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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Say fa 
— A. I\, C. H. P., M. P. ve Konten

jan grupları başkanlarının Bakanlar Ku
rulunun teşekkül etmemiş olması sebebiy
le gündemdeki konuların görüşülmesine 
geçilmemesi ve toplantılara bir hafta ara-
verilmesi, araverme sonu tatile rasladığm-
dan 1 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmasına karar alınması hak
kındaki önergesi 639:64ü 

— Anayasanın 109 neu maddesine gö
re çekilecek olan Adalet, İçişleri, Ulaştır
ma Bakanlarının yerine, Başbakanın tek
lifi üzerine, Adalet Bakanlığına bağım
sız Ankara Milletvekili İhsan Köknel'in, 
İçişleri Bakanlığına Cumhuriyet Senato
su bağımsız Niğde Üyesi İzzet Gener'in 
ve Ulaştırma Bakanlığına Cumhuriyet Se
natosu bağımsız Üyesi Kâzım Yurdakul'
un atanmaları (3/443) 637 

— Başbakan Suad Hayri Ürgüp]ü'nün, 
istifasının kabul edildiğine ve yeni Hükü
met kuruluncaya kadar Bakanlar Kuru
lunun görevine devamı (3/454) 639 

— Hasan Dinçer'in Millî Savunma ve 
Seyfi Öztürk'ün Köy İşleri Bakanlığından 
istifalarının kabul edilerek Millî Savunma 
Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Çankırı 
Üyesi Hazım Dağlı'nm ve Köy İşleri Ba
kanlığına Yozgat Milletvekili Mııtafa Ke
pir'in atanmaları (3/440) 637 

— Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu 
Başkanının davetlisi olarak Sovyet Kus-
ya'ya gidecek olan Başbakan Suad Hayri 
Ürgüplü'ye, dönüşüne kadar, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik etmesi (3/439) 637 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Sanayi Bakanı Ali Naili 
Erdem'in vekillik etmesi (3/450) 639 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Süleyman Demirel'in vekillik et
mesi (3/442) 637 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Süleyman Demirel'in vekillik et
mesi (3/448) 638 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Süleyman Demirel'in vekillik et
mesi (3/449) 638 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'a, dönüşüne 
kadar, Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun vekillik etmesi (3/451) 638 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'a, dö
nüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etmesi 
(3/446) 638 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Macit Zeren'e, dönüşüne 
kadar, Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'-
iıı vekillik etmesi (3/445) 638 

— Zekâi Dorman'm Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığından istifasının kabul edile
rek, mezkûr Bakanlığa Yozgat Milletve
kili İsmail Hakkı Akdoğan'm atanması 
(3/444) 637:638 
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ÇEŞİTLİ İŞLER 

Sayfa 
— A. P., C. H. R, M. P. ve Kontenjan 

grupları başkanlarının Bakanlar Kurulu
nun teşekkül etmemiş olması sebebiyle 
gündemdeki konuların görüşülmesine ge
çilmemesi ve toplantılara bir hafta ara ve
rilmesi, ara verme sonu tatile Tasladığın
dan 1 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 15 
te toplanılmasına karar alınması hakkın
daki önergesi 639:640 

— A. P. Grupu Başkanı Lûtfi Tokoğ-
lu ile C. H. P. Grupu Başkanvekili Zihni 
BetiPin; Genel Kurulun, vaktin darlığı ve 
işlerin çokluğu sebepleriyle, saat 10 - 13 
ve 15 - 19 arasında çalışmasına dair öner
gesi 143 :144 

— A. P. Senato Grupu Başkanı Lûtfi 
Tokoğlu ile C. H. P. Senato Grupu Baş
kanvekili Zihni Betil'in; işlerin çokluğu 
ve vaktin darlığı sebebiyle, görüşmeleri 
yapılacak bilcümle kanun tasarı ve tek
lifleri üzerinde grup sözcülerinin 20 ve 
üyelerin 10 dakika konuşmalarına dair 
önergeleri 144:145 

