek teşekkülleri 
kanun tasarısı (1/546) 141,181:187 

— Davlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhea:ıp kanunu tasarısı 
(1/848) 337 
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— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yflı Kesinhesap kanu
nu tasarısı (1/849) 

.— Dışişleri Bakanlığının yabancı mem 
leketlerdc görevli telsizcilerin 
Ihakkmda (1/763) 

Sayfa 

337 

ücretleri 
399,452:457,476:479,508, 

550 .^53,576,600:603,625,652:655 

— 4273 sayılı Kanunun 10 ve 11 nci 
maddelerinin bâzı fıkralarının değiştirilme
si ve 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkında (1/804) 437 

• — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de-
ğlştirümesine dair (1/638) 399,439,472:475, 

508,546:549,576,596:599,625,648:651 

Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke-
•sinihesap kanunu tasarısı (1/846) 

— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yı^ı Kesinhesap kanu
nu tasarısı (1/845) 

— İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi | e 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (1/646) 
— İl özel idarelerinim ve belediyelerin 

gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut 
'kanunlardaki bâz,! maddelerin 'değiştiril
mesine, bâzı maddelerin (kaldırılmasına 
dair (1/853) 

336 

336 

192 

— Islahı Hayvanat 
sayılı Kanunla değişik) 
bâzı hükümler eklerim enine dair 7454 sa
yılı Kanunun 1 nci ma 
anın kaldırılması, hakkında (1/435) 

—• İstanbul Taksiım 
Ortaklığı adliyle kum 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak ola
bilmesine 
rısı 

imkân ver 

385 

Kanununun 5883 
35 nci maddesine 

ddes'inin son fıkra-
389 

Oteli Türk Anonim 
lacaik olan şirkete 

— İstanbul Ünivers 
lı Kesünhesap kanunu 

— İstanbul Teknik 
bütçe yılı Kesinhesap 
(1/844) 

cek kanun ıtasa 
93:94 

t esi 1963 bütçe yı-
t^sarısı (1/847) 

Üniversitesi 1963 
kanunu tasarısı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap 
(1/852) 

kanunu tasarısı 

337 

336 

337 

Sayfa 
— Millî Müdafaaya hıyanet suçundan 

müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfricd Herbrecht hakkındaki ıhapis 
cezasının affı hakkında (1/671) 458 

— Millî prodüktivite" merkezi ıkuruluş 
kanunu tasarısı (1/321) 89,176:180 

— Nufüs Plânlaması hakkında kanun 
tasarısına (1/480") 30:39 

— 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı 
Kanunun geçici 4 mali maddesinin değiş-
tirlilmesi hakkında (1/843) 273 

— özel öğretim kurumları (kanunu 
tasarısı (1/539) ~ 89 

—• Sağlık ve Sosyal Y'ardım Bakan
lığına Ibağlı Sağlık kurumları ile esen-
1 eştirme (Rehabilitasyon) tesisler ine ve- -
rilccek döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler «içlenmesi
ne ve 'bâzı maddelerin değiştirikncsılne 
dair kanun tasarısı 401:402 

— Sedimlerle ilgili ıkar.unlarm bâzı 
hükümlerinin değlştirilımesi ve bu ka
nunlara bâzı hükümler eklenmesi haklın
da lmnun tasarısı (1/841) 196,237:240 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı 
(1/560) 187:189,214:225,242:259,285,343:354, . 

403:428,509 :525,577:595,625:647 
—• Taşıt Kanununda değişiklik yapıl

ması hakkında (1/566) 467:468 
— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 büt

çe yılı Kesin hesap kanunu tasarr.sı (1/850) 337 
— Temsil ödeneği hakkındalki Kanu

na ek kanun tasarısı (1/518) 466:467 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal : 

Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun (1/617) 457:458,480:483,508, 

554:557,576,608:611,625,656:059 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı ka
nunlarla değişik beşinci maddesinin birin
ci fıkrasının değ'iştirilmesi hakkında 
(1/716) 47,400 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine da
ir (1/702) 505-
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Sayfa 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılaea'k 
yardımlara dair kanunun bâzı maddele
rinin değiştirırmesi ve bu ikanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakk'.nda (1/706) 465 

—- Umuımi Hıfzııssıhba Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(1/840) 47 

— Uyuşturucu maddelere dair 1961 
Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğu halkkında (1/855) 505 

Sayfa 
— 3611 sayılı Bayındırlık (Bakanlığı 

Teşklât ve vazifelerine dair Kanunun 26 
neı maddesinin kaldırılması ve bu kanuna 
üç madde eklenmesi hakkında (1/842) 273 

— 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 
sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi halkkında (1/734) 3 

— 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/651) 465,492:495,509,566:569,577, 

612:615,625,668:671 

TEKLİFLER 
Adana (Kasım Gülek) 
— Siyasi partiler, kanunu teklifi 

(2/378) 187:189,214:225,242:259,285, 
343 .-354,403.428,503 4525,577:595,625:647 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— Siyasi partiler kanunu teklifi 

(2/591) 187:189,214:225,242:259,285, 
343:354,403428,503 025,577:595,625:647 

Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu ve 11 
arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek-
lenmesina dair (2/673) 196 

Adana (Mehmet t)rnaldı «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi» ve iki arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosu Teşkilât kanu
nu teklifi ile Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki 5503 sayılı Kanu
nu değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nei mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
'hükümler eklenmesine dair (2/13) 285:302 

Afyon Karfihisar (Rasim Hancıoğlu 
«Cumhuriyet Senatosu Üyesi» ile Kasta
monu îsmail Hakkı Yılanlıoğlu) 

— Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazife
lerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
tarih ve 4442 sayılı Kanunun 3 n<m mad
desinin tadilino, mezkûr kanuna 4 madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair (2/479) 437 

Ankara (Bülent Ecevit ve 2 arkadaşı) 
— 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nei 

maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
(2/842) 433 

Ankara (Ferhat Nuri Yıldırım ve 15 , 
arkadaşı) 

— Türkiye İnşaat ve Tesisat Mü'taahhit-
leri Odaları ve Birliği kanunu teklifi 
(2/394) 47 

Artvin (Fehmi Alpaslan «Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi») 

— Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (2/699) 197 

Aydm (Hilmi Aydınçer) 
— Donanma Yardım Pu^u kanun teklifi 

(2/830) 89' 
Balıkesir (Mehmet Tiritoğlu ve 3 arka

daşı) 
— Ticaret Baksmlığı Teşkilâtı ve vazi

felerine dair 4442 sayılı Kanunum 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir ge- . 
cici madde eklenmesine dair (2/800). 438 

İBingöl (Sabri Topçuoğlu «Cumhuriyet ... 
Senatosu Üyesi») 

— 262 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eMenmesi hakkında (2/415) 174 

Çanakkale (Şefik îna/n) ile Çorum 
(Hilmi İncesulu) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
E emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe. 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tefcüt ve İstifa 
Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Ka
nunu ve tedilâtı gereğince kendilerine 
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emekli, âdi malûl vezife malûlü, dul ve 
yefclm ma^şı bağlammış olanların aldıkları 
aylıklarının ayarlanması hakkında (2/599) 497 

Edirne (Nazmi Ozoğul ve 9 arkadaşı) 
— Subaylar Heyetine mahsus 4273 sa

yılı Kanuna ek kanun teklifi (2/760) 212,465: 
466 

Elâzığ (Nurettin Ardtçoğlu) ve 10 ar
kadaşı) 

— Elâzığ'da Fırat Teknik Üniversitesi 
adı ile bir üniversite kurulmasına dair 
12/828) 3 

Erzurum (Gıyasettin Karaca) 
— Erzurum, Şenkaya eski Ekrek köyü 

öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Mor-
koç hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) 
bendi gereğince meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında (2/838) 385 

