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14. Birleşim 

27 . 11 . 1964 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti, 604 

2. — Yoklama 604 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu, son 
günlerde artan trafik kazalarına karşı gerekli 
tedbirlerin alınmamasından ve hattâ kazaya uğ-
rıyanların kendi hallerine terk edilmesinden 
duyduğu üzüntüyü bildiren bir konuşma yap
tı. 

Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral, soru
lara zamanında cevap verilmemesinin millet
vekillerinin denetim görevini yapmasını güç-
leştirdiğine dair açıklamada bulundu. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
orman mmtıkalarmdaki köylerin acil ihtiyaçla-
riyle, ormanların tahribini önliyecek tedbirler 
ve orman mahsullerinin değerlendirilmesi ko
nularında bir demeç verdi. 

özel öğretim kurumları kanun tasarısı ile 
teklifleri, komisyona verilen maddeler henüz 
gelmediğinden, görüşülemedi. 

Yazılı Sorular 

1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Çermik ilçesinin Haraba ve Musikan köylü
leri arasındaki silâhlı çatışmada öldürülen Jan
darma erinin, bu katli sebebiyle Jandarma Ku
mandanının. sevk ve idare bakımından, bir ku-

BAŞKAN — Yoklama oylarınızı otomatik ci
haza işaret buyurmanızı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Efendim, aranılan nisap yoktur. İçtima nısa-

Devlet Personeli meslek teşekkülleri kanun 
tasarısının görüşülmesine devam olunarak ko
misyona verilen maddelerle yürürlük maddele
ri dışındaki maddeleri kabul edildi. -

Siyasi Partiler kanun tasarısının görüşül
mesine başlandığı sırada beş milletvekili ayağa 
kalkarak çoğunluk bulunmadığını bildirdikle
rinden ve yapılan yoklama sonunda da yeter 
saymın kalmadığı anlaşıldığından, 

27 Kasım 1964 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 17,25 de) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Mekki Keskin Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

suru görülüp görülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/584) 

2. —• Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazine-
dar'ın, Ordu ilinde çay dikili arazinin kaç dö
nüm olduğuna dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/585) 

bı bulunmadığı için ve olacağı da tahmin edilme
diği için 1 Aralık Salı günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,10 

SORULAR 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 

KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2 . — YOKLAMA 