— Adalet Partisi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupu tarafından Anayasaya 
aykırılığı iddia edilen 7188 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde yer alan ve sorgu 
hâkiminin görevi başında bulunmaması ve
ya sorgu hâkimliğinin boşalması halle
rinde mahkeme başkâtibine sorgu hâkim
liği görevini yaptırma imkânını sağlıyan 
hüküm Anayasaya aykırı olduğu görüldü
ğünden iptaline karar verildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 639 

Sayfa 
— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 

Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğine yapacağı resmî ziyarete Cumhurbaş
kanlığınca seçilen üyelerden Nadir Nadi'-
ııin de iştiraki hususunda Cumhuriyet Se
natosunca karar alınmasına dair tezkeresi 566: 

567 

— Başkan ve Başkanvekillerinin Ana
yasanın 84 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü muvacehesindeki durumları hak
kında Başkanvekili Fikret TurhangiFin, 
mütalâa istemine dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu 567 

— 1965 yılı Bütçe Kanununun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ödenek ve yollukla-
riyle ilgili maddelerine konan bir kısım 
tahsisatın Anayasaya aykırı bulunduğuna 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi 470 

— Cumhuriyet Senatosu Danışma Ku
rulu kararı 185:186 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil 
Artus'un; 5 Temmuz 1965 Pazartesi günü 
yapılacak Genel Kurul toplantısının saat 
15 te yapılması hakkındaki önergesi 33 

— Milletvekili seçiminin yaklaşması 
sebebiyle 25 . 5 .1965 gün ve 306 sayılı Ka
nun uyarınca, seçim sonuçlarının Yüksek 
Seçim Kurulunca kesin ilânı tarihinden üç 
gün sonra toplanmak üzere tatil karan ve
rilmesine dair partiler, gruplar, topluluk
lar ve bağımsızlar adına verilen önerge 613: 

614 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

-— Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm; 
zeytin yağı fiyat ve stok durumları ile 
ihraç imkânlarının süratle sağlanması 
mevzuunda demeci 135 :137 

— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 
bu devrede ve kendisinin Hükümet Baş
kanlığı zamanında çıkarılan kanunlara ve 
hükümetlere gösterilen itimat ve müzaha-
rete teşekkürle önümüzdeki milletvekil
leri seçiminin bütün Türk Milleti için şe

ref ve iftihar vesilesi olacak şekilde cere
yanı hususuna âzami gayret sarf edilece
ğine dair demeci 614 

— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 
Tabiî Üye Suphi Karaman'a cevaben, ka
nunlara aykırı hareket edenler hakkında 
zabıta kuvvetleri ve adliyenin derhal ha
rekete geçtiğini beyanla Anayasa ve reji
min teminat altında bulunduğuna dair de
meci 117:118 
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37 

15 

75 

70 

29 

84 

lenmemesi hususunda bütün partilerin el
birliği yapması gerektiğine dair demeci 

Sayfi 

469: 
470 

— İstanbul Üyesi Osman Zeki Gümüş-
oğlu'nun, mi l î menfaatlere aykırı ha
reketler ve rejimi tahribedici beyan ve 
neşriyat konusunda adalet teşkilâtının 
hassas olması lüzumuna dair demeci 118:119 

— İstanbul Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin; 6188 sayılı Bina yapımını teşvik 
ve izinsiz yapılara dair Kanunun tam 
mânasiyle uygulanmasına dair demeci 115 

— İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; 
Kars Üyesi Mehmet Hazer'in şahsına vâki 
hakarete cevabı. 470 

— İzmir Üyesi İzzet Biraııd'm, dünkü 
birleşimde iki üyenin geçen tutanak hak
kındaki konuşmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Anayasa Mahkemesi 
hayallerinin teeessüm etmiş olduğu ve 
bunların vuzuha kavuşturulması hakkında 
demeci. 567:568 

— Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Ada-
pazarı'nda yapılan öğretmenler Federas
yonu toplantısı konusunda Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'na cevabi demeci. 466:469 

— Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Fethi 
Tevetoğlu'nun Senatoya geldiği günden 
beri ayırıcı bir politikanın mümessili 
olarak görüldüğünü söyliyerek kendisi
nin haksız yere C. H. P. ne komünistlik 
ithamında ısrar etmesi dolayısiyle sürçü 
lisan olarak Rifat öztürkçine'ye hitaben 
sarf ettiği sözlerin zabıtlardan çıkarılma
sını dstiyen demeci 515:516 

— Başkan Enver Aka'nm, Yasama 
Meclislerinin çalışma devrelerinin Türk 
Milleti ve yurdu için kalkınma, refah ve 
huzur devresi olması temennisinde bulun
du ve Başkanlık görevinin 31 Ekim de so
na ereceğini beyanla memleket içinde ve 
dışında idari ve temsilî vazifelerin ifasın
da kendisine bahşedilen imkân ve yardım
lara teşekkürlerini bildiren söylevi 536:5 

— Başkanın; Cumhuriyet Senatosunun 
1964 - 1965 yılı çalışmalarına ve tatil mü
nasebetiyle Başkanlık Divanı adına, üye
lere iyi tatiller dileğine dair demeci. 614:6 

— Başkanvekillerinden Diyarbakır 
Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in; Meclislerin 
tatile girmeleri hususunda Millet Meclisi 
Başkanlığınca alman kararı protesto ma
hiyetindeki demeci 

— Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın, Düzce 
bölgesine yağan şiddetli yağmurların se-
bebolduğu hasarı ve âcil yardımlarda bu
lunulması lüzumuna dair demeci 568:5 

— Bursa Üyesi Baki Güzey'in, Bursa 
olaylarından üç gün önce T. İ. Partisinin 
dağıttığı beyannamelerden pasajlar oku
yarak hâdisede tahrik bulunduğunu ve bu 
reaksiyona bütün parti mensuplarının işti
rak ettiklerini belirten demeci 228 -.2' 

— Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'
ın, geçen tutanak ve Başkanlık Divanının 
tutumu hakkında demeci 183 :V, 

— Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Belçi
ka kömür ocaklarında çalışan Türk işçile
rinin durumuna dair demeci 464:4ı 

— Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 
A. P. Grupu adına, partilerin seçime gir
diği ve propaganda yarışma çıktığı bir 
devrede Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karada davacı üç partiden yalnız biri
sinin adını yazması, diğer ikisinin adını 
yazmamasının adalet ile kabili telif olma
dığını tesbit ve tescil etmek maksadiyle 
demeci 512:513 

— İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, 
öğretmenleri her türlü şaibeden tenzih et
tiğine ve onların siyasi cereyanlara sürük-

— Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, Hâkim
ler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 
bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan cetvelin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, Millî 
Savunma Komisyonuna havalesinin İçtü
zük hükümlerine uygun olmadığı ve 
havalenin hükümsüz sayılması gerektiğine 
dair demeci. 462:463 

— Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'in, ka
nunlarımızın komünizmi yasak etmesine 
rağmen, organize bir kuvvet, olarak faa
liyet gösteren bu cereyana karşı uyu-
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Sayfa 

tucu tedbirlere müracaat ederek değil, 
kürsülere kadar bu meseleyi getirerek 
milleti tenvir ve ikaz etmenin bir vazife 
•olduğunu belirten demeci. 516:517 

— Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'-
in; Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti 
iddia edilen yolsuzluklar hakkındaki 
raporun görüşülmesinin gerektiğine dair 
demeci 115:116 

— Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun, ge
çen tutanak hakkında demeci. 184:185 

— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
nun; Adapazarı'nda yapılan öğretmenler 
Federasyonu toplantısına dair de
meci. 463 :464 

— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
nun. Bursa olayları hakkındaki Hükümet 
beyanlarından memnun kaldığını, an
cak hâdiseleri vukuundan evvel karşıla
mak gerektiğini, Adapazarı'nda yapı
lacak Türkiye öğretmenler Federasyonu 
toplantısına takaddüm eden günlerde 
tertiplenen. açık oturuma Hükümetin dik
katini çekmek mecburiyetinde bulundu
ğunu ifade eden demeci. 227:228 

— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
nun, geçen birleşimde gündem dışı yap
tığı konuşmasının C H. P. Grup Baş
kanı Mehmet Hazer tarafından söyle
mediği sözler ilâve olunarak, mânasın
dan uzaklaştırıldığını, mesnetsiz ve ger
çekle ilgisi bulunmıyan kendilerine ait 

Sayfa 
fikir ve sözlerin kaynak kabul edilerek 
basm ve Devlet radyosu ile umumi efkâra 
duyurulmasının doğru olmadığını ifade 
eden demeci. 513 :514 

— Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'-
ıran, Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı 
kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millî Savunma Komisyonuna da gitmesi 
lüzumuna dair demeci. 462 

— Tabiî Üye Suphi Karaman; Ana
yasa ve rejim teminatı konusu üzerinde 
demeci. 116:117 

— Trabzon Üyesi Şevket Buladoğ-
lu'nun, İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil-
Savunma Teşkilâtının bugünlerde istan
bul'da alacağı sivil savunma tedbirle
rini iktisadi ve turizm bakımından ya
pacağı tesirlerin Hükümetçe düşünülüp 
düşünülmediğini belirten demeci. 517 

— Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, Ulus 
Gazetesinin, milletvekilleri ödenekleri 
hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı 
münasebetiyle yaptığı neşriyata temasla 
Anayasa Mahkemesi kararlarının politi
kaya alet edilmesinin doğru olmıyacağma 
dair demeci 568:570 

— Uşak Üyesi Kâmil Coşkunoğlu'-
nun, usul hakkında Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin itirazının yanlış olduğu
nu, mahkeme kararlarında dâvayı önce 
açan davacının isminin yazılması gerek
tiğini bildiren demeci. 513 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
644 Millî İstihbarat Teşkilât Kanunu 26 406 

28 3, 
26 :32,572,596,596 :606,611 :612,6i2 =644,645 : 

692,696 :702,703.7()7 :722 
645 Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara, 
tazminat verilmesi hakkında Ka
nun 28 555 

29 142, 
584:600 

No. Oilt Sayfa 
303:31, 

32:33,34,60:7! 
646 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 

üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 28 2, 

608 
30 148, 

155:164,186,221 :223 
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No. Cilt Sayfa 
G47 Cezaların infazı hakkında Kanun 29 199, 

466,436:454 
648 Siyasi Partiler Kanunu 28 7 

29 4:5, 
28:63,99:138,139:140,158:191,194:195, 
224:260,269 :289,312:349,350:354,364: 
390,393:408,412:423,425:456,459:464, 
468:492,500:507,508:531,535:537,542: 

565,566:584,600:601,603 :604 
30 3,48: 

59 
649 Temsil ödeneği hakkındaki 5027 

sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair Kanun 27 152 

29 466 
30 471: 

473 
650 Malatya Bölge Tayyare Tamir Fab

rikası tamirhanesine ait kerpiç bi
nada 26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yan
gın neticesinde Hazine lehine do
ğan alacağın affı hakkında Ka
nun 29 199, 

540 
30 476: 

478 

651 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırması
na dair Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun 28 2 

29 466 
30 473: 

474,489,499:501 

652 Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu He
yeti tarafından Türkiye ile Avru
pa Ekonomik toplunluğu arasında 
bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişkin olarak kabul 
edilen metnin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun 29 199, 

540 
30 474: 

476,489,502:503 

No. Cilt Sayfa 
653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı ara
sında imzalanan Merkezî Andlaş
ma Teşkilâtının, Millî Temsilcileri
ne ve Milletlerarası Personelin 
Statüleri hakkında Anlaşma ve eki 
mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun 29 199 