Erzurum (Nihat Diler) 
— Milletvekili Seçimine dair 306 sa

yılı; Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline, dair 4541 sa
yılı Kanunda değişiklik yapan 287 sayılı; 
Köy Kanununda değişiklik yapılmışına da-
dr 286; Idarei Umumiyei Vilâyet Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair 306 sayılı; 
Belediye Kanununda dağlşiklik yapılması 
hakkında (2/831) 173 

Eskişeüıir (Aziz Zeytinoğlu) 
— Anadolu Üniversitesi kanun tek

lifi. (2/843) 433 
Eskişehir (Seyfi öztürk) 
•— Anadolu Üniversitesi kanun teklifi 

(2/835) ' 373 
Eskişehir (Şevket Asbuzoğlu ve 10 ar

kadaşı) 

— Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 
adı ile bir Üniversite kurulması hakkında 
(2/832) 173 

Gümüşane (Halis Bayramoğlu) 
— Bayburt ilçesinin il haline getirilme

sine dair (2/844) 505 
İdareci Üyeler (Millet Meclisi İdare 

Âmirleri) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me

murları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 

Sayfa 
1 nci maddesinin değiştirilmesin9 ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
(2/85) 285:302 

istanbul (Coşkun Kırca ve 6 arkadaşı) 
— Gecekonduların düzenlenmesi hak

kında (2/605) 3,401 

istanbul (İsmail Hakkı Tekinel ve 166 
arkadaşı) 

— Yargıtay kanunu teklifi (2/676) 47,400 
istanbul (Rifat öztürkçine «Cumhuri

yet Senatosu Üyesi») 

— B'na yapımını teşvik ve izinsiz yapı
lan binalar hakkındaki 6188 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/46) 197 

istanbul (Vahyi özarar ve 3 arkadaşı) 
— 6785 sayı'1! imar Kanununa gsçici bir 

madde eklenmesine dair (2/411) 3 
izmir (Mustafa Uyar) 
— 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair (2/527) 400,460:465, 
488 491,508:509,552:565.576:577, 

604:607:611,625,664:667 
izmir (Şeref Balcşık) 
— 3456 sayılı Noterlik Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi, bir maddesinin 
vürürlükten kaldırılması ve bu kanuna 3 
gsçici madde eklenmesine dair (1/734) 3 

izmir (Şinasi Osma) 
— Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazi

felerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 nsü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair (2/483) 437:438 

izmir (Şükrü Akkan ve 2 arkadaşı) 
— I"mir ilindeki örfü Belde gedik ve ze

min haklarının tasfiyesine dair (2/836) 337 

Kastamonu (Ahmet Nusret Tuna «Cum
huriyet Senatosu Üyesi») 

— Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 
Adalet Divanınca ma<hkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında (2/771) 40,175:176 

Kastamonu (Ali özdikmenli) 
— Hukuk Usulü Muhaıkemsleri Kanunu

nun 61 nci maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesine dair (2/833) 196 
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Kayseri (Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşı) 
— Ticaret Bakanlığının vazife ve teşki

lâtına dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sa
yılı Kanunun 3 ncü madde3İn"n tadiline ve 
mezkûr kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair (2/488) 

Sayfa 

438 

Konva (thsan Kabadayı) ile Ankara 
(Ahmıt Üstün) 

— Gecekonduların rlah, tasfiye ve ön
lemesi hakkında (2/620) 3,401 

Kütahya (Sadrcttin Tosbi ve 7 arka
daşı) 

— Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazi
felerine dair 3614 sayılı Ksoıuna ek 4442 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi. (2/683) 438 

Nevşehir (Ali Baran Numanoğlu) 
— 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Dam

ga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosu
nun V nci bölümünün 18 nci fıkrasının 
değiştirilmesne dair (2/803) 399:400,458:460, 

484:487,508,558:561,576,616:619,625,660:662 

Ordu (Ata Topaloğlu) 
— Fındık zir:atinin bölgelerde yapıl

ması hakkında (2/587) 
• Sinop (Suphi Batur «Cumhuriyet Se

natosu Üyesi») 
— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

îçnizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere 
yeni bir fıkra eklenmesi hakkında (2/816) 

Se-

212 

274, 
401 

Sivas (R'.fat öçten «Cumhuriyet 
natosu Üyesi») 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında (2/834) 337 

frrfı 
Tabiî Üye (Kâmil Karavelioğîu «Cum

huriyet Senatosu Üyesi» ve üç arkadaşı) 
— Subay ve Askerî memurların, mec

buri hizmetleri ve istifalarına dadr 6077 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenme^ 
hakkında (2/758) 274 

Tabiî Üye (Sıtkı Vlay «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» ve iki arkadaşı) 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesinin (g) bendinin 
sonuna bir fıkra; eklenmesi hakfcında 
(2/841) 433-

Trabzon (Selahattin Güven ve 2 arka
daşı) 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük
sek okulları kanun teklifi. (2/840) 433 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «Cumhu
riyet Senatosu Üyesi») 

— Karayolları Genel Müdürlüğü Kum-
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayıh 
Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra efe
lenmesine dair (2/696) 179 

Urfa (Vasfi Gerger «Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi») 

— 22.1.1962 tarih ve 1 sayılı Kanunim 
t nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/845) , ŞÛ5 

Yozgat (îsmet Kapısız ve 6 arkadaşt) t. 
— Yeni Fakılı bucağının ilçe haline ge

tirilmesi hakkında (2/389) 3S9 
Zoıi'̂ uldak (Kenan Esengin) 
— 5434 sayı'ı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununa muvakkat bir madde eklenmesine "• 
dair (2/477) 4(& 

Zonguldak (Mehmet Ali Pestüci m Z 
arkadaşı) 

— Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
tarafından satılan kömürden il özel idare 
hissesi alınması hakkında (2/837) 337 

TEZKERELER 
Başbakanlık tezkereleri 

Çaşitli 

— Güıi'oş Sigorta Anonim Şirketinin 
1963 yılma ait bilanço kâr ve zarar hesap-
lariyle Yüksek Denetleme Kurulu raporu
nun sunulduğuna dair (3/1181) 622 

— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığının 1964 yılına ait 'bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair 
(3/1168) 273 

öllim cezaları 
-— Çarşamba kazasının Dikhıyık Bakiye

si, Karabürük köyü hane 38, cilt 7 (£16|t. 
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Sayfa 

sayfa 3 t'e nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, 
Cennet "ten doğma 15.6.1327 doğumlu Meh
met Dikbıyık (Ayıboğan) m ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/1164) 196 

— Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maracı hanede nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, 
Hatice'den doğma 11.1.1933 doğumlu Hü
seyin Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/1153) "' 47 

— Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13, 
cilt 4 / sayfa 36 da nüfusa kayıtlı ^Mirali-
oğİu, Fidan'dan doğma 1 . 12 . 1933 do
ğumlu Kaçak (Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in 
Remadan köyü hane 22, cilt 4, sayfa 40 da 
nüfusa kayıtlı Mirzeoğlu Ayşan'dan doğ-
ımâ 21 , 4 .1929 doğumlu Abdülmecit 
(Mecitj Taşdemir, Eleşkirt'in Köle köyü 
Ihane 43, cilt 8,. sayfa 47 de nüfusa kayıtlı 
Hasanoğlu Fatma'dan doğmaı 341 doğumlu 
Abdülgani' (Gazi) Karasu ve Eleşkirt'in 
Köle köyü:hâne 17, cilt 7, sayfa 185 de nü
fûsa kayıtlı Mustafaoğlu Cevahir'den doğ
ma 2 . 4 . 1939 doğumlu Mehmet (Nuret
tin) Demir'in ölüm cezasın-aı çarptırılması 
hakkında (3/1143) ' 3 

— Muğla'nın Ula kazası Gökova köyü 
nüfusunun hane 240, cilt 68 ve sayfa 
145 sayısında kayıtlı Haliloğlu, Fatma'
dan doğma 1937 doğumlu Mehmet Şen'in 
ölüm cezama çarptırılması hakkında 
(3/1134, 3/1180) 47,435:436 

— Sındırgı ilçesinin Umurlar köyü 50 
sayılı hanesinde nüfusa kayıtlı îsmailoğ-
lu, Fatma'dan doğma 1 . 6 . 1934 doğumlu 
Mehmeit Börekçi'nin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/1133) 47 

'Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

' — Rahatsız bulunan İmar ve tokan 
Bakanı Reeai îskenderoğlu'na iyileşinceye 
kadar Devlet Bakanı Sekip înal'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
(3/1161) ••-'• 93 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın dönüşü
ne kadar kendisine Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısı Süleyman Demir
d i n vekillik edeceğine dair (3/1162) 174:175 

(3/1169) ' « 436 

tfayfa 
— Vazife ile yurt dışına giden Millî 

Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne 
kadar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin; 
uygun görüldüğüne dair (3/1179) 402 

Oumhuriyei Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşın-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki ve
ren 19 .2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/822) 12:30,41,50:51, 

81,82:85,145,169 
— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı' 
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/771) 40,175:176 

— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
izzet Gener'in, Millet Partisinden ve Ortak
lık Parlâmento Komisyonundan istifa etti
ğine dair 51 

— Devlet personel meslek teşekkülleri 
kanun tasarısı hakkında (1/546) 141,181:187 

— Millî prodüktivite merkezi kuruluş 
kanunu 'tasarısı hakkında (1/321) 89,176:180 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair (1/480) 30:39 

İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

— 4273 ayılı Kanunun 10 ve 11 nei mad
delerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi ve 
10 neu maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının, Genel Kurulun 
24.2.1965 tarihli 63 ncü Birleşiminde Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı
nı görüşmek üzere kurulması kabul edilen 
Goeici Komisyona havalesine dair (1/804, 
3/1171) 437 

Meclis Arattırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını 
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Sayfa 

incelemek üzere, kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonunun görev sü-
reainin uzatılmasına dair (3/1170) 436:437 

Millet Meclisi Ba}kaıJ!ığı tezkereleri 

— Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Küfaihya Milletvekili Ahmet Boz-
ibay ile Ankara Milletvekili Mahdi Mıhçıoğ-
lü 'na ödeneklerinin verilmesine dair 
(3/1166, 3/1167) 201 

: — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ordu Milletvekili Raf et Aksoy'a 
ödeneğinin verilmesine dair (3/1178) "402 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair (3/1165) 200:201 

— (3/1177) 402 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

— Edirne Milletvekili Nazmi özıoğul ve 
9 arkadaşının, Subaylar 'heyetine mahsus 
4273 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
(2/760, 3/1163) 212 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

—• Yalova 'Kaplıcaları işletmesi İdaresi
nin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 malî 
yılları Ihesaîbma ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair (3/892, 3/893, 3/912, 
3/913, 3/914, 3/915) 505 

Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— Balıkesir Milletvekili Mohmet Tirit-
oğlu ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna *bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin, Genel Kurulun 24.11.1965 
tarihli 12 nci Birleşiminde Devlet memur
ları kanun tasarısını görüşmek üzere kurul
ması kaıbul edilen Geçici Komisyona hava
lesine dair (2/800, 3/1175) 438 \ 

Sayfa 
— Cumhuriyet Senatosu Afyon Kara-

hisar Üyesi Rasim Hancıoğlu i'le Kastamonu 
Milletvekili ismail "Hakkı" Yılanlıöğlu'nun, 
Ticaret Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair ,t 
3614 sayılı Kanuna ek*21.6.1943 ta'rih've " " 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü.maddesinin ta- t ,t 
diline, mezkûr kanuna 4'madde Ve bir'ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Genel Kurulun 24:11.1964 tarİMi 12 iiöi : ' 
Birleşiminde Devlet mcürİari kanun tasâri-
smi görüşmek üzere kurulması kabtıl'eçlilöh \ 
Geçi3i Komisyona havalesine dâir (2/479, 
3/1172) . _ . ,437., 

.'— İzmir Milletvekili Şinasi" 'O'sma'niri, 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı ve vazifelerine 
dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinm 
tadiline ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, Genel Ku
rulun 24.11.1964 tarihli 12 nci Birleşimin
de Devlet memurları kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyona (havalesine dair (2/483, 3/1173) ''437: 

438 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Sağ
lam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlı
ğının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve meukûr kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin, Genel Kurulun 24 . 11 . 1964 ta
rihli 12 nci Birleşiminde Devlet Memurları 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulması 
k':ıbul edilen Geçici Komisyona havelesine 
dair (2/488, 3/1174) 438 

— Kütahya Milletvekili Sadrettin 
Tosbi ve 7 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı 
Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 24 . 11 . 1964 
tarihli 12 nci Birleşiminde Devlet memur
ları kanun tasarısını. görüşmek üzere ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havalesine dair (6/663, 3/1176) 438 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1.4.1965 talihli 85 nci 

2.4.1965 tarihli 86 nci 

•6.4.1965 tarihli 87 nci 

7.4.1965 tarihli 88 nci 
8.4.1965 tarihli 89 ncu 
9.4.19Q5 tarihli 90 nci 

20.4.1965 çarihld 91 nci 

21.4.1965 tarihli 92 nci 

Cilt Sayfa 
Birleşime ait 38 46: 

47 
Birleşime ait. 38 88: 

89 
Birleşime ait 38 140: 

141 
Birleşime adt 38 172 
Birleşime ait 38 192 
Birleşime ait 38 196 
Birleşime ait 38 228: 

229 
Birleşime ait 38 272: 

273 

Cilt Sayfa 
27.4.1965 tarihli 93 ncü Birleşime ait 38 335: 

336 
28.4.1965 tarihli 94 ncü Birleşime ait 38 384: 

385 
2D . 4 .1965 tarihli 95 nci Birleşime ait 38 389 
30.4.1965 tarihli 95 nci Birleşime ait 38 432: 

433 
4.5.1965 tarihli 97 nci Birleşime ait 38 503: 

505 
5.5.1965 tarihli 98 nci Birleşime mt 38 572: 

573 
6.5.1965 tarihli 99 ncu Birleşime ait 38 622 
7.5.1965 tarihli 100 ncü Birleşime ait 39 2:3 

YOKLAMAIıAR 

Sayfa 4,48,90,142,173,193,197,230,274,337: 
338,386,389,434,505,573:574,623 



Söz alanlar 

Sayfa 
Şerafettin Eminağaoğlu (Artvin) - Hı

ristiyanlık prcpogandas,: yapmaik üzere 
gizli beyannameler dağıtıldığına dair de
meci 393 

" Ertugrul Akça (Erzurum) - Usul hak
kında 167 

Erol Yılmaz Akçal (Rize) - Devlet me
murları aylıklannm tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 446 

Ziya Altınoğlu (îıtantnl) - Giresun 
Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'run, İstan
bul Emniyet Teşk'lâtmda kaçakçrbk, hır
sızlık, uyuştr.rucu ımadle, bevaz kadın ti
careti ve bunlarla ilgili konularda incele
me yapmak üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince kurulması kaıbul edilen 
Meclio Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
münasebetiyle 209 

Abdürrahman Altuğ (Kırklareli) - Pan
car bedel1 erinin halen ödenmemiş olma
sından ve par.ıcıar ekicileni istihsal ikoope-
ratiflerine zorla üye kaydolunmağından 
doğan şikâyetlere dair demeci 391 

Burhan Apaydın (Ankara) - Kozlu 
olaylar, TRT mevzuu, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında araştırıma yapılmasının kabu
lü ve bakanlara hariçten yapılan müdaha
le konularında Hükümet hakkında, Ana
yasanın 89 neti maddesi uyarınca, gensoru 
açılm'a&'.na ve bu önergenin Anayasaya ay
kırı bulunduğu ve oylanamıyacağına dair 
A. P. Grup Başkanvokili Sabahattin Sa
vacı'nm önergeleri münasebetiyle 281 

— Usul hakkında 167 
Geçici Komisyon Söz^'isü Orhan Apay-

rtm (Avdm) - Mi'llî Prodüktivite Mr f-ezi 
kuruluş kanunu tasarısı hakkında Cumhu-

