
DONEM : 1 C İ L T : 34 TOPLANTI : 4 

MİLLET MECLİS! 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

~++~»~-*mmm 

36. Birleşim 

8 . 1 . 196S Cuma 

İçindekiler 

l. 
2. 
3. 

Geçen tutanak özeti 
Gelen kağıtlar 
Yoklama 

Sayfa 
564 
564 

565,576 
4. — Başkanlık Divanının Genci Ku

rula sunuşları 565 

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ziraat Bankasının topraksu kredilerinin 
vatandaş yararına ve bölge özelliklerine 
göre dağıtılması hakkındaki genelgesine 
ve hisseli araziye topraksu kredisi veril
mediğine dair demeci 565 

2. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın, 
seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm-

Sayfa 
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, havale edilmiş olduğu Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 6 
şar üyeden kurulacak Geçici bir Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/772 
4/349) 565:573,577:580 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
mir ve Bolu Milletvekili Kâmil inal'in, 
Çayın yetiştirilmesi ve istihsalindeki ve 
ithalindeki tatbikatı incelemek, Bsş Yıllık 
Plân tatbikatında aksaklıklar olup olma-
madığını araştırmak üzere, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir araştırma ko
misyonu kurulmasına dair önergesi (10/17) 573: 

576 



'UTANA KÖZETl 1. — GEÇEN T 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 

Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına 
mütadlik Milletlerarası Andlaşma ve ekleriyle 
Demiryolu ile eşya taşınmasına mütaallik And
laşma ve eklerinin, ek Protokolün ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna, 

Develt Su îşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa brğlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmasına ve 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyen-
ler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarılarının ye
niden yrpılan açık oylamalariyle ilgili tasnif
ler sonunda, bu tasarıların kabul edildikleri' 
anlaşıldı. 

Deniz îş Kanunu teklifi ile , 
Ek görev ve aylık ödenekleri namı altında 

1962 malî yılı Bütçesinden her hangi hir te
diye yapılmaması hakkında kanun tekl'finin, 
Genel Kurulun 24 . 12 . 1964 tarih ve 12 nci 
Birleşiminde îş Kanunu tasarısını görüşmek 
üzere kurulması ka.bnl edren Geçici Komisyona 
havalesine dair Maliye Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri okundu, kabul olundu. 

Tasan 
1. — özel Yatırımlar Bankası kanunu ta

sarısı (1/778) (Ticaret, Maliye ve Plân Ko
misyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Osman Saim Sarıgöllü ve 10 arkadaşının, Emek
li sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm si
gortaları Kanunlarına tabi hizmetlerin birleş
tirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli 223 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/786) (Ulaştırma, 
Çalışma, Maliye ve Plân Komisyonlarına). 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Türk sinema filimciiiğini kalkındırma ka
nunu teklifinin, Hükümetçe hazırlanmakta olan 
aynı konudaki kanun tasarısı ile birlik1 e gö
rüşülmek üzere tehirine dair Turizm ve tanıt
ma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okunarak 
bilgiye sunuldu. 

Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının, hava1 e edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonların
dan seçilecek 6 şar üyeden kurulacak geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi, Ba
kanın. açıklanmasından ve usul noktasından 
yapılan görüşmelerden sonra, işari ve ayağa 
kalkılarak yapılan oylamalar sırasında verilen 
önergeler üzerine, adlar okunarak ve oyların 
birer birer tesbiti yoluyla açık oya sunulduy
sa da, ayırım sonunda yeter çoğunluk bulun
madığı anlaşıldığından bu oylamanın gelecek 
Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

8 Ocak 1965 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere (saat 17 de) Birleşime son veri'di 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ferruh Bozbeyli Süreyya öner 
Kâtip 

Yozgat 
îsmzt Kapısız 

Erdoğan Adalı'nın, 298 sayılı Seçimlerin tenH 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Ka
nunun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâveıi hak
kında kanun teklifi. (2/787) (Ada'et ve Anaya
sa Komisyonlarına) 

4. — Miras Milletvekili Kemal Bnğcıoğlu 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan'ın, Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sine bağlı, Askerî Yargıtay, askerî savcılıklar 
ve askerî mahkemelerde çalışın başkâJip, başkâ
tip muavini, zabıt kâtibi ve zabıt kâtibi mua
vinlerine tazminat verilmesi dair kanun tekli
fi. (2/788) (Adalet, Millî Savunma ve Plân 
Komisyonlarına) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTtPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Arkadaş
ların önlerindeki düğmelere basmalarını rica ede
rim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

reye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Zi
raat Bankasının Topraksu kredilerinin vatan
daş yararına ve bölge özelliklerine göre dağıtılma
sı hakkındaki genelgesine ve hisseli araziye top
raksu kredisi verilmediğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Talât Oğuz'
un bir konuşması vardır. 

. *.. 
Buyurun Sayın Oğuz, kısa olsun lütfen 

efendim. 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaşla

rım, Ziraat Bankası kredilerinin bünyesinde mü
talâa edilmesi icabeden Topraksu kredisinin 
tevzi şekli ve usulü hakkında pek kısa sürecek 
gündem dışı bir konuşma yapacağım . 
Aziz arkadaşlarım, bugün kalkınma, çabası ve 

hamlesi içerisinde bulunan Türkiye, vatandaşla
rın refah ve saadeti vatandaşların menfeati ile 
ilgili bulunan kararları almak ve bu kararları uy
gulamak için vazife ve mesuliyet deruhde eden 
birtakım müesseseler, birtakım teşkilâtlar vazife 
başındadırlar. Bugün Türkiye'nin kalkınması için 
herkesin üzerinde ittifak ettiği bellibaşlı üç mev
zuu vardır: Su dâvası, Millî Eğitim ve yol dâva
ları. Bu memlekette bunlar tahakkuk ettiği tak
dirde, Türk Milletinin kaderi değişecek ve Türk 
Milleti nurlu bir istikbale doğru yönelecektir. Bir 
de buna zamimeten Topraksu kredilerinin va
tandaşın menfaatine, vatandaşın bulunduğu böl

genin hususiyetlerine göre tevzi edilmesi halin
de doğrudan doğruya yeni bir hamlenin tevcih 
edileceği de tabiîdir. 

Bugün Ziraat Bankası Topraksu kredileri
nin tevzi usulüne dair bir tamim ittihaz etmiş
tir. Bu tamim münderecatına göre hisseli arazile
re Topraksu kredisi verilmemektedir. Aziz arka
daşlarım, bu tamim memleketimizin bünyesine, 
realitelerine ve toprak hukukuna tamamen aykırı
dır. Arazilerimizin kısmı âzamisinin gayrivârit 
hudutlarla çevrili oluşu ve irsen intikal etmesi se
bebiyle tamamı hisselidir. Bugün yüzde 70 - 80 
hisseli bulunan bu arazilere sahip olan vatandaş
ların topraksu kredilerinden istifade etmelerine, 
topraksu kredisi kullanmalarına imkân ve ihti
mal yoktur. Onun için bu tamimin yeniden gözden 
geçirilmek suretiyle memleketin bünyesine, toprak 
hukukuna ve vatandaşın menfaatine uygun bir 
şekilde tanzim edilmesini istirham eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay \n, seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilecek 6 şar üyeden kurulacak Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/772, 
4/349) 
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M. Meclisi B : 31 
BAŞKAN — önergenin açık oylamasını yapa

cağız. 
Seçim çevresini tâyin için kur'a çekiyoruz: (İs

mail Ertan: Denizli.) Denizli'den başlıyoruz. 
isimler okunduktan sonra sayın üyelerin, ka

bul, ret ve cekinser ifadelerini tesbit etmek sure
tiyle oylama yapılacaktır. 

(Denizli Milletvekillerinden başlanarak oylar 
tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Oylama 'muamelesi bitmiştir. 
(«Bir kişi daha 'geldi» sesleri) Efendim, oyla
ma işleminin bittiği ilân edilmiştir. («Ekseriyet 
var» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama netice
sini arz ediyorum. Oylamaya. (224) üye katıl
mış, (212) üye kabul, 7 üye ret, (5) üye de çe
kinser oy kullanmıştır. Meclis Reisimizin oy 
kullanma hakkı olmaması, fakat Mi l i s t e mev
cuttan madudolması sebebiyle (225) kişi Mec
liste bulunmaktadır. Bu sebeple nisap hâsıl ol
madığından... («Nisap var» sesleri) Arkadaşlar, 
meseleleri birlikte halledeceğiz, sözümü bitire
yim, süz istiyen arkadaşa söz vereceğim. 

Bu sebeple Meclisimizde nisap olmadığından 
yeniden açik oylarınıza müracaat edilecektir. 
Ve şu usulî meseleler halledildikten sonra Mec
lis çalışmaları da bu nisap dâhilinde mümkün ol
madıkından birleşim bir başka güne bırakılacak
tır. Şimdi Riyasetin bu usulî tutumu hakkında 
bir itiraz vardır. Sayın Sadrettin Çanga, siz mi 
efendim? (Gürültüler) 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz . 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşımızı dinliydim efen
dim. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Yapı
lan açık oylamanın, oy toplama muamelesin''n 
(bittiğini Sayın Başkan ilân ettiği anda salona 
iki arkadaşımız daha gelmiş bulunmaktadır. 
Dünkü oturum hatırlanacak olursa; oylamanın 
neticesi ilân edildikten sonra hazırlanmakta 
olan bir açık oylama talebine uygun olarak Baş
kanlık Divanı yeniden acık oylamaya müracaat 
ettiğine göre; şimdi de sadece oy toplama mu
amelesi bitip ve fakat oylamanın neticesi ilân 
edilmeden iki arkadaşımız gelmiş bulunduğuna 
göre bu arkadaşlarımızın da salonda bulunan 

8.1.1965 O : 1 
çoğunluğa dâhil edilmesi gerekir. Şayet Baş
kanlık bu hususu kabul etmese dahi, bundan 
evvelki teamüllere uyularak çoğunluğun sağlan
ması İhtimali dikkate alınmak suretiyle bu 'otu
rumun bir başka güne değil yarım saat sonraya 
bırakılması pekâlâ mümkündür. Başkanlığın 
bu yokla hareket etmesini arz ve teklif ederim. 

•COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca usul hakkında Sa
yın vekil de söz 'istediler hanginize söz verece
ğim, vekilin tekaddüm hakkı vardır, buyurun 
Sayın Atalay. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sanki ben
den iyi tüzüğü 'bilecek... Söz hakkımı alıyor. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (C. Se
natosu Kars Üyesi) — Sayın Başkanvekilinin 
evvelemirde kendisini de hesaba katması lâzım-
gelir. Çünkü bir ekseriyet hesabı yapılmaktadır. 
Nasıl ki, Millet Meclisi Başkanı.... («Hesalba 
kattı» sesleri) Millet Meclisi Başkanı gibi bilâ
hara gelen arkadaşlar da ekseriyeti teşkil et
mektedirler. Nasıl ki, Millet Meclisi Başkanı 
burada bulunuyor, oyunu izhar etmiyor. Nasıl 
ki, oturumu idare eden Başkan bulunuyor, oyu 
'hesaba katılıyor; fakat, bulunmıyan, bilâhara 
-gelen arkadaşlar var. Ekseriyet, burada nazarı 
itibara alman ekseriyettir. Şu anda gelen iki 
arkadaşla birlikte ekseriyet temin edilmiş bulun
maktadır. Başkanın, ekseriyet temin edilmesi
ne rağmen, sonradan iki arkadaşın gelmesine 
rağmen, bunu hcsalbetmemesi; diğer taraftan 
açık oylama istiyen beş sayın üyeyi de bu he
saba dâhil edip etmeme keyfiyetini de açıklama
dığına göre, şayet beş kişiyi eğer hesaba katma
mış ise açık oylama yapılmaz. Şayet beş say:n 
üyeyi nazarı itibara alarak açık oya gidilmiş ise 
bunların ilâvesi iktiza etmektedir. Her halükâr
da iki sayın üye bilâhara geldiğine göre ekseri
yet vardır, bu hesaba göre. Ama gelen arkadaş-

j 1ar neyi yapmıyorlar? Reylerini izhar etmiyor
lar. Başkanlığın burada aradığı nedir? Ekse
riyetin olup olmadığıdır. Yoksa reylerin şu veya 
bu şekilde tecellisi değildir. Tebliğ edilen hu
sus ekseriyetin yok olduğudur. Ekseriyet; her 

i hangi bir muamele sırasında nazarı itibara alı-
I nan husus, reylerin şu veya bu şekilde tecellisi 

değildir. 226 sayın üyenin tebliğ sırasında 
içerde olup olmamasıdır, 226 üye içerde oldu-
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ğuna göre Başkan, hayır 226 kişi yoktur, ekse
riyet mevcut değildir, diyemez. Tebliğde ancak 
o anda reye iştirak edenler şunlardan ibaret
tir, netice şudur, müspet, menfi veyahut çekin-
ser. Fakat iki sayın üye de gelmiştir. Mev
cuda rağmen, 226 ve hattâ 227 oya rağ
men, mevcudolan bu gerçeğe rağmen Başkanın I 
ekseriyet olmadığı şeklindeki tebliği usulsüzdür. 

Sayın arkadaşlarımızın beyanlarında temas | 
ettikleri noktalardan 'bir tanesi sonradan gelen 
üyelerin de oylamaya dâhil olması lâzımgeldıği 
merkezindedir. («Oylamaya değil» sesleri) Nı- j 
saba, yani oylama nisabına dâhil olduğu merke
zindedir. Birinci itiraz bu. ı 

ikinci itiraz da... (Gürültüler) Arkadaşlar, J 
ifade edeceğim, müsaade edin, fikrimi söylüyo- ! 
rum. Şu anda Meclise Riyaset etmekte 'bulunan 
Reisinizin de nisaba dâhil olduğunun unutulmuş 
olmasıdır. Bunun da nazarı itibara alınması lâ-
zımgeldiği mütalâasıdır. Üçüncü itiraz da, a.çık 
oylama talebinde bulunan sayın üyelerin de şu 
anda. Mecliste bulunmaları iktiza ettiği ve nisa- j 
ba dâhil edilmeleri lâzımgeldiği mütalâasıdır. I 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bir zühul 'd-
muş olacak; ben nisaba, Reisiniz olarak kendi
mi de dâhil ederek hesap yaptım. Bunda bir 
hata yoktur, ikincisi; Reisin oylama işlemi bit
miştir, dedikten sonra içeri girenlerin nisaba 
dâhil olmaları mümkün değildir. Çünkü oyla
ma işlemi bitmiştir, dedikten sonra İçtüzüğün 
hükmü sarihtir. Başka, oy verilemez. (C. II. P. i 
sıralarından, «onu istemiyoruz» sesleri) i 

Müsaade buyurun arkadaşlar, ayrı ayrı ce- : 

vap vereceğim. Atalay arkadaşımızın, 226 üye
nin tebliğ sırasında bulunup bulunmadığının 
tesbiti esastır, demiş olması çok nazari bir hü
kümdür. Böyle bir mesele asla mevzuubahsola-
maz. Eğer mevzuubahsolsa idi biz her açık oy
lamayı tdbliğ ettiğimiz esnada bir yoklama yapa
rak içerde kaç kişi var diye saymamız icabeder- j 
di. Böyle bir şey ne tatbik edilmiş, ne olmuş- i 
tur. ' 

Şimdi, üçüncü nokta vardır. Üçüncü nokta; | 
açık oylama talebinde bulunan arkadaşlarımı
zın, bu talepte bulunmuş olan arkadaşlarımı
zın bizzat oylamaya katılmamaları ve Heyeti [ 
Umumiyede bulunmamaları halinde onların da | 
nisaba dâhil edilmeleri veyahut bu açık oylama ı 
muamelesinin yapılabilmesi için açık oylama is- j 
tiyenlerin Heyeti Umumiyede bulunmaları lâ-
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zımgeldiği itirazıdır. Muhterem arkadaşlar, bıi 
konuda içtüzüğümüzde bir sarahat yoktur. 
(«Tatbikat var» sesleri) Muhterem arkadaşlarım, 
biz tatbikat olarak Meclisimizde hazır bulunmı-
yan bir üyenin kanun teklifini müzakere etmi
şizdir. Biz tatbikat olarak üyelik sıfatı sona 
ermiş bir Senato üyesinin kanun teklifini de mü
zakere etmişizdir. Fakat biz... («Tekabbül etmek 
kaydiyle» sesleri) Tekabbül etmemek kaydiyle. 
Fakat biz yine bundan evvelki Siyasi Partiler 
Kanunu mücadelesi dolayısiyle, bu türlü haller 
nazarı itibara alınarak burada bulunmıyan ki
şilerin de taleplerinin is'af edilemiyeceği yolun
da da tatbikat yapmışızdır. Bu sebeple bütün 
bu karışıklıkları önliyebilmek için bu yöndeki 
UFÎUIÎ mütalâası olanlar, usulî teklif yaparlar, 
Heyeti Umum iyenin oylarına arz ederim, He
yeti Umumiye bu vuzuhsuzluğu ortadan kaldı
rır ve bütün Meclisin bundan sonraki muamele
lerine teşmil edilecek umumi bir karar haline 
gelir. Onu da biz tatbik ederiz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Kırca? 
Şu ifademin usule aykırı olduğu kanaatinde mi
siniz efendim? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Buyurdu
ğunuz konuda. Efendim, usuli bakımdan bir 
teklif yapılsın, ibuyurdunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; evvelemirde şu hususu belirtmek is
terim ki, yapılan oylama aslında mahiyeti iti
bariyle bir açık oylama değildir. Yapılan oyla
ma bir işari oylamanın neticesi üzerinde tered
düt hâsıl olduğu cihetle üzerinde oyların kati
yetle tebellürü için sadece usuli bakımdan ya
pılmış bir açık oylamadır ki, mahiyeti itibariyle 
bu açık oylama bir işari oylamadır. Ve her işa
ri oylamada olduğu gibi oylamada hazır bulun-
mıyanların çekinser olarak ara edilmeleri ikti
za eder. 

ikinci nokta şudur: Sayın Başkanımız bu
rada daha önce bu açık oylamayı içtüzüğün 
136 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tah
rik etmiş bulunan arkadaşlarımızın şu anda bu
rada bulunmayışları keyfiyeti karşısında bu 
oylamanın düşüp düşmemesi ve niteliği konusu
nun bir müzakere mevzu olacağını kaibul etmiş
tir. Hakikaten muhterem arkadaşlarım, hiçbir 
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hukuk nizamı hakkın suiistimalini tecviz edemez. 
Açık oylamayı tahrik edip, burada bulunmamak 
hakkın suiistimalinin bariz bir misalidir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca talebinize münha
sır konuşma yapınız. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Talebim 
aşikâr efendim. Binaenaleyh, Yüce Meclisin bu 
konuda hakkın suiistimalinin bir emsali mevcu-
dolduğuna karar vererek şu oylamanın muhte-
ber addedilmesini teminen takririmi takdim edi
yorum efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Usul hak
kında söz istiyorum, müzakerenin usulü hakkın
da. 