Sayfa 
riyet Senatosu Başkanlığının ret tezke
resi ile Millet Meclisi Geçici Komisyon ra
poru münasebetiıyle İ8Ö 

Kazım Arar (Çankırı) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Mıîletve-
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 221,223,247,416,5^ 

Mehmet Ali Arıkan (Mardin) - Siyasi 
partiler kanunu tasarısı ile Adana Millet
vekili Kasım Gülek ve Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Siyasi partiler 'kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 637,640 

Şevket AsbuzoTİu (Eskişehir) • Çifte
ler'de geçen bir adlî hâd:ıse, bu olayların 
ar'nrrç bulunduğu, Hükümetin bunların 
tahkik ederek tedbir alması lâzımgeldiği 
hakkında demeci 340 

Devlet Balsam Hüseyin Ataman (An
kara) - îstarJbul Trfısim Oteli Türk Ano
nim Ortaklrğı adiyle kurulacak olan şirke
te Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak 
olabilmesine imkân verecek kanun tasarı
sının, içişleri,, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilecek üçer üyeden kurulacak 
geçici bir kom'syonda görüşülmesine dair 
önergesi münasebetiyle 93 

llnan Ataöv (Antalya) • 1965 malî yılı 
bütçeleri 'kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
erünlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
vap1 İmasına dair kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkmda Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe Komis
yonu raporu münasebetiyle 19 

— 1965 öğretim yılının foitrmî mür'ase-
beJı'vle 6234 sayılı Kanun gerekince öğ
retmen okullarma % 75 köy dktfflmrr&an, 
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% 25 şehir okullarından öğrenci almak ge
rekirken % 100 ünün köylerden alındığı, 
bunun doğı;u olmadığı ve 222 sayılı Kanun 
gereğince seminerler hakkında yapılması 
ica'beden yönetmeliğin hâlâ yapılmamış ol-
ımasınm bu seminerleri faydasız hale ge
tirdiği. konularında güncleım dışı demeci o 
— Cumhuriyet Senatosu-Adana Üyesi 

Mehmet Ünal di ve iki arkadaşının, Cum-
ihuriyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Tür
kiye Büyük. Millet MecVsi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun.] nei madde- . 
sinin değiştiril meşine ve bu kanuna bâzı 
.hükümler-, eklenmesine dair kanun teklifi. 
ve Anayasa .Komisyonu, mütalâası ile 
Plân Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
raporları münasebetiyle 289 

—.'Deyiet Radyosunun TRT Kanunu 
hükümlerini ihlâl edici, tarafsız radyo ol-

,maiktan çekici partizan bir davranış iee-

Komal Bağ^ıpğlu (Mara<0 - Giresun 
(MUletvekili t. Etem Kıhçoğlu'nıın,. İstan
bul Emniyet Teşkilâtında.kaçakçılık, hır
sızdık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve 'bunlarla ilgili konularda inceleme 
yapmak üzere,. Anayasanın 88 nei maddesi 
gereğince "kurul ma?ı kslbül edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi müna
sebetiyle 204,210 

— ITsul hakkında 163,169 
, .,, Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar) -
Usul hakkında 114 

A¥. tbı%n Balım (İsparta) - Nüfus plân
laması hakkında' kanun tasarısina dair Cum
hur ivet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vo 
Cumhuriyet SimTtnsunea yani'1 an değişiklik
ler hakkında Millet'Meclisi Plân Komisyonu 
raporu münasebet' iyi e '"-.. 36 

Adale! BafolÂi trfâfl Baran (Konya) -
Seçimlerle ilgili' kanunların hâzı hükümle* 
rinin değiştirilmeli ve bu kanunlara• hâzı 
hükümler eklenmesi.hakkındaki.kanun tasa
rısının.. ̂ havale edi'lmiş^old^ğu: .Adalet -ve 
Anayasa, ^om|ş^p:nla|'m;d^ıı seçi-lecek'; be§er • 

^ayfa 
risinde ıbulunduğu iddia ve isnatlarının 
gerçek olup olmadığı hususunu incelemek 
üzere. Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi münasebetiyle 52 

Esat Kemal Aybar (Mardin) - Başkan 
Fuad Sirmen'in, Başkanlığında siyasi par-
t'.ler grup yetkilileri ve Hükümet tcmsilei-
rvirıin yaptıkları toplantı sonunda hazırla
nan Protokol 233 

— Mardin ilinde son zamanlarda görü
len asayişsizlikler, bu olaylar karşısında 
vadinin tutııımu, acık bulunan Emniyet 
Müdürlüğüne tâyin yapılması konuların
da demeci 274 

Sıddık Aydar (Bingöl) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle . 628 

B 
•j üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü-
j gülmesine dair önergesi münasebetiyle 239 

;j Nuri Bayar(Sakarya) - 1965 malî yılı 
| bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 

harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
i günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
: yapılmasına dair kanun tasarısı ve Cum

huriyet Senatosunca yapılan değişiklik-
j 1er hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe Komis-
1 yonu raporu münasebetiyle 12,21,26,29 

I — Devlet memurları aylıklarının tev-
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

j Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
ydı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan-

] lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak-
| kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
1 komisyonları raporları münasebetiyle 444 

— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor-

I lan .münasebetiyle-:"•;•-.;'' •.- . . . . . . .- - 4 6 4 
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Suphi Bayfkam (İstanbul) - Erzurum 
Milletvekili Tuıhan Bilgln'in, önceki Bir
leşimde İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'm, Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu tarafından kendisine haksız isnat 
yapıldığı iddiasına cevabı ve Suphi Bay
kam'm mukabil konuşması münasebetiyle 9 

Sadettin Bilgiç (İsparta) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gül ek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 347,416 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Ankara 
Milletvekili Burhan Apaydm'm, Kozlu 
olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında araştırma yapılmasının ka
bulü ve bakanlara hariçten yapılan mü
dahale konularında Hükümet hakkında, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca, 
gensoru açılmasına ve bu önergenin Ana
yasaya aykırı bulunduğu ve oylanamıya-
cağma dair A. P. Grup Başkanvekili Sa
bahattin Savacının önergeleri münasebe
tiyle 283 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 33 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 257 

— Yalnızca hatiplere itihamkâr konuşu
yor, diye tarizde bulunmamak, onları d'n-
lemesıni de bilmek icabettiği konusunda de
meci 92 

Turhan Bilgün (Erzurum) - Başkan/ 
Fuad Sirmen'in, Başkanlığında siyasi par
tiler grup yetkilileri ve Hükümet temsilci
sinin yaptıkları toplantı sonunda hazırla
nan protokol 235 

— Geçen Birleşimde çoğunluk olmadığı 
için toplanılmaması olayına Adalet Partili 
milletvekillerinin 28 Nisan şehitlerinin ru-

Sayfa 
hunu taziz takririnin okunması şıracında 
Mecliste bulunun sımalarının sebebolduğu 
isnadındaki düşüncelerinin müspet olduğu
na, Birleşimin yapılmamasında diğer, grup-, . . 
ların da aynı ölıçüde sorumlu bulundukla
rına dair demeci 390 

— önceki,Birleşimde İstanbul Millet
vekili Suphi Baykam'm, Edirne MiU.etve-... 
kili Fahir Giritlioğlu tarafından kendisi
ne haksız İsnat yapıldığı iddiasına cevabı 
ve Suphi Baykam'm mukabil konuşması - 8 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile • 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partj.ler ....... 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 247,251,591 

— 28-29 Nisan olaylarının yıl dönümü 
dolaysiyle şehit düşen gençlerin ruhlarını < 
taziz dcin saygı duruşunda bulunulmasına 
dair önergeler münasebetiyle , 395 

Şadı Binay (Bilecik) - Bilecik Millet
vekili Sadi Binay'm, 5254 sayılı Kanunun "„ 
iyi igletıllmecliği, bunun için Tarım ve Tica- . > 
ret Bakanlıkları ile Ziraat» Bankasının 
koordine bir çalışma yapması gerektiği, 
•metorolojik etütleıün iyi yapılmaması yü
zünden Sarıyar Barajının taşarak su bas
kınlarına selbebolduğu, sel bölgelerindeki . : 
pancar ekicller>in:in alacaklarına öncelik ta- • 
nımm'ası icabettiği konularında. gündem, . 
dışı dcımeci 435 

Ferruh Bozbeyli (İstanbul) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ûn, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisfyonu kurulmasına dair öner
gesi münasebetiyle 129 

— Avrupa Konseyinin kurulmalına tey • • ' • - . < 
kabul eden 5 Mayıs tarihinin «Avrupa Gü-. .,-
nü» olarak ilân edilımiş bulunması, müna-y ...f 
şefaatiyle, bu Konseyin ve onu takiben vü
cut bulmuş olan Avrupa birliklerinin ebe
diyen payidar olmasını temenni, eden de-/ ^ •.•.-; 
meçi 505 
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— Gündemde bu dönemde bitirilmesi 
gerekli Iranun tasarısı ve teklifleri bulun
ması sebebiyle birleşimlerin başında ve de
vamı sırasında is'ım okumak sureciyle yok
lama yapılacağı, üst üste üç birleşimde bu-
îuflımıyan üyeler hz&lkmda İçtüzük hü
kümlerinin tatbik edileceği yolundaki 
açıklaması 573 

— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
önceki birleşimde Başkanlık Divanının tu-
tutmu haikkında demece Başkanlığın cevabı 90 

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 

Sayfa 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi münasebetiyle 62,94 

— Usul hakkında 162 
Nurettin Bulak (tıtanbul) - Siyasi par

tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gül ek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 645 

ÖaÜrettin Çanga (Bursa) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 218,225 

Fethi Çelikbaı (Burdur) - Ankara 
Milletvekili Burhan Apaydının, Kozlu 
olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında araştırma yapılmasının ka
bulü ve bakanlara hareten yandan mü
dahale konular-nda Hükümet hakkında, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarnca, 
gensoru acımasına ve bu önergen'n Ana
yasaya aykırı bulunduğu ve oylana^rva-
ca$ma dair A. P. Grup Ba^kanvekili Sa
bahattin Savacının önergeleri münasebe
tiyle 284 

— Başkan Faud SirmenMn, Bsşkpnlı-
ğında siyasî partiler grup yetkilileri ve Hü-
Mmet temsilcisinin yaptıkları toplantı so
nunda hazırlanan protokol 234 

— Devlet memurları aylıklar'nm. tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanıca baŞlı (1) savdı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları ranorîarı münasebetiyle 441 

— Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hak

kınca kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 452 

— Hatiplerin konuşmalarında geçen ga
liz elfaz için İçtüzükte lisan nezahetine 
davet hususunda hükümler bulunduğu, 
Başkrniıkça bunların yerine getirilmediği, 
bu gibi olaylara meydan vermemek için 
bundan sonra bu konuda dikkat gösteril
mesi icabettiğine dair demeci 91 

— İzmir Milletvekili Muctafa Uyar'm, 
2833 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
Ticaret, Malîye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 461 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nci bölümünün 18 nci f-kra-
smm değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 458 

— Siyasi partUer kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklileri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 215,417 
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Kemal Demir (Bolu) - Nüfus plânla

ması hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu münasebetiyle 23,24 

Tahıin Demiray (İstanbul) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülck ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle ' 344 

Nihat Diler (Erzurum) - Erzurum'un, 
Tortum ilçesi nahiye ve köylerini sel âfe
tinden ve su baskınından korumak için ne 
tedbirler alındığına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut'un sözlü cevabı münasebetiyle 365,366 

— Kendisinin petrol kaynaklarının, 
süratli olarak, işletilmesi konusunda ne 
gibi yol takibedileceğine dair, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Me'hmet Tur
gut'un sözlü cevabı münasebetiyle 531,532,538 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Giresun 
Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'mm, İstan
bul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ti
careti ve bunlarla ilgili konularda ince
leme yapmak üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince kurulması kabul edi
len Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi münasebetiyle 208 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nci bölümünün 18 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 459 

Hasan Erdoğan (Kars) - Komşu mtem-
lekeitlisrdeki Anadoüu .asıllı ErcuıenileTÛn bâ
zı tahr-iki'-erle m'emlekecimiz tafJeyhin.de nü- '. 
rmsuyiş yapm-aık istedikleri ve geçmişte Ana-

Sayfa 
—-Siyâsi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 219,410,412,520,521,593,683, 

640,641 
Ali Dizman (Tokat) - Siyasi par

tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim.-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 215,350 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Ömer 
Zekâi Dorman (İstanbul) - Antalya 
Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner-
gesi münasebetiyle 61 

•dolu'da Türk - Eınmlemi miünıaısebeıtkd too» 
mıTJaırm'ck demeci 231 

Asım Eren (Niğde) - Adaıtat (Ba
kanı îrfan IBaran'm, Seçimlerle ilgili ka
nunların foâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve >bu kanunlara ıbâzı !hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının 'havale edilmiş 
olduğu Adalet ve Anayasa komisyonların
dan seçil'csek fbeşer üyeden kurulu geçici 'bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
münasebetiyle 239 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve -Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile 
Karma Bütçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle 26 

Millet Meclisi Fihristi Cilt 38 

http://�afJeyhin.de
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— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (.1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 450 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 36 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 579,629,634 

Nihat Erim (Kocaeli) - Galo Bıaızia'nın 
raporu karşısında Hükümetin takınmış ol
duğu tavrı yerinde bulduklarına dair de
meci 5 

N'lzamettin Erik-nen (Giresun) - Adialfeiti 
Bakanı irfan Ba^an'm, ISeçimlerle ilgili ka
nunların 'bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanunlara (bâzı hükümler eklenmesi 
hpJkkmdaki kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Adalet ve Anayasa 'komisyonlarm-
dan seçilecek beser üveden kurulu geçici bir. 
komisyonda görüşülmesine, dair önergesi, 
münasebetiyle 237 

Sayfa 
tlhami Ertem (Edirne) - Cumhuriyet 

Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
iki arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu teklifi ile Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sa
yılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
İ nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu müta
lâası ile Plân Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu raporları münasebetiyle 299,300 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 519,583 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Dışişleri 
Bakanlığının yabancı memleketlerde görevli 
telsizcilerin ücretleri ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 454 

Muhlis Ete (Ankara) - Millî Prodük
tivite Merkezi kurulug kanunu tasarısı hak
kında Cumhuriyet Senatomu Başkanlığının 
rsfc tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Ko
misyon rrrp'oru münasebetiyle 179 

Kamran Evliyaoğlu (Samsun) - 28 -
29 Nisan olaylarının yıl dönümü dolayısiyle 
şdhit düşen gençlerin ralhlarını taziz için 
saygı duruşunda bulunulmasına dair öner
geler münasebetiyle 398 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) - Antalya 
Milletvekili İhsan Âtaöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı

ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi münasebetiyle 114,145 

Usul hakkında 180 

Mehmet Geçioğlu (Adana), - ÇuMpir^ 
lik Müessesesinin genel müdürşüz içlare, 
edildiği, Birliğin bünyesindeki ^oopera-
tflerden bâzılarının ortaklara ödediği mahr. 
sal bedellerinden % 5 kestiği, bâzılarının, 
tam ödeme yaptığı, B^rlik-memurları, ara

sında huzursuzluk bulunduğu, Ticaret 
Bakanlığının. bu müesseseye tarafsız- bir 
genel müdür tâyini ile gerekli teftişleri 
yaptırması, icabettiği konularında demeci 342 

Fahir Giritlioğîu (Edirne) - Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
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iki arkadaşının, Öümhüriyet Senatosu Teş
kilât kânunu teklifi ile Millet Meclisi idare 
Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sa
yılı Kanunu değiştiren Ü3I sayılı K-ânüiiuri 
1 nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kâ
nuna bâzı hükümler eklenmesine dâir ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu mütâ
lâası ile Plân Komisyonu ve Mâliye Ko
misyonu raporları münasebetiyle 287,288 