BAŞKAN — İsmet Bey, müzakere tamamiy-
le bitti, bir takririn oylanması meselesi vardır. 
Bunun oylanması usule aykırı mı kanaatindesi-
niz? Takririn oylanması usule aykırı mıdır? Bu 
takriri oyluyorum şu anda. Takririn oylanması; 
bu muamele usule aykırıdır kanaatinde misiniz? 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bu mevzu 
üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN —• Yaptığımız muamele bu. Bu
nun usule aykırı olduğu kanaatinde iseniz bu
yurun. Takririn aleyhinde mi, lehinde mi konuş
mak istiyorsunuz, açıkça belirtin. 

Takriri okutuyorum. Takriri okuttuktan son
ra talebinizi lütfen çok vazıh olarak tekrar edi
niz. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık oylamayı istiyenler hazır bulunmadığın

dan oylamanın muteberliğini Genel Kurulca ka
rara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bu takririn 
lehinde müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, çok muhterem arkadaşlar; bundan birkaç 
ay evvel Siyasi partiler kanunu Mecliste görü
şülürken bâzı arkadaşlarımızın oylamada bulun
duğu veya bulunmadığı konuları enine boyuna 
Riyaset Divanında konuşuldu, tezekkür edildi, 
ve hattâ bilirsiniz, bâzı siyasi partilerin obstrük-
sıiyona gittiği iddiaları da varit oldu. Bu vazi
yet karşısında kendisine birtakım meselelerin da
ha vuzuha kavuşturulması için müracaatler grup-
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larca vâki oldu. Hatırladığıma göre Riyaset Di
vanınız ittifaka yakın, günlerce müzakereden 
sonra bir karar ittihaz etti. ittihaz ettiği karar
lardan birisi bugün karşımıza yeni bir mesele
nin hallinde yardımcı olacağı için bendeniz bu
nu Riyaset Divanında bulunan bir arkadaşınız 
sıfatiyle Heyeti Umumiyeye arz etmeyi gayet ye
rinde bir hareket telâkki ettim. Şöyle ki, 15 im
zalı olsun veya yerinden beş tane arkadaş bir 
açık oylama talebinde bulunsunlar, bu arkadaş
ların mutlak surette Mecliste hazır bulunup oy
ları aleyhte de olsa kullanmalarının bir lâzime 
olduğuna karar verdik. Şayet onbeş imza için
de, onbeş imza ile bir müracaatte bulunup da 
bu müracaatler sonunda Muhterem Reis tarafın
dan bir mesele açık oya vazedildiğinde bu on
beş imzanın sahibi arkadaşlardan bir kısmı bu
lunmazsa, o günkü celsede yoksa, imza adedinin 
onlbeşö çıkarılmasının da lüzumlu olduğu husu
sunda Riyaset daha önce bir karar ittihaz et
miş ve zannederim, ben bulunmadım, Umumi 
Heyete de bu durum bildirilmiş idi. Yani bu 
husus, üç - dört ay evveline ait bir durumdur. 

Coşkun Kırca arkadaşımın vermiş olduğu tak
rire aynen iştirak ediyorum, takririn oylanması 
gerekmektedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, ifadelerinizin 
Riyasetçe vuzuha kavuşması için bir sualimizin 
lütfen cevaplandırılmasını rica edeceğim. Bu 
takrir aynen şu şekildedir: Daha evvel okundu. 
«Açık oylamayı istiyenler hazır bulunmadığın
dan, oylamanın muteberliğinin Genel Kurulca 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim.» 

Muhterem arkadaşlar; şimdi, Meclisimizde 
açık oylamaya lehte, aleyhte ve çekinser oy ve
renlerin yekûnu 225 tir. Şimdi biz bugün Mec
liste bulunmıyan fakat açık oylamayı talebeden 
beş arkadaşımızı Mecliste mevcut farz ederek 
230 a mı çıkaracağız, yoksa bu arkadaşlarımız 
Mecliste talebettikleri muamelenin yapılması sı
rasında bulunmadıklarından bu talebettikleri 
muamele yapılmıyacaktır, şeklinde mi olacaktır? 
Eğer böyle olacaksa, bunun umumi mânada, bir 
muamele talebeden kişinin muamelenin cereyanı 
sırasında Heyeti Umumiyede behemahal bulun
ması zaruretini bu kararla kabul etmiş olacağız. 
İşte bu ikisinden birini tavzih ediniz Sayın Ka
pısız. 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, ifade ettiğim gi-
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ıbi, dünkü müzakerelerin açık oy ile yapılmasını j 
arzu eden beş veya altı veya yedi - zira Reis 
Beyin önünde bu takrir - arkadaşın, bugün de 
aynı talep sahipleri olmaları dolayısiyle, mut
lak surette bugünkü oylamada da bulunmasının ı 
lâzımgeldiği kanaatini ifade ile, Coşkun Kırca | 
arkadaşımın takririnin ekseriyetin mevcudoldu-
ğuna kaani bulunduğum Umumi Heyette oylan- i 
masının lehinde maruzatımı arz ettim. ı 

Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tavzih ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Tavzih için buyurun Sayın 
Kırca. j 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem ' 
arkadaşlarım, verdiğim takririn aşağıdaki anlam ' 
dairesinde oylanması gereklidir. Bir açık oylama 
takririni verenler, ister bunu 136 ncı maddenin 
birinci, isterse, ikinci fıkrası gereğince vermiş ol
sunlar, takriri verenler, açık oylamanın bu fık- ! 
ralar gereğince yapılması gereken hazır bulun-
ma nisabından az bir nisapta veya hiç bulunma- j 
dikları takdirde açık oylama takriri düşmelidir. j 
Düştüğü takdirde bu oylama işari oylama mahi- j 
yetimdedir. Sonradan gelenlerle burada nisap j 
tamâmiyle hâsıl olmuştur, Reisimiz gibi rey kul- i 
lahmamakla beraber. Bu durumda oylamanın j 
muteber olması ve Geçici Komisyon kurulmasına j 
dair 'takririn kabul edilmesi gerekir. Takririm I 
bu. mahiyettedir. Bu anlam içinde oylanmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; 1965 yılında Türkiye'de meşru Devlet 
yapısının icabı seçim yapılacak. Bununla ilgili 
bir kanun teklifinin yahut lâyihasının Mecliste 
ne yolda müzakere edilmesi zımnında çalışma ya-
pılırken, herkesin dikkatini çekecek usule aykırı 
davranışlar içine girmiş bulunuyoruz. 

Şimdi bugün bu Meclis, belirli bir gündemle 
toplanmıştır, yoklama yapılmıştır. Sayın Başkan 
Mecliste ekseriyet olduğunu Riyaset Makamın
dan bize, Türk Milletine bildirmiştir. Demek ki 
-Türkiye'de Millet Meclisi milletin kendisine tev
di ettiği vazifeyi yapmak üzere belirli bir gün- I 
d'emle toplanmış, yoklama yapılmış, ekseriyeti 
var. Mevzuubahsolan kanun da millî hâkimiye
tin ne yolda tecelli etmesi lâzımgeldiğini tâyin 
eden bir kanun, kabul edilir, edilmez, tadil edi- I 
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lir; ama böyle bir kanun. Şimdi oylamaya geç
mişiz. Neye böyle oylamaya geçmişiz? Bu teklifi 
kaibul edenlerle reddedenler arasında iştibah hâ
sıl olmuş, miktarlar üzerinde. Kim bu teklifin 
aleyhinde, kim lehinde, belli olsun demişiz. Bu 
teklifi yapan arkadaşların hakkı, geçen celsede 
konuşuldu. Onun için açık oya başvuruyoruz. 
Aşikâr sakilde şu durum hâsıl oldu : 226 rakamı 
burada bulunmadı arkadaşlar... 

tşi zorlaştırmanın ve millî hâkimiyetin 
tecellisi bahis konusu olan bir kanunun 
daha Komisyona tevdiinde İçtüzük ihlâl 
edildi mi, Anayasa çiğnendi mi gibi iştibah-
lara yer vermemenin lüzumuna inandığım için 
Sayın Balkanın dikkatine bir hususu arz ediyo
rum, o da şudur : 225 rakamı talıassul etti. 225 
kişi oylamaya katıldı, muhtelif şekillerde oy kul
landı veya Sayın Başkanın Anayasa mucibince 
oy kullanmadığı ifade edildi; ama herkesin gözü 
önünde, Sayın Başkanın da işaret ettiği gibi, bu 
sırada oylamaya dâhil olmamakla beraber salona 
girenlerin bulunduğu görüldü. Ne demektir bü
tün bunlar? Demek ki, busun başlrnçıçta ekse
riyet vardı, her nasılsa oylamada 225 rpkaım 
•çıktı; ama yine de şu anda Mecliste ekseriyet 
vardır. Böyle olunca yapılacak iş; ekseriyetin ta-
ha^ül edeceği anlaşıldığından oturumu kısa bir 
süre için-tatil edip yeni baştan toplanmaktır. 
întüzükte hor ne kadar bir saatten bahsedilir. 
Ama tatbikatta bu bir saat kaydına bağlanmaksı-
zın geri -bırakmalar yapılmıştır. Kısa bir zaman 
için tekrar toplanma, tekrar oylama ile işin için
den çıkmamız lâzrmgelir. Başka türlü bir tak
rirle, usul bakımından k'm haklı olursa olsun ar-
kpdaşlar unutmıyalım, bu millet önünde bu fa
aliyet gösterildiği için, Seçim kanunu gibi bir 
kanuna em Iküçük ölçüde gölge düşmemesi matlub-
olduğu için bu oylamayı yenilememiz lüzumuna 
inanıyorum. Ve Başkanın da başka bir güne top
lantıyı talik etmemesinin lüzumuna da inanıyo
rum. Çünkü Meclis belli bir gündemle, ekseri
yetle açılmıştır ve şu anda da ekseriyetin tahas-
•sUlu mümkündür. Ricam budur. 

Farazi şeylerle, bulunmıyan insanları bulun
muş farz ötmek havasına girmemenizi rica edi
yorum. (C.H.P. sıralarından «öyle bir şey yok» 
sesleri) Simdi Riyaset, 226 kişilik bir ekseriye
tin bu Parlâmentoda bulunduğunu, bu Mecliste 
bulunduğunu kabul ederek usulen ya 10 dakika 
sonra veya 15 dakika sonra toplanmak üzere 
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oturumu talik eder veya yeniden oylamayı tek-' 
rar eder. Bunun başka türlüsü yoktur. Farazi 
olaralk oylama neticesi kazanılmıştır tarzındaki 
münakaşalar sürüp gider, usulî bir zafer kazan
manın kimseye faydası yoktur. Ama ilânihaye 
Parlâmentonun da mevcut ekseriyetine rağmen 
kanunları müzakere edemez hale getirilmesinin 
Uıiçlbir siyaset adamına, hiçıbir siyasi teşekküle 
faydası yoktur. Ricam bundan ibarettir. 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Kırca takririnizde ısrar ediyor musunuz? Emin 
Paksüt arkadaşımızın bu mütalâasından sonra? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Israr edi
yorum. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Bir soru sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, konuşmak mı işitiyor
sunuz? Riyasetten soru sorulmaz... (Gürültüler, 
«mahsus kaçtılar» sesleri) 

Muhterem, arkadaşlar; ban Heyeti Umumiye-
de bulunan insanlarla, sayın üyelerle birlikte bu 
müzakerenin idaresinde Reis olarak vazife görü
yorum. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Gelmişler ca-
mekândan dinliyorlar... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; cevabımı 
vordim. Bu cevabımın dışında görüşmeler, gürül
tüden başka hiçjbir netice doğurmaz. Arkadaşı
mızı dinliyelim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım; Millet Meclisimizin mürettep ade
di, Anayasamıza göre 450 dir. Fakat bugün 
zannediyorum ki, 13 arkadaşımız seçimden son
ra düşmüştür. Bu şekilde mürettep aded 437 
olarak kalmıştır. Kanaatimce bunun üzerinden 
nisabın h-e/îalbodilmesi icabeder. Bu da bir nevi 
münakaşa konusudur. 

Arkadaşlarım, niçin uğraşıyoruz? Büyük 
Türk Milletimin bir tek oyunu dahi zayi etmiye-
cok bir Seçim Kanununda tadilât yapmak için 
uğraşıyoruz. Milletin bir tek oyunun kıymetlen
dirilmesin! fcedblt edecek komisyonu kurma çaba
sı içindeyiz. Milletin vekâletini vermiş olduğu 
ve ken'dlerine emanet etmiş olduğu sandalyeleri 
bu şekilde, bu konuda terk ederek dışarıya çıkıp 
ka,pı aralıklarımdan bir av gözetler gibi millet 
sandalyelerini seyretmek ahlâkla ka.biliteîif de
ğildir arkadaşlarım. (Orta sıralardan alkışlar) 
Meclisin gündeminde memleketin ve milletin ve 
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vatandaşın sağlığını, selâmetini ve refahını te
min edecek yüzlerce kanun tasarısı beklerken ve 
demokratik rejimin en esaslı bir tek oyunun dahi 
zayi edilmemesini temin edecek bir kanun üze
rinde milletin reyini reddetmek için bu Meclisi 
terk eden insanların ileride ne şekilde bu Mec
lise geleceklerini... 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu... 
ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Hayretle 

karşılıyorum arkadaşlarım. 
CELÂL SUNGUR (Yozıgat) — Oy vermiyen-

lere maaş verilmesin... 

BAŞKAN — Bu Ikonu ile ilgili müzakereler 
bitmiştir. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu öner
geler vardır. Bunları sırasiyle okutuyorum. Bu
yurun. 

Sayın Başkanlığa 
Evvelki tatfbikait gereğince açık oylama tale

binde bulunanların nisaba dâhil olmalarının oya 
arzını dilerim. 

Siirt 
Süreyya öner 

Yüksek Başkanlığa 
Açık oylamayı iatiyenler hazır bulunmadığın

dan oylamanın mut clb erliğini Genel Kurulca ka
rara bağlanmasını arz ve teklif ederim. , 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Kırca, sizin bu okunan önergenizden evvel ver
diğiniz bir önerge var, onu geri mi alıyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet... 

BAŞKAN — Evet, bu geri verilmiştir. 
Şimdi, arkadaşlar; iki tane önerge var... Bun

lardan birisi Sayın Süreyya, öner'e aittir. Bu 
önerge açık oylamayı talebedip de burada bu-
lunmıyan sayın üyelerin nisaba dâhil edilmesini 
tciklif eder. 

Sayın Coşkun Kırca'mn şifahen burada yap
tığı tavzihe göre, o da bunun aksine,, burada bu-
lunmıyan üyelerin açık oylama taleplerinin ye
rine getirilemiyeoeğine karar verilmesini ki; bu
na karar verilmesi halinde açık oylama talebi ya-
pılamıyacak, o zaman işari oylama ile mesele 
halledilecekttir. 

Bu şekilde tavzih ettiniz, değil mi Sayın 
Kırca? 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tamam 

efendim, tamam. 
BAŞKAN— Şu halde iki ayrı teklif vardır. 

Reisiniz olarak bu iki teklifin ikisine de iştirak 
etmediğimi ifade etmek isterim. Şimdi ikisini de 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Birinci teklif, Sayın Süreyya öner'e aidolan 
teklif İçtüzük esaslarına daha aykırı bulunması 
sebebiyle.... 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Geri alıyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya öner teklifini 
geri aldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu halde Sayın 
Kırca'nın teklifi kalmıştır. Bu arada Sayın Eren 
bir takrir göndermiştir. Onu okuyorum. 

Mi'llot Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda yeniden oylama ile teklifin 

intacını saygı ile arz ve teklif ederim. 
Niğda 

Asım Eren 

BAŞKAN — Yeniden oylama imkânı bir ka
rar verilmedikçe mümkün değildir. Bu takrir 
oylanamaz efendim. 

Şimdi Savın Kırca'nın önergesinde sarahatle 
belli etmediği halde kendi şifahi ifadesi ile ve 
biraz evvel benim ifadem karşısında evet demesi 
ile vuzuha varan, bir İçtüzük muamelesini taleb
eden üyelerin o muamelenin ifası sırasında He
yeti Umumiyede bulunmaları halinde o muamele 
ifa edilmiyecektir yolundaki önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. (Gürültüler, «açık oylama» sesleri) 
Açık oylama değil efendim, işari oylama... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi veren Saym Kırca 
doğru ifade ettiğimizi «tamam» demek suretiyle 
ifademi taıdik etmiştir. Bunun dışındaki müta
lâalar, önerge sahibinin mütalâası dışındaki mü
talâalardır. 

Biraz evvel ifade ettiğim şekliyle önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Sayın Emin Paksüt ve Saym Mus
tafa Kemal Karan'm muhalefetleriyle mevcudun 
ekseriyetiyle kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Ben gekinserim efendim. 
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BAŞKAN — Kendi ifadelerine göre İsmail 

Hakkı Akdoğan arkadaşımız çekinserdir. (Gü
rültüler, «bunları .tasrihe ne lüzum var» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi alınmış olan, 
Yüksek Meclisçe a1 inmiş olan karar gereğince 
yapılmış olan bu açık oylama muamelesi açık 
ovlama talebinde bulunan arkadaşların Heyeti 
Umumiyede bulunmaması söbebiyel makbul ad-
dedilmemiştir. 

Gündemimizin sunuşlar kısmındaki («İşari 
oylama yapılacak» sıeslerei) 

Gündemimizin sunuşlar kısmındaki, Adalet 
Bakanı Sırrı Atalay'ın seçimlerle ilgili kanunla
rın bâzı 1ıükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Adalet 
ve Anayasa komisyonlarınldan seçilecek 6 şar üye
den kurulacak geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Adalet Partisi sıralarından Kemal Bağcıoğ-
lıı ve 5 arkadaşı ekseriyet yok diyerek Başkan
lığı ikaz etti.) 

(C. H. P. sıralarından yuh sesleri, utanmı
yorsunuz sesleri gürültüler.) 