— Enerjıi ve Tab'î Kaynak1 ar Bakanı 
Mehmet Turgut'un, sözlü sorusuna cevabı 
münasebetiyle 360 

— Hakkâri ilinde tarım ve veteriner 
t eski1 âtlarının noksan oluşunun mahzur
ları üzerinde durulup durulmad ğıha dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Turan Kap anlı'-
ıım, sözlü cevabı münasebetiyle 538 

— tşçi Sigortalan Kurumunun, işçile
rin tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sos* 
yal Yardım Bakanlığı kanaMyle yaptırıl
masının daha istifadeli olup olmıyacağına 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Faruk Sükan'm, sözlü cevabı 
münasebetiyle 356 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 351 

— Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ah
met Topaloğlu'nr.n cevabı 'münasebetiyle 528 

— Van ve Hakkâri illerinde, merinos-
çuluğu teşv'ık ve geliştirmek için ne ya-
p ldığma dair «sorusu ve Tarım Bakam 
Turhan Kapanlı'nın sözlü .cevabı münase
betiyle 536 

Fahrottin Kerim Gökay (istanbul) -
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşmm, Cum
huriyet Senatosu Te-.kilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi îdare Âmirlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nei madde-' 
sinin değiştirilmesine ve btf kânuna bâzı 

Sayfa 
hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu* mütalâası ile 
Plân Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
raporları münasebetiyle 297 

— Önceki 'birleşimde Suriye Devlet Baş
kanının foeyaîıa tini yanlışlıkla Beyrut 'ta 
yapmış ölçtüğünü söylediğine, adı geçen be
yanatın Öâl§p şehfiiıcİe yapılmış olduğuna 
(kir demeci .621 

— Suriye Devlet Başkanının Beyrut'ta 
bir törendeki (beyanına değinerek, bunun 
iyi (komşuluk, insanlık ve milletlerin 'birbiri-
n3 «göstermesi gerekli saygı ilkelerine aykırı 
bulunduğu, konulu demeci 575 

— Yurt dışındaki işçilerimizle Hüküme
tin yakından ilgilenmesi lüzumuna dair de
meci 199 

Mehmet Göker (Kayseri) - Aır'jaüieit Ba
kanı îrfan Baran'in, Seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Adalst ve Anayasa komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisvonda görüşülmesine dair önergesi 
münasebetiyle 240 

Ferda Güley (Ordu) - 1965 malî yılı 
bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarma yetki veren 19 . 2 . 1965 
gün)ü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe Komis
yonu raporu münasebetiyle 13 

Muslihittin Gürer (Sakarya) - 1965 
malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya ka
dar.. Devlet harcamalarına yetki veren 
1 9 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe 
Komisyonu' raporu münasebetiyle 26 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dâir olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayilı cetvelin 4665 sa-
yili Kanttnîa degişÛrilen Dışişleri Saİari-
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Sayfa 

lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 440 

— İMillî Prodüktivite merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı 'hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının ret tezkeresi ile Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 178 

- Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık - Ara
bulucu Galo Plaza'nın Kıbrıs konusunda 
son verdiği raporda yetkileri dışına çıka-

Kâmil tnal (Bolu) - Ege Üniversitesi 
adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması 
hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 

Tarım Bakanı Turhan KapanLı (Cum
huriyet Senatosu Sakarya Üyesi) - Edirne 
Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Hak
kâri ilinde tarım ve veteriner teşkilâtla
rının noksan oluşunun mahzurları üzerin
de durulup durulmadığma dair sorusuna 
cevabı 537,538 

—- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ
lu'nun, Van ve Hakkâri illerinde, Meri-
nosculuğu teşvik ve geliştirmek için ne 
yapıldığına dair sorusuna cevabı 534 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, 
motorla sulama yapılmak üzere elektrik 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındır
lık ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
ve Tarım Bakanlığına.ait kısmına cevabı 542 

Sayfa 
Maliye Bakanı ihsan Gürsan (iz

mir) - 19G5 malî yılı bütçeleri kanuıılaşm-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler 'hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe 
Komisyonu raporu münasebetiyle 22,30 

rak meselenin esası hakkında kanaatini 
izhar etmiş olmasiyle arabuluculuk sıfatı
nın sona erdiğine dair demeci 4 

4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 439 

— Samsun Milletvekili İl yas Kılıç'm, 
orman içinde veya civarında yayyan va
tandaşlarla orman idaresinin karşılıklı ih
tilâfları yüzünden mahkemeye düştükleri, 
bunların giderilmesi için Orman Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının biran evvel çıkarılması gerek
tiği konusundaki gündem dışı demeci ve 
Meclis komisyonlarında bulunan tasarı 
hakkında Hükümetin bir şey yapmasının 
mümkün olmadığı bu tasarının ve tahdit 
komisyonlarının teşekkülü hakkındaki ta
sarının biran önce kanunlaşmalarında 
büyük faydalar bulunduğu yolunda ceva
bı 624 

İsmet Kapısız (Yozgat) - 28 - 29 Nisan 
olaylarının yıl dönümü dolayısiyle şehit 

İ. Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ilhlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 

iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi münasebetiyle 79 

i 

K 



Srtfa 
düşen gençlerin ruhlarını taziz için saygı 
duruşunda buluııulımasma dair önergeler 
(münasebetiyle 397 

Mustafa Kaptan (Sinop) - Devlet Per
soneli meslek teşekkülleri kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tez'keresıi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 181 

— İstanbul Valisi Niyazi Akı'nm İstan
bul belediyesi bütçesinin ge^ir ilc.smını sı
kıntıya uğratarak ve gider kısmını da ay
nen onanmasmın yaratacağı güçlükler ve 
yapılan itirazın neticelenmesine kadar 
Hükümetçe tedbir alınması konularında 
gündeım dışı demeci münasebetiyle 114 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Vatan
daşlara karakollarda dayak atıldığı ve 
rüşvet alındığı, bunların önlenmesi için 
Hükümetin tedbir alması gerektiğine dair 
demeci 574,575 

Mehmet Kaaova (Tokat) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gül ek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 626 

Mekki Keskin (Konya) - İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, 2836 sayılı Kanu
nun 22 nci maddesinin değiştirilmesme 
da:v kanım teklifi ile uzman jandarma ka
nun tasarısının önemlerine binaen biran 
evvel kanunlaşmalarını tomin için verdiği 
önergenin icabının yerine getirilmesine 
dair gündem d^ş: demecine karşılık, öner
genin Dı'vanda gereği düşünüldükten son
ra Genel Kurula sunulacağı yolunda cevabı 49 

Sabri Koskin (Kastamonu) - İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 2836 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmen'ne 
dair kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 460 

îlyas Kılıç (Samsun) - Dışişleri Bakan
lığının yabancı memleketlerde görevli tel
sizcilerin ücretleri ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 455 

Sayju 
— Orman içkide veya civarında yaşı-' 

yan vatandaşlarla Orman İdaresinin kar
şılıklı ihtilâfları yüzünden mahkemeye 
düştükleri, bunların giderilmesi için Or
man Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının biran evvel çıka
rılması gerektiği konusundaki gündem dışı 
demeci ve Taıım Bakanı Turhan Kapan-
lı'mn Meclis (komisyonlarında bulunan ta
sarı hakkında Hükümetin bir şey yapma
sının mümkün olmadığı bu tasarının ve 
tahdit 'komisyonlarının teşekkülü hakkın
daki tasarının biran önce kanunlaşmala
rında büyük faydalar bulunduğu yolunda 
cevabı 623 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Baçkan Fu-
ad Sirmen'in, Başkanlığında siyasi partir 
ler grup yetkilileri ve Hükümet temsilcisi
nin yaptıkları toplantı sonunda hazırlanan 
Protokol 235 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
'uncaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile 
Karma Bütçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle 23 

— Giresun Milletvekili 1. Eteni Kı-
lıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtın
da kaçakçılık. İrrs^zbk. uyuşturucu p/ı.''-
de, beyaz ikadm ticareti ve bunlarla ilgili 
konularda inceleme yapmak üzere, Ana
yasanın 88 nci maddeci gereğince kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi münasebetiyle 202,206 

— Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 38 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gül ek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 



Sayfa 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 243,250,252,253,343,403,407,408,409,410,418. 