BAŞKAN —. Muhterem arkadaşlarım.;. (De
vamlı çan ve tokmak sesleri, gürültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan ekseriyet yok Mecliste. Oylama mu
teber değildir. Söz istiyorum, Adalet Partisi 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Bağçı-
oğlu usul hakkında Adalet Partisi Grupu adına. 
(C. H. P. sıralarından «Oylamada bulunmıyan 
adam nasıl konuşur » sesleri)... 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KE
MAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlarım.... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bağcıoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımız 

oylamada bulunmıyan adam nasıl konuşur şek
linde ifadede bulundular. Bu şekilde bir usulî 
muamele yoktur. Oylamada bulunmıyan adam 
konuşamaz, diye bir şekil yoktur. Milletvekilleri 
Heyeti Umumiyeye her an girip çıkabilirler. Bu
rada bulundukları sırada ekseriyette varsa her
kesin konuşma hakkı mevcuttur. Ekseriyetin al-
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duğu ve yapılan muamelenin usule uygun bulun
duğu Yüksek Meclisin oyları ile sabit olmuştur. 
Bu sebeple müzakereye devam ediyoruz ve bir 
usulsüzlük itirazı olmuştur kendisine usul hak
kında söz verdim. Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, Adalet 
Partisi Grupu adına dün ve bugün cereyan et
mekte olan usulî muamele ve İçtüzük tatbikatına 
itirazda bulunduğumuzu Yüce Meclisin huzurun
da tarihî bir vesika olmasını sağlamak amacı ile 
Meclisin zabıtlarına intikal ettirmeyi millî bir 
vazife addediyoruz. (Ortadan gürültüler, «Ka
çaklar sizi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu usul mesele-
sindo konuşunuz lütfen 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarım, Adalet Partisi Grupu Adalet Bakanı 
Sırrı Atalay'm önergesi üzerine... 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Sayın Başkan, 
gruptan bahsediyor, grup yok ortada. 

BAŞKAN — Dinliydim, efendim. I 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Sırrı 

Ataiay'ın önergesi üzerine, tam memleketimizin 
seçim atmosferine girdiği bir sırada Seçim ka
nunlarında yapılması derpiş edilen değişiklikle
re mütedair millî bakiye veya millî artık siste
mini ihtiva eden bir kanunun normal komisyon- | 
larında görüşülmeyip, Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından seçilecek 6 şar üyeden ibaret 12 I 
kişilik bir Karma Komisyonda görüşülmesi isten
miş bulunmakta idi. Arkadaşlar; bâzı arkadaş
lar itirazda bulunuyorlar ve diyorlar ki, «Oyla
ma esnasında kendisi burada yoktu, oy vermedi, 
nasıl konuşabilir..» Yüce Meclisiniz şu anda bir 
usulî muamele olarak kabul etmiştir ki, koridor
da olup, salonun içinde bulunmıyanların reyleri I 
muteberdir. 4 - 5 kişi ayağa kalkmıştık, oylama I 
sırasında dışarda bulunuyorduk koridorda, hal
buki aldığımız karar ile onların da oyları katıl
dığında 226 yi aştı, böylece önerge kabul edil
miş oldu. Onun içindir ki, dışarıda bulunan bir 
milletvekili gelip kürsüde konuşabilir. Bunu böy
lece tescil ediyorum. (Yanlış, yanlış sesleri) 

Şimdi arkadaşlar biz bu usulî muamelenin... 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, burada C. H. P. Grupu olarak 
topyekûn bulunmaktasınız. Diğer parti grupla
rı da burada. Böylece hepiniz birbirinizle konu
şur veya benim konuşmama imkân vermiyecek | 
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şekilde gürültü edersiniz, neticeye ulaşamazsınız. 
Ben bu fikrimi söylemek için kürsüye çıktım. 
Grupum adına kanaatlerimi ifade etmeden de 
kürsüden inmem. («Reye katılacak mısın?» ses
leri) Reyimi verip venmiyeceğimde hem partim 
olarak ve hem de şahsan olarak bizi ilgilendirir 
muhterem arkadaşlarım. (Ortadan, gürültüler) 

Şimdi arkadaşlar, İçtüzüğün sarih hükümle
rinden olmak üzere... 

BAŞKAN — Sizin yerinizden müdahale et
meniz usulsüzdür Sayın Erdemir. 

Lütfen devam ediniz efendim, usul hakkın
daki mütalâanıza. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Usulî 
muamele olarak İçtüzük icabı açık oya baş vu
rulunca, yapılan oylama sonunda Başkanın, «Oy
lama muamelesi bitmiştir, oy toplama muamelesi 
bitmiştir.» tarzındaki beyanından sonra salona 
girmiş olan üyelerin oylarının sayılmıyacağı 
gerçeği bu Mecliste daha önce konuşulmuş ve 
kabul edilmişti. Bu nokta bir... (Ortadan o hu
sus hâlledildi, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, muamelesi 
bitmiş ve Meclis kararı ile halledilmiş bir usul 
meselesine temas etmeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — İşte 
bu usul meselesi efendim, halledilmiş bile olsa 
bu tatbikatın yanlış olduğu hakkında Meclis za
bıtlarına meseleyi inikas ettirmek için söz almış 
bulunuyorum. Ve Grupumuz adına kasten A. P. 
Grupunun böyle seçim sathı mailine girmiş bu
lunduğumuz bir anda seçim kanunlarında yapı
lacak bir değişikliği sırf bir parti veya muay
yen bir grup menfaatine getirildiği ifade edilen 
bir kanunun normal komisyonlarında konuşul
mayıp bâzı taktiklerle... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Sayın Bağcı
oğlu... Lütfen bu yoldaki mütaalânızı bitiriniz. 

KEMA LBAĞCIOĞLU (Devamla) — Bu ka
nunun bir komisyona havalesinin doğru olmadı
ğı kanaatiyle oy verilmemiştir. Onun için bu 
opstrüksiyona başvurulmuştur. Yapılan bu opst-
rüksiyon sonucunda bu.... 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu lütfen usul 
hakkında konuşun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Usul 
hakkında efendim. 

Tecelli eden netice bu takririn kabul edilme
diği merkezinde idi. Ondan sonra verilen öner-
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geler İçtüzük ve Anayasaya aykırıdır. Bu kanun I 
millî iradenin tecellisine imkân vereceği ifade 
edilen seçim sistemlerinde değişikliği... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lütfen bitiri
niz, aksi takdirde sözünüzü keseceğim. Usul hak
kında söz istediniz, esasa girmeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Efen
dim usul halkkmda konuşacağım, fakat usulü 
söylememe müsaade etmiyorlar ki, Reis Beyefen
di. Mütemadiyen gürültü ediyorlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
dinleyiniz ve siz de Bağcıoğlu lütfen sadece çö
zülmüş usul meselesini değil, bunun dışında bah
settiğiniz bir usulî hatayı tebarüz ettirmek için 
konuşunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

Arkadaşlar, lütfen dinleyin, beni tahrik edi
yorsunuz, sataşıyorsunuz, hattâ hakaret ediyor
sunuz. Onun için uzuyor bu iş... 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Sen 
biraz terbiyeli ol da kısa kes. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bakınız 
yine hakaret ettiniz, şimdi. Hiçbir şey söylemiyo
rum. Bana «Sen terbiyeli ol» şeklindeki sataşma
nıza hiçbir şekilde cevap vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyiniz, 
Sayın Bağcıoğlu siz de devam edin efendim, 
usul hakkındaki beyanınıza ve bitiriniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Şimdi | 
arkadaşlarım, usulî nokta şu : Bu mesele oylan
dı, bu mesele açık oya vaz'edildi. Bu meselede 
Reis Bey oy toplama muamelesinin bittiğini ifa
de etti. Fakat bu meseleler üzerine cereyan eden, 
bu usulî mesele, yani beş kişi ayağa kalkmak su
retiyle açık oylama istenmiş olduğu, onların da 
ilâvesiyle 226 yi aşacağı hususunda verilen öner
geler oylanırken içeriye giren Adalet Partisi Gru-
puna mensup ben arkadaşınız ve diğer 5 - 6 ar
kadaşım, ihsan Tombuş, Talât Asal vesaire arka
daşlarım, ayağa kalktık, yoklama yapılmasını is
tedik. Riyaset bu talebimize rağmen yoklama yap
madan önergeyi oya vaz'etti ve oyladı. İşte mese
lenin usulsüzlüğü buradadır. Bu önerge bu şe
kilde işari oyla halledilemez. Açık oya başvur
mak icabetmektedir. Adalet Partisi Grupu ola
rak bu itirazımızı bildirir hürmetlerimi arz ede
rim. (Ortadan güle güle, sesleri.) | 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; uzun 

usul tartışmalarından sonra Yüksek Meclisiniz 
bundan böyle tatbik edeceğimiz usulün ne olaca
ğı yolunda kararını izhar etmiştir. Şimdi, biraz 
evvel kabul ettiğiniz ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından 6 şar üye tefrik edilerek teşkil 
edilecek bir geçici komisyona sözü edilen kanun 
tasarılarının havalesini istiyen önergenin kabulün
den sonra bu işle ilgili muameleler Riyasetçe ye
rine getirilecektir. 

3. — Kvrşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, çayın ye
tiştirilmesi ve istihsalindeki ve ithalindeki tatbi
katı incelemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında ak
saklıklar olup olmadığını araştırmak üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir araştırma 
komisyonu kurulmasına dair önergesi (10/17) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Hükümete 
söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Mehmet Yüceler. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve Bolu 
Milletvekili Kâmil înal'ın çayın yetiştirilmesi ve 
istihsalindeki tatbikatı incelemek, 5 Yıllık Plânın 
tatbikatında aksaklıklar olup olmadığını araştır
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir araştırma komisyonu kurulmasına dair 
önergesini okumuş bulunuyorum. 

Arkadaşlarımızın önergelerinde çay ile alâkalı 
mevzuları ve 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili 
olan kısımları ayrı ayrı tetkik etmiş bulunuyo
rum. Bunlara huzurunuzda cevap vermek sure
tiyle takdiri Yüksek Meclisinize bırakmak istiyo
rum. 

Çayın gelişmesini sağlamak üzere Tarım ve Te
kel bakanlıklarınca müştereken yapılacak etüt 
sonunda «Gerekirse ayrı bir teşkilât kurulacak.» 
diye 5 Yıllık Kalkınma Plânında bir işaret bulun
maktadır. 

Çay Fabrikaları ayrı ayrı bir iktisadi kuruluş 
haline getirilecek ve çay tarımının kontrolü da 
bu kuruluşuna aidolacaktır, denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzu ile alâkalı 
soruya cevap vermek istiyorum. 

Bakanlıklararası İktisadi İşbirliği Komisyo
nunun 7 . 12 . 1962 günlü ve 69 sayılı Kararı ge
reğince çay ekimi, ithali, ihracatı gibi konuları in-
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eelemek ve izlenecek çay politikasını tesbit etmek 
üzere, Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel bakan
lıkları ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, Tekel Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinden mürekkep bir komis
yon Gümrük ve Tekel Bakanlığında toplanmış ve 
çayın tarımı, imalâtı, ticareti ve organizasyonunu 
ele alarak ayrı ayrı incelenmiş ve hazırlanan pro
tokol Bakanlıklararası iktisadi işbirliği Komisyo
nu Başkanlığına göndermiştir. Kurulun vereceği 
direktife intizar edilmekte olup ayrıca çayın müs
takil hüviyetli bir müessese tarafından idare edil
mesini sağlamak üzere mülhak bütçeli bir idare
nin kuruluşu konusunda hazırlanan bir kanun ta
sarısı bakanlıkların mütalâasına sunulmuştur. 

Diğer taraftan yeni çay tekeli kanun tasarısı 
da hazırlanmış olup, yeni iktisadi kuruluşun ger
çekleşmesinden sonra mezkûr kuruluşa intikal et
tirilecektir. 

Yine Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda çay, ta
rım ile alâkalı husus, çay saha ve ekiminin tahdi
di, sahaların ve fidan sayısının tesbiti, yeniden 
ekime izin verilmemesi için Çay Kanunu de
ğiştirilecektir diye bir kısım bulunmaktadır. Bi
raz evvel vermiş olduğum izahattan da anlaşıla
cağı veçhile hazırlanan Çay tekeli kanun ta
sarısında bu hususlar yer almış bulunmaktadır. 

Çay fabrikasyonu ile alâkalı kısma gelince : 
Fabrikalarımızın makina ve donatım ihtiyaçları 
tamamlanmaktadır. Bir kısım tesisler Malana 
Kimya Kurumunda ve diğer yerli imalât yerlerin
de yapılmakta, bâzı tesislerde hariçten ithal edil
mektedir. Makina Kimya Kurumuna 1962 do 
3 779 692 lira, 1963 te 6 465 053 lira , 1964 tc 
12 479 503 lira, 1965 te 8 412 205 liralık makina 
yaptırılması programlaştırılmış 1964 ten önceki
ler tesellüm edilmiştir. 1964 imalâtı yapılmakta
dır. 

Dış tesislere gelince, bugüne kadar bir çöp 
ayrımı, bir aded sipisi, 1 adcd rotörvanalp dâhil
de teksir edilmek üzere ithal edilmiştir. 1964 te 
2 aded paketleme, 1 aded harman, 1 aded koşet 
makinası ile 2 aded sipisi ithal edilmiştir. 1965 te 
dış tesisler ithali için programa 6 030 000 lira 
konulmuştur. Ayrıca soldurma tesisleri, günlük 
yaş yaprak işleme kapasitesi bakımından son 
olarak 1962 de kapasite kesme 420, % 70 ve 
soldurma 185, % 30 toplam 605 ton. 

1963 te kesme 500, % 73, soldurma 185, 
% 27, toplam 685. 
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1964 te kesme 560, % 75, soldurma 185, % 25, 

toplam 745. 
1965 te kesme 590, % 46, soldurma 500, % 24, 

toplam 1 090. 
1966 da da soldurma 1 010, yüzde yüz toplam 

1 010. 
1966 da 80 ton toplam kesme kapasiteli mu

vakkat 4 atölye kurulacaktır. 
Yine 5 Yıllık Kalkınma Plânında bugün inşa 

edilmekte olan fabrikalar hızla bitirilecektir de
nilmektedir. 5 Yıllık Plân döneminde imza edil
mekte olan 7 fabrikadan Çayeli, Arhavi, Iyidere 
fabrikaları imâl edilmiştir. Kalkandere ve Hopa 
fabrikaları 1965 kampanyasına yetişecektir. Or-
tapazar ve Sürmene fabrikaları 1965 yılında ta
mamlanmış olacaktır. 

Yine 5 Yıllık Kalkınma Plânında çay fabri
ka ve atölyelerinde kalite kontroluna önem verile
cektir, denmektedir. Bu maksatla 1964 te 
Goltşimit firmasından 2 uzman getirilmiş ve 
bunların yanma yetiştirilmek üzere eleman ve
rilmiştir. 

1964 te eski yıllara ilâveten daha tesirli bir 
kalite kontrolü sağlanmıştır. Çay fabrikaların
da çalışan personelin eğitimi için gerekirse ya
bancı uzman getirilecektir ve kurslar açılacak
tır diye yine 5 Yıllık Kalkınma Plânında bir iba
re bulunmaktadır. Goldşimit firmasının gönder
diği 2 uzmana ilâveten Ilolânda Hükümeti tek
nik yardım olarak 2 uzman daha göndermiştir. 
Halen çay fabrikalarında imalât kursu açılmış
tır. 

Yine 5 Yıllık Kalkınma Plânında çaylık sa
hada çay yaprağının kolayca taşınması için ge
rekli yolların bakım vo inşasına önem verilecek
tir denilmektedir. Konu Baymdırılk Bakanlı
ğının Karayolları teşkilâtına taallûk etmekte
dir. 1964 yılı bütçesi görüşülürken Bütçe Ko
misyonunda ve Meclis Umumi Heyetinde Tekel 
Genel Müdürlüğünün, bütçesine tahsisat konması 
bölge milletvekillerince talebcdilmiş olmasına 
rağmen talep komisyonda ve Umumi Heyette 
ter viccdilmcm iştir. 

Çay ithalâtı ile ilgili hususlara cevap vermek 
istiyorum. İstihsal edilen çaylarımız yurt ih
tiyacını karşı]ıyacak seviyede bulunduğundan ve 
kaliteye tesir eden faktörlerle ilgili tedbirler alı
narak piyasanın taleboylediği çay kalitesinin 
sağlanması mümkün bulunduğundan çay ithali
ne lüzum görülmemektedir. 

574 — 
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Çay satışı ile alâkalı kısma cevaplarımı arz I 

ediyorum. Muhtelif memleketlere numuneler 
gönderilmiş, Hol ânda'da bir firma ile Londra, 
Amesterdam ve Hamburg borsalarında satış işi 
mukaveleye bağlanmış. Ticaret Bakanlığı nez-
dinde dış temsilciliklerimiz vasıtasiylc çayımızın 
tanıtılması için teşebbüse geçilmiş ve muhtelif 
memleketlerdeki ticaret ataşelerine numuneler 
gönderilmiştir. Ayrıca iç piyasaya çeşitli ve 
farklı fiyatlarda çay arzı için denemelere giri
şilmiştir. 1965 malî yılından evvel piyasaya üç 
tip çay çıkarılacaktır. 

Çay paketleri mevzuuna gelince : Etüt ha
zırlanmış Rize'de yılda 12 500 ton kapasiteli tek 
ve modern bir fabrikanın kurulması uygun gö
rülmüş ve 1964 tc arsa seçimine girişilmiştir. 

Çay yaprağı fiyatları ile alâkalı kısma gelin
ce : Mevcut 4223 sayılı Kanunun 8 nci madde
sine göre çay fiyatları 2 müstahsil mümessili 
biri Gümrük Tekel biri Tarım Bakanlığı ve iki
si Tekel Genel Müdürlüğü temsilcisi olmak üze
re 7 kişilik bir komisyonda tesbit edilmektedir. 
Yeni Çay tekeli kanunu tasarısı ile yeni Çay ku
ruluşu kanunu tasarısında fiyatların Bakanlar 
Kurulunca tesbiti derpiş edilmiştir. 

İşletmeye uygun olmıyan yaprak alımına son 
verilmesi mevzuu ile alâkalı 1964 yılı kampanya
sında işletmeye uygun olmıyan çay yaprakları
nın alınmaması için gerekli her türlü tedbir 
alınmıştır. 

1964 yılı çay alımında Mayıs sonuna kadar 
ve ondan sonraki ayrı fiyat uygulanması mevzu
una gelince : Yukarda da zikredildiği üzere fi
yatlar halen muhtelif bir komisyon marifetiyle 
tesbit edilmektedir. Yeni kanun çıktığı tak
dirde Bakanlar Kuruluna bu salâhiyet verilecek
tir. Ona göre gerekli fiyat tesbit edilmiş ola
caktır. 