510,514,5.15,516,518,520,521,580,589,591,626, 
632,635,640,644 

Haldan Kisayol (Kocaeli) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

Soy fa 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı eetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 

M 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 
Usul hakkında 

Sayfa 

168 

443 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) -
1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun 

i V nci bölümünün 18 nei fıkrasının değiş-
| t irilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
| Komisyon raporu münasebetiyle 458 

O 
Cevad Odyakmaa (Siva*s) - Antalya 

Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıfcıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi münasebetiyle 114,130 

— Usul hakkında 164 
Talât Oğuz (Mardin) - Siyasi par

tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibra'him* 
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 517,578,628,635,646 

Hilmi Okçu (Manha) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gül ek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 629 

Müştak OGaımuş (Bitl's) - I&şın uzraı 
sürmesi sebebiyle Bitlis ilinde birbuçük 
aydan beri yem sıkıntısı çökildiği, hayvan
cılıkla geçinen ve. güç durumda kalan: v**-
,tandaşk#-ı yem yardintı yapılması": ve' tadi 
verilmesi konularında gündem difi- demesi' 

O, H. P. Grupu adına Kemal Okyay 
(Kare) -1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşm-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü Ve 544 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dâir kanun tâsarisi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler 'hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe 
Komisyonu raporu münasebetiyle 13,29 

Kemal Okyay (Kars) - Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
iki arkadaşının. Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu teklifi ile Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 550Ö sa
yılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu müta
lâası ile Plân Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu raporları münasebetiyle 295,299 

Oğuz Oran (İstanbul) - î^taribül Valisi 
Niyazi Akı'n-.n İstanbul Belediyesi bütçe--
ninin gelir kısmını sıkıntıya uğratarak: ve 
gider kısmını da aynelt onamasının y&Mte^ 
cağı güçlükler VS- ygpûsm. itirazı^ rietiöelM-
masine kâda¥ Hü'»:ünfetç'§ tedbir? âlınm^ai'. 
konularında gündem dışı cfeSoT %i2 
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Sayfa* 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarribrahimoğhj'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 256 

Sayfa 
Şlnasi Osma (İzmir) - Kıbrıs'taki son 

olaylar ve bu olaylar karşısında Hüküme
tin eski. Hükümetlerden daha tesirli bir pOi-
litika takıbetmesi gerektiğine dair demeci 198 

O 
ihsan önal (İçel) - Siya3i par

tiler kaj(»j#u. tasanst Ue Adana, Milletve
kili Kasnn Gülek ve Kemal Şarıibrahim-
oğlu'nun,, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici K#mis$o;& raporu münasebe
tiyle 217,2.19 

Rüıtü özal (Konya) - 1965 mat yılı 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki vereır Î9 . 2 . 1965 
günlü ve 544' sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kamın: tasarısı ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi' ile Karma Bütçe Körnis*-
yonu raporu münasebetiyle 

— Dışişleri Bakanlığmjn. yabancı memr 
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri ve 
Plân komisvonl'arı raporlâro münasebetiyle 

Reşat özarda (?Aydm) - Dışişleri Ba
kanlığının yabancı memleketi ercte görevli' 
t elsize'ler iiı ücretleri ve Flâfr komisyonları 
raporl arı münasebetiyle^ 

— Edim* Milletvekili Nazmi özoğul ve 
9 arkadaşının, Subaylar Heyetine mahsus 
4273 sayılı Kanuna ek,kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu, raporu- münasebetiyle, 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana- Milletvekili. Kasım, Gülek- ve Ke-

n 

453 

454 

465 

mal Samibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra^ 
poru münasebetiyle 222 

Kadri özek (İzmir) - 1965 malî yılı 
bütçeleri, 'kanunlaşıncaya kadar Devlet 
harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ile Karma Bütçe Kornisr-
yonu raporu münasebetiyle 18 

Mehmet öz^ey (Burdur) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve
kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 220 

Nasmi özoğul (Edirne) - KTeradisihiın* 
ve 9 arkadaşının, Subaylar- Heyetine mahv 
sus 4273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu münase
betiyle- 466 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ila 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarcibrahimoğlu'nun, Siyasi parti1 er 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon, ra
poru münasebetiyle 214,216,221,416427 

Sayfa 
Emin Paksüt (Ankara) - Usul hakkın

da 161 
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Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) -
Adalet Bakanı İrfan Baran'm, Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi ha'/kındaki kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi münasebetiyle 238 

— Başkan Fuad Sirmen'in, Başkanlı
ğında siyasi partiler grup yetkilileri ve 
Hükümet temsilcisinin yaptıkları toplan
tı sonunda hazırlanan protokol 233 

— 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-
şmcaya kadar Devlet harcamalarına yet
ki veren 19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile 
Karma Bütçe Komisyonu raporu müna
sebetiyle 14 

— Kifayet önergesi aleyhinde 509,510 
— Siyasi partiler kanunu, tasarısı ile 

Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 409,410,413,428,510 

— Son zamanlarda avukatların gör
dükleri vazifelerden dolayı taarruza ve 
tecavüzlere uğradıkları, bu olaylar sebe
biyle adaletin tam ve kâmil mânada ger
çekleşmesinin mümkün olmadığı, bu ko
nuda Hükümetin ve İçişleri Bakanlığının 
tedbir alması gerektiği, hakkında demeci 507 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - Ankara 
Milletvekili Burhan Apaydm'm, Kozlu 
olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında araştırma yapılmasının ka
bulü ve bakanlara hariçten yapılan mü
dahale konularında Hükümet hakkında, 
Anayasanın 89 neti maddesi uyarınca, 
gensoru aç1 İmasına ve bu önergenin Ana
yasaya aykırı bulunduğu ve oylanamıya-
cağma dair A. P. Grup Başkanvekili Sa
bahattin Savacının önergeleri münasebe
tiyle 

S 
f Sayfa 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
1 hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 445 

— Devlet personeli meslek teşekkülleri 
I kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena

tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
I Senatosunca yapılan değişikliklere daıir 

Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 183 

— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
I kanunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Se

natosu Başkanlığının ret tezkeresi ile Mil-
I let Meclisi Geçici Komisyon raporu müna

sebetiyle 177 
I — Söz ve fikir hürriyeti masuniyetinin 

en yüksek derecesini Meclis kürsüsünde bul
ması lâzımgeldiği, bunun korunması için 
bütün milletvekillerinin görevli olmaları 

1 gerektiğine dair demeci 92 

I Ahmet Savrun (Adana) - Siyasi par-
I tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve

kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 

I ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 627 

llyas Seçkin (Ankara) - Devlet me-
I murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
I dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa-
I yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri-
I len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad-
I rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
I ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor-
I lan münasebetiyle 441 
I Ruhi Soyer (Niğde) - Siyasi par-
I tiler kanunu tasarısı ile Adana Milletve-
I kili Kasım Gülek ve Kemal Sarıibrahim-
I oğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
I ve Geçici Komisyon raporu münase!be-

tiyle 187,346,415,577 
Celâl Sungur (Yozgat) - Devlet me-

I murları aylıklarının tevhit ve.teadülüne 
I dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa-
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yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına 'bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 442 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Faruk 
Sükan (Konya) - Edirne Milletlvekili Fa-

Ahmet Şener (Trabzon) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
•dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri-

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 447 

Vefa Tanır (Konya) - Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Rad
yosunun TRT Kanunu hükümlerini ilhlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu 
iddia ve isnatlarının gerçek olup olmadı
ğı hususunu incelemek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi münaseebtiyle 78 