Çok muhterem arkadaşlar, çay sahasında ve 
bilhassa çaylarımızın kalitesinin yükselmesi 
mevzuunda ilgili çalışmaları izah etmiş bulunu
yorum. Bilhassa kaliteye tesir eden faktörler 
nazarı itibara alınmış, yaprak toplanmasından 
fabrikasyona, ambalajına ve sevk yerlerine 
sevk edilinceye kadar çay kalitesine tesir eden 
bütün faktörler üzerinde ayrı ayrı durulmuştur. 
Ayrıca çay teşkilâtında çalışabilecek ve verimli 
olabilecek teknik elemanların alınması temin 
edilmiş ve organizasyon kanaatime göre, eksik-
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siz olarak işlemektedir. Çay bölgesinde çalışan 
gerek halk ve gerek idareci arkadaşlarım iyi 
bilirler ki, geçmiş yıllara nazaran bu seneki fa-
aliyetlerimizde çay tarımında, çay işletmesinde 
ve dolayısiyle kalitede ileri adımlar atılmıştır, 
Bu bakımdan arkadaşlarımızın vermiş olduğu' 
önerge ile, bir Araştırma Komisyonu kurulma--
sini şahsan doğru bulmamakla beraber, Yüce; 
Meclis uygun görürse, seçilecek milletvekili ar
kadaşlarımız da bu gölgeleri gezmek suretiyle 
müşahedelerini sizlere arz etmek imkânını bu
lacaklardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal, önerge sa
hibi... Yok mu efendim? 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Ben 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal, sarfınazar mı 
ediyorsunuz ? 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) _ Pek 

muhterem arkadaşlar, çay 'mevzuu üzerinde ver
miş olduğumuz önerge, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince -milletvekillerine tanınmış olan 
bir hakkın kullanılması suretiyle mevcut H ü 
kümetin ve geçmişteki hükümetlerin yapmış ol
dukları tatbikat üzerinde ibir inceleme ve bir 
araştırma yapmak suretiyle, çay politikası hak
kında Büyük Meclise sadece 'bilgi vermek, belki 
:1e hükümetlere ileride yardımcı olmak gaye
sine matuf bulunmaktadır. 

Bu önerge ile maksadımız, memleketimizde 
gün geçtikçe önem kazanan çay mevzuunıın tam 

I mânasiyle vuzuha 'kavuşturulmasıdır. Türkiye 
için çay istihsali uzun 'bir geçmişe dayanma-

• makta, çok kısa bir tarihi bulunmakla beraber, 
çayın Türkiye'de yetiştirilmesi ve istihsal edil-

I ınesi süratle gelişmiş bulunmaktadır. Memle-
ketimizde İstihlâk miktarı da oldukça yüksek 

I bir seviyededir. Rize havalesinde nıünbit bir 
arazi, çaya müsait iklim şartları bulunmuş, do-

I layısiyle çay geçmişteki hükümetlerin aldıkları 
tedbirler sayesinde çiftçiye sübvansiyon veril
mek suretiyle çayın yetiştirilmesi sağlanmış ve 
bu yetiştirme süratlendirilmiş ve bugün plân
da, yetiştirmenin artık kâfi olduğu neticesine 
varıldığına 'dair bir hüküm 'de kabul edilmiş ibu-

I Ilınmaktadır. 
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Çay mevzuu, Türkiye'de sadece bir istihsalin 

temin edilerek iç piyasada istihlâkin karşılan
ması değil, aynı zamanda ihracatın da temin 
edilerek memlekete geniş ölçüde döviz getiril
mesi meselesidir. Çayı sadece bir iç piyasa mev-
zuundan kurtarmak mecburiyeti vardır. Bu
güne kadar yapılan tatbikatın müspet tarafları 
olmakla beraber, üzülerek ifade edelim ki, ge
çirdiğimiz zaman zarfında çay istihsali ve çay 
yetiştirilmesi, Tekel İdaresiyle müstahsil arasın
da daima bir çelişme mevzuu olmuş ve daima 
kalitenin düşürülmesi suretiyle veyahut da bile
rek veya bilmiyerek kalitenin kontrol edilme
mesi suretiyle Türk Çaym:n dış piyasada tutul-
mamasını, aslında evsafı yüksek olan çayın dış 
piyasaya gönderilmesi gibi bir neticeye varılmış
tır. Bir kere Say:n Bakan burada izahatta bu
lunurken plânda çay için öngörülen tedbirlerin 
bâzılarına temas etmiş ve bunları mehma emken 
yapacaklarını ifade etmeye çalışmıştır. Ancak 
hâdise Sayın Bakanın nazari olarak ifade ettik
leri şekilde cereyan etmemektedir. Bir çay 
müstahsili vardır. Daima gelişen çay ekimi ile 
uğraşmak istiyen, çay yetiştirmek istiyen, her-
gün biraz daha çoğalan hir çay müstahsili var
dır. Bir de bu yetiştirilen çayı imal eden Tekel 
İdaresi vardır. 

Evvelâ bu ikisinin münasebetleri maalesef 
inşirah Verici değildir. Çok defa üzücü sahne
lere vesile olmaktadır. Çay meselesini inceliyen 
arkadaşlarımız pek iyi bilirlek ki, çay yaprak
ları Mayıs ayı içinde, o senenin istihsalinin, o 
sene yetiştirilen çay yapraklarının takriben 
% 40 nisbetindedir. Çay fabrikaları maalesef 
kapasite itibariyle müsaidolraadığmdan, teknik 
bakımdan müsaidolmadığmdan, çay sanayiinin 
gelişmesi karşısında bizim çay fabrikalarımızın 
ve atelyelerimizin gelişen çay sanayiine nazaran 
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çok daha iptidai usullerle çalışması muvacehe
sinde maalesef çayların gerek yapraklarının 
alımında ve gerekse fabrikadaki işlenmesi sıra
sında kalite kontrolü yapılamadığı için çayın 
vasfı gittikçe düşmektedir. Mayıs ayında alman 
çay fabrikaları, fabrikaların kapasitesi kâfi gel
memesi sebebiyle normal bir işlemeye tabi tutul
mamakta, mühim bir kısmı maalesef kıyılmak su
retiyle vasfı düşük çay olarak iyi evsaflı çayla
rın arasına katılmak suretiyle çayın tümünün ka
litesi düşürülmesi yoluna gidilmektedir. 

Bu hususa sayın bakan her nasılsa temas et
memiş bulunmaktadır. Normal olarak çay... 

BAŞKAN — Sayın Erdomir, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, daha evvel kabul et

tiğimiz bir protokol gereğince, saat 17.00 den 
.̂onra sözlü sorulann müzakeresine geçmemiz ik

tiza etmektedir. Şu anda müzakeresini yaptığı
mız mevzua devam edebilmemiz ancak Meclisin 
bir kararı ile mümkün olacaktır. (Müzakereye 
devam edilsin sesleri.) Bu yolda bir teklif ile 
- şifahi de olsa - devam edilsin, diyorsunuz. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Sunuşlardır. 
BAŞKAN — Reis Bey «Sunuşlardır diyor, 

yerinden. Sunuşlar kısmı da dâhil olsa Meclisi
mizin kararına göre saat 17.00 den sonra sözlü 
sorulann müzakeresi yapılır diye bir karanmız 
vardır. Biz bu kararı kaldınp mevcut görüştü
ğümüz hususun devam karannı vermedikçe saat 
17.00 den itibaren sözlü sorulann müzakeresine 
geçmek durumundayız. Şimdi arkadaşlar... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yani hatibi 
kürsüden indirelim mi ? 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlanm, görüşmek
te olduğumuz çay konusu ile ilgili mevzuun de
vamını oylarınıza arz edeceğim. Ancak Riyaset 
olarak Mecliste ekseriyetin olmadığını müşahede 
etmekteyim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
Efendim, sayün üyeler lütfen kabul düğmele

rine bassınlar. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Meclisimizde çoğunluk kalma
mıştır, bu sebeple 12 Ocak Salı günü saat 15.00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,05 
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Adalet Bakanı Sun Atalay'ın, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Adalet ve Anyasa komisyonlarından seçilecek 
6 şar üyeden kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair önergesine verilen oyların 

sonucu 
(Bu açık oylama işleme konmamıştır.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbty 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AORI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoglu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Bu»*han Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oglu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
224 
212 

7 
5 

213 
13 

[Kabul 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nazmi Keri'moğlu 

ARTVİN 
Saffet EminaSaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Fennî îslimyelj 
Süreyya K<*; 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktcm 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

edenler] 
ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi öktem 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
Ilüdai Oral 
Âtı E Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehrnus Arslan 
Hilmi Güldogan 
Recai tskenderoğlu 
Vcfik Pirinçcio&lu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür rem Mtiftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursuıioğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafcttin Konuray 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Cclâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs ' 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoglu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bnyramo&lu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Ozrîemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı nocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yahya Dcrmancı 
Scidık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
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Fallı re t tin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Ahmet O^ıız 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
KOŞÎf Ülker 
Sabri Vardarh 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşjk 
Arif Ertuııga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Do<ran cay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh E rdemir 
:l.:ıli! O'/.rnen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Melcki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mi Krhek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Hal it Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit natiboğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Sev fi Günegtan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Banın Nıımanoğhı 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tiizün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Nain. Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topal oğlu 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kânının Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
flyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Avdın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Al tay 
R.ıhmi Coltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Mahmut Vural 

TRABZON 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu ' 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüce bilgin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

GİRESUN 
t. Etem Kılıçoglu 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

[Reddedenler] 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
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BOLU 
Fuat Ümit 

İSTANBUL 
Saadet Evren 

[Çekinserler] 
ı MANÎSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

[Oya katılmty anlar] 
ADANA 

Hasan Afcsay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Oülck 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cahit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Oüler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Ozcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Oenee 
İhsan Köknel (1.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
(t. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
flilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpul.it 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t.) 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Bal t a oı oğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
ITikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Kcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Uemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
l İham i Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk San aç. 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin lîcıeketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
(D 
Celâl Kılıç 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demi ray 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin OıJhon 
Naci öktem 
İsmail ITakkı Telcinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
\l)durrahman Yazgan 
(I.) 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan (Jursan 
Ziya Hanhan 
Saiın Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osona 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âlı Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
II âldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
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thsan Kabadayı 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpnşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Flurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Vakup Yakut 
Xahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 
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NİĞDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Refet Aksoy (î.) 
Ata Bodur 
Sadi I'ehlivnnoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Altihmet Başaran 
Bahri Cömert 
llâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SlNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(I.) 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan ' 
Haşim Tan (t.) 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (I.) 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muslih Görentaş 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğhs 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
36. BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1965 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın, seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki (kanun tasarısının, ha
vale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilecek 6 şar üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/772, 4/349) 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve Bolu Milletvekili Kâmil İnaTın, Çayın ye
tiştirilmesi ve istdnsaliıude'ki ve ithalindeki tat 
bikatı incelemek, Beş Yıllık Plân tatbika
tımda aksaklıklar olup olmadığını araştırmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir araştırma komisyonu kurulmasına dair öner
gesi (10/17) 

3. — Millet Meclisi İdare âmirlerinin Sa
yıştay Kanunu teklifi ile Genel Muhasebe Ka
nunu tasarısını incelemekle görevli Anayasa Ko
misyonunun yeniden 15 gün mühlet isteğine 
dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/1109, 2/532,1/486) 

4. — Ticaret Bakanı Fennî Islimyell'nin, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revlerine dair kanun tasarısının, Su ürünleri 
kanunu tasarısı için kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi. (1/768, 
4/350) 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bt 

lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan 
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbns'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritüioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçlan yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

8. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
m, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri v* 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 



9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

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

11. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

12. — Aydın Milletvekili Hillmi Aydmçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/840) 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair imar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

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

15. —, Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kanin, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

16. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 
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17. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

18. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

19. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

20. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

21. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

22. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

23. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

24. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

25. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 



26. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
îmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

27. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

28. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

29. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

30. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

31. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

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

33. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

34. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli oğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

35. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan ben, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil 
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memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

38. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

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

40. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Hıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

41. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
m, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yanm kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanıannaan sözlü so
rusu (6/874) 

43. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 
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44. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

45. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

46. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

47. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, îbnülemin Mahmut Kemal Inal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

48. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

49. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne znman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

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

52. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 

53. — Erzurum Milletevekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair İmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

54. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

55. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nım, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini, 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

56. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

57. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

58. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
In'nım. Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
Ino'i] teıvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

59. — Edirne Milletvekili Fahir öiritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurlan üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

60. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

61. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu 'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa* 
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 
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62. — Budur Milletvekili Mehmet özbey'-

in, îzmir ile Antalya arasındaki turistik yolun 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası huşu 
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

63. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa 
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç v 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda nr 

gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

64. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair İçişleri Ba.kanmdan sözlü sorusu (6/898) 

65. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında. 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

66. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair îmar ve İskân Ba 
kanından sözlü sorusu (6/900) 

67. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

63. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

69. — Gümüşane Milletvekilli Sabahattin Sa-
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 

70. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

71. — Nevşehir Milletvekili Raman De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici

lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

72. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
ıın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
-serileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

73. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nn, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içende, hiz-
nete açılıp açılmıya cağına dair Millî Eğitim 
Bakanından SÖ2İÜ sorusu (6/907) 

74. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolundugunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

76. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

79. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçlan için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin-
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

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

81. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga-



zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

82. - Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

83. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin Ikizdere, Çamhhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

84. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tanm ve Gümrük ve Tekel Bakanlanndaı 
sözlü sorusu (6/918) 

85. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - îlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul karannın 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykın olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

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

87. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

88. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

89. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlanndan dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldınlması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba-
kanlanndan sözlü sorusu (6/923) 

90. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so

ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

91. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan-
lanndan sözilü sorusu (6/925) 

92. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

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

94. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

95. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civannda ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tanm ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

96. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 

Savacı'nm, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

97. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

98. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

99. — Erzurum Milletvekili Ertuğrufl Ak
ça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 



makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

100. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerin, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

102. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

103. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

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

105. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

106. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

107. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

108. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazan Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 

bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

110. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

111. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

112. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

113. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

114. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

115. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca-. 
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

116. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

117. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

118. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 



119. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

120. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

121. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

122. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

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

125. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

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

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

128. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
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Bakanlanndan sözlü sorusu (6/962) 
129. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
Protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

130. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

131. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlannm neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

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

133. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasının, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

134. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

135. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

136. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

137. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

138. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirf anlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp almmıyacağma dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 

I sözlü sorusu (6/972) 



— 9 — 
139. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

140. — Antalya Milletvekili thsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman Işiletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

141. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

142. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

143. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'-
ün, Antalya VaJlisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakamlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

144. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

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

146. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

147. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

148. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 

kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

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

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

151. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgicin 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

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

153. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

154. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

155. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

156. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

157. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

158. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Zeytin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 
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159. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim I 

ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

160. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

161. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimarî projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair îmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

162. -*- Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

163. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

165. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

163. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

167. — Aydın Milletvekili Hi.lmi Aydmçer'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) I 

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

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

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

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

172. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1008) 

173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz Bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

174. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in înönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

176. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

177. — Tokat Milletvekili Mehmet Kozava'-
nm, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
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Gendigeîen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına, ballanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

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

178. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

179. _ İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu karann hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

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

181. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, asın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

182. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen dernekleri millî fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası kara
sında Bakanlığın harekete geçip geçmedi°ir-p 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017' 

183. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'in, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan paypplayn hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

184. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

185. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku

rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

186. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

187. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
T. C. Ziraat Bankası Grene] Müdürlüğünce, Ta
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel emir gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

188. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karsısın
da, bir özellik taşıyıp takmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

190. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzuruım ve D;,varbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
vatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

191. — Yo f̂yat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
Hn ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/1026) 

192. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

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



194. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu 
oğlu'nun aziz vatanımızın ve milletimizin bii 
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya 
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusr 
(6/1029) 

195. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen 'in 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve han 

haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrül7-
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

196. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'ir 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorla 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğin r 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

197. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in. 
Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiv ele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağmn 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusr 
(6/1032) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada 
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378: 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11 .1963] 

2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa 
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara 
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasr 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde 
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinir 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçic 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclis: 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta 
rihi : 10 . 4 .1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka 
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/578^ 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963J 

4. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce 
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz 
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali 

ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 7.12.1964] 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
nallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
.özleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/306) 
(S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 3.7.1963] 

X 6. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanım tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari
hi : 9 . 7 . 1963] 

X 7. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
jrümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
u n raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
arihi : 9 . 7 . 1963] 

X 8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
anlaşması Âkıd Taraflan ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma ta-
dhi : 9 . 7 . 1963] 

X 9. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
iair Andlaşmamn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 10. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektplann onaylanması-
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nm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonlan raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 11. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 . 1963] 

X 12. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan 
ittifak Andlaşmasmın uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet şartı hakkında, Türkiye .Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Dışişleri ve Millî Savunma komisyonlan rapor
lan (1/24) (S. Sayısı : 387) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9.1963] 

X 13. — Türk Yunan - Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri merca-
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonlan raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 14. — Avrupa Konseyi Ayncalık ve Do-
kunulmazhklan Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/686) (S. Sayısı : 766) [Dağıtma ta
rihi : 7 , 12 , 1964] 

X 15. — Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/552) (S. Sayısı : 771) 
[Dağıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 16. — Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «Atmosferce, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanması hakkında Andlaşma» nın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/604) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 17. — Birleşmiş Milletler Andlaşması-
nın 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 
1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş 
olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/695) (S. Sayısı : 773) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 18. — Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç içkine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonlan raporlan (1/184) (S. Sayısı: 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 19. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tanm Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tanm ko
misyonlan raporlan (1/418) /(S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 20. — Mill&tlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkkrasmm değiştiril
mesine dair porotokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonlan raporlan 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

X 21. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
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alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporlan (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi: 27 . 3 . 1964] 

X 22. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5.1963] 

X 23. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avru
pa Ara Anlaşmaları ve bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komis
yonları raporları (1/597) (S. Sayısı : 775) 
[Dağıtma tarihi : 9 .12 .1964] 

X 24. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi: 
31 . 3 . 1964] 

X 25. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 ta
rihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porlan (1/677) (S. Sayısı : 774) [Dağıtma 
tarihi : 8 .12 .1964] 

26. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldınlması hakkında kanun tasansı ve 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonlan raporları 
(1/456) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

27. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldınlmasma dair kanun ta-
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldınlması hakkında kanun tasansı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

29. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasma dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa-
sayılı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

30. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

31. Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonları raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldınlmasma »dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin ıdeğiştlrilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı 349) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

35. — Gümrük memurlanndan vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında. yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasansı ve iGümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonlan raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 



15 — 
43. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti

yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten i'hal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sana(yi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

45. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

46. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, inişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

47. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisvonlan raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Damıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

48. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 noü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları) (1/752) (S. Sayısı : 783) [Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . 1964] 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28 .4 .1964] 

37. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

38. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dari kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

40. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım 
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıla
rına ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Milî Eğitim ve Plân Komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/761, 2/745) (S. Sayısı : 785) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1964] 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/138) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

42. — Askerî memnu mmtakalar kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

49. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân konrsvon-
lan raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

50. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve içişleri, imar 
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ve îskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

51. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 52. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına ıdair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

53. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 296) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

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

55. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi baklanda kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili îsmail Hakla Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1983 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı sur 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun 'teklifi ve Adalet Komisyonu ra 
poru (2/574, 2/645, 2/530) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 56. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 57. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu 'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis

yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

58. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 60. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

61. — Gümrük kanunu tasarım, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 63. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 64. — Milî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARıNDA ÎVEDÎLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BÎRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