— öniceki Birleşimde Başkanlık Dlilva-
mmın tutumıu Ihakkınlda demeci 90 

Naim Tirali (Giresun) - Fınditk üreti
cilerini güç durumdan kurtarnuaık içlin Hü
kümetin fındık politikasının üreticileri ko
ruyucu istikamette açıklaması ve fındık 
mubayaasına devam edilmesi konularında 
'gündem dışı demeci 49 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet To-
paloğlu (Adana) - Edlirtne Milletvekili 
Falhir Giritlioğlu'nun, Şemdinli ilçesi'nin 
yetiştirdiğ tütünlenı üstün kaliteli olup 
olmadığına dair sorusuna cevabı 527 

Sayfa 
Ihir Giriıtl'ioğlu'nun, Işıçıi Sliiglortaları Ku-
rumunun, isçilerin tedavilerfinli bir eMen, 
Sağlık ve Sioisyaıl Yardum Bakanlığı kanıa-
Myıle yaptııolımasmnın dalha ilsıtilfadeli olup 
olmııyacağuM dair $oru'SUM<a cevabı 355 

len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 447 

T 
Cihat Turgut (Balıkesir) - Son günler

de inkişaf gösteren sol cereyanlar, 23 Ni-
j san günü Kızılay'da geçen olaylar ve bu 

cereyanlar karşısında Hükümetin halkı 
uyarması, tedbirler alması gerektiğine 
dair demeci 338 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin 
Azort bucağının Uzundere mahallesin
den geçen sel yatağının temizlenmesi hu
susunda bir karar alınıp alınmadığına 
dair sorusuna sözlü cevabı 360,361 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyünde
ki Birdik suyu üzerinde yapımına başla
nan sulama tesislerine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Köy işleri bakanların
dan sorusuna sözlü cevabı 359 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köy
lerini sel âfetinden ve su baskınından ko
rumak için ne tedbirler alındığına dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı 364,365 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, petrol kaynaklarının, süratli olarak, 
işletilmesi konusunda ne gibi bir yol ta-
kibedileceğine dair, sorusu ve sözlü ce
vabı 531,532,533,534 

-— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi-

Millet Meclisi Fihristi Cilt 38 
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ne, motorla sulama yapılmak üzere, 
elektrik getirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynak-

Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Dışişleri 
Bakanlığının yabancı memleketlerde gö
revli telsizcilerin ücretleri Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 456 

— Nevşehir Milletvekili Ali Bftfttn 
Numandğlü'nun, 1 . 7 . 19Ö4 tarih ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nci bölümünün 18 fici fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 459 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nün, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 416,427,634 

. Mustafa Uyar (tamir) - 2836 sajyıİi' 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 461 

— 2836 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine daıir kanun teklifi 
ile Uzman jandarma kanun tasarısının 
önemlerine binaen biran evvel kanunlaşma
larını temin için. verdiği önergenin ieaibının 
yerine getirilmesine dair gündem dışı de
meci 48 

Veli Uyar (Yozgat) - Cuımlhuıriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
iki arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Teş
kilât kanunu teklifi ile Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sa
yılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu müta
lâası ile Plân Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu raporları münasebetiyle 293 

Sayfa 
lar, Bayındırlık ve Tarım bakanlarından 
sorusuna Enerji ve Taniî Kaynaklar Ba
kanlığına ait kısmına sözlü cevaplan 543 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakan
lığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kında l a n u n tasarısı ve Dışişleri ve Plâü 
komisyonları raporları münase/betiyle 440 

— İzmir Milletvekili Müstafıa Uyar'in, 
2836 sayılı Kanunun 2 nci mıaıddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 463 

— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı hakkında Cumhüıiıiyet Se
natosu Başkanlığının ret tttskfereri ite 
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
münaısebetiyle 177 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlü'nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nci bölümünün 18 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 459,460 

— Taşıt Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 467 

— Ziraat Odalarına üye kaydı için is
tenen aidatın çokluğuna, yabani otlarla 
mücadele ilâçlarının bulunamadığına ve 
kendir ekimine engel olunduğuna dair 
demeci 392 

Ali Rıea Uauner (Trabzon) - 28 - 29 
Nisan olaylarının yıldönümü dolayisiyle 
şehit düşen gençlerin rulhlarmı taziz için 
saygı duruşunda bulunulmasına dair öner
geler münasebetiyle 397 

u 



_ 99 --
Ü 

Sayfa 
Reşit Ülker (İstanbul) - Büyük şehir

lerdeki gecekondu dâvasına Yüce Parlâ
mentonun el atarak Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına buna dair esaslar konduğu ve ic
raata geçildiği, ancak Gecekondular ka
nunu teklifinin gündeme alınarak bir an 
önce çıkarılması icabettiğine dair gündem 
dışı demeci 434 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaİdi ve iki arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi 
ile Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunu de
ğiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile 
Plân Komisyonu ve Maliye Komisyonu 
raporları münasebetiyle 297 

— Bina kiraları kanunu tasarısının, 
önemine binaen, Siyasi partiler kanunu 
tasarısından hemen sonra görüşülmesine 
dair gündem dışı demeci 173 

— Giresun Milletvekili 1. Etem Kı-
lıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtın
da kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu mad
de, beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili 
konularda inceleme yapmak üzere, Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi münasebetiyle 211 

— Millî Prodüktivite merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının ret tezkeresi ile Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 176 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke-

Nadir Yavu^kan (Burdur) - İzimir Mil
letvekili Mustafa Uyar'in, 2836 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kamun teklifi ve Tarım,, Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 463 

Sayfa 
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi parti!'.'r 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 215,253,404,521,579,625,642 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü (Cum
huriyet Senatosu Kayseri Üyesi) - Etmıos 
Gazetesi muhaibirıiyle Dışişleri Bakanlığı
nın bir yetkilisi yanında konuşma yaptığı 
ve Hükümet programında Kıbrıs politika
sının gayet açık olarak itfade edildiği konu
larında demeci 6 

— İstanbul Milletvekili Fahrettin Ke
rim Göte&y'ın, yurt dışınd&M itf^erâfcıMe 
Hükümetin yakından ilgüenmesi lüzumuna 
dair demecine cevabı 199 

—• İzmir Milletvekili Şinasi Osuna'nın, 
Kıbrıs'taki son, olaylar ve bu olaylar karşı
sında Hükümetin eski hükümetlerden daha 
tesirli bir /politika takibetmıesti gerektiğine 
dair demecine cevabı 199 

Ahmet Üstün (Ankara.) - Giresun 
Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'nun, İstan
bul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ti
careti ve bunlarla ilgili konularda ince
leme yapmak üzere, Anayasanın 88 nei 
maddesi gereğince kurulması kabul edi
len Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi münasebetiyle 207 

— Ordu Milletvekilli Ata Topaloğlu'-
nun, fındık zıiraatinin bölgelerde yapılması 
hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi münasebetiyle 212 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gülek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 224 

— Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Baişkanlığımn ret tezkeresi ile Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 180 

Y 
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Sayfa 

— Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'nun, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı 
tablosunun V nei bölümünün 18 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 459 

Ticaret Bakanı Macit Zeren (C. Sena
tosu Amasya Üyesi) - Trabzon Milletvekili 
Alıi Rıza Uzuer'in, önceki birleşimde buğ
day satışları (konusunda yaptığı konuşma
sına cevabı 7 

Aaiz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Eskişe
hir'deki ıs el felâketi dolayısiyle Hülkümetin 
uzun ve kısa vadeli tedbirler .ailıması, çift
çilere pancar (bedelierinin hemen verilmesi 
ve tohum ve 'kredi yardımı yapılması 'ko
nularında demeci 230 

—• Eskişehir'in, Sarıcakaya ilçesine mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik ge-

Sayfa 
— i. Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) -

Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 

teklifleri ve Geçici Komisyon raporu mü
nasebetiyle 037 

tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Turgut ile Tarım Bakanı 
Turhan Kapanlı'nm ısözlü .cevaplara mü
nasebetiyle 542,543 

— Çifteler kazasında bir memurun 
Adalet Partisi Başlkan ve mensuplarına 
•sövme cesareti bulunduğuna dair demeci 393 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gül ek ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 519 

z 