30 2, 
478 =479,489,504:505 

654 Toplum zabıtası kurulması hakkın
da Kanun 29 356 

30 74, 
479 :485 

655 11 özel idarelerinin ve belediyele
rin gelirlerinden pay ayrılmasına 
dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair Ka
nun 29 356 

30 181, 
486:489 

656 Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunlara bâzı hükümler eklen-
lenmesi hakkında Kanun 28 554 

29 199 
30 34, 

34:39,39:47,75:99,100:112,119:123,124: 
129,137:143,164,165:175 

657 — Devlet Memurları Kanunu 
29 356 
30 114, 
187:215, 

230 .-244,245 .-285,285 .-287,288 .-300, 
303 :327,328:377,378:428, 

658 — 2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 28 3, 

608 
29 212: 

213,217,223,265:268 
659 — 1965 yılı Bütçe Kanuna bağlı 

cetvellerin Diyanet İşleri Başkan
lığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 30 114, 

151:155,164, 
176:177,186,219:220 

r 
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No. Öilt Sayfa 
660 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun * 30 430 

431:432,449,455 :457 
661 — Hâkimler Kanuna ek 5017 sa

yılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sa
yılı kanunlarla değiştirilmiş bulu
nan cetvelin değiştirilmesine dair 
Kanun 29 2, 

293 
30 432: 

436,510,519:526 
662 — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun 93 ncü maddesi
nin sonuna bir bend eklenmesi 
hakkında Kanun 30 74, 

181,498,527 
663 — Orman Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair 30 181 
511,532 :538 

664 — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve akar - yakıtlardan alı
nan Hazine Hissesinin kaldırıl
masına dair Kanun 30 133, 

181,489 :498, 
517.532,538,550:552 

665 — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değişti
ren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair Kanun 30 132: 

133,511,538:540 
666 — Türk Eğitim Derneğinin Türki

ye Emlâk Kredi Bankasına ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında Ka
nun 30 133: 

134,461,540:541 

667 — 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun 30 134, 

461,543:544 

No. öilt Sayfa 
668 — Eme'kli sandıkları ile maluli

yet, ihtiyarlık ve Ölüm sigortaları 
'kanunlarına tabi hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra ve geçici mad
de eklenmesine dair Kanun 29 540 

30 511, 
544:545 

669 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun 30 302, 

511,545:547 
670 — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka

nununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında Kanun 30 74, 

430,548:549 
671 — İdarei Umumiyeti Vilâyat Ka

nununun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 30 134, 

565:566,575:576 
672 —506 sayılı Kanunun 118 noi ma'd-

dosinin değiştirilmesine dair Ka
nun 30 510, 

565,576:577 

673 — 3611 sayılı Bayındırlık Bakan
lığı Teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanunun 26 ncı maddesinin kal
dırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkında Kanun 30 133, 

511,547:548,577:578 

674 — Mehmetoğlu 1308 doğumlu 
Murat eşi Arife Kozok'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında Kanun 30 134, 

430,578:579 

675 — Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 
dair Kanun 30 134, 

430,579 
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No. Cilt Sayfa 
676 — 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sa

yılı Kanunun değiştirilmesine 
dair Kanun 30 134, 

430,579:580 
677 — Kurtuluş Savaşına iştiralk edip 

emsallerine nazaran üstün hizmet 
gören Mustafa Konur'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair Kanun 29 199 

30 511, 
# 580 

678 — Millî Mücadele Kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hanıdi 
Efendi eşi Has'ibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 29 199. 

30 511. 
580:581 

679 — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Zi
ya Ünüvar'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 
Kanun 30 133 

565,581:582 
680 — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai 

Sanver'e vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Kanun 30 133. 

565,582 
681 — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Be

sim Yorulmaz'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair 
Kanun 30 133. 

565,682:585 
682 — Ömeroğlu ibrahim Kalça'ya va

tani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair Kanun 30 133. 

565,583 
683 —• Seliıribeyzade Ömer Kaptan'm 

eşi Servet 'Beşiktaş'a vatani hizmet 
tertibinden aylık 'bağlanmasına dair 
'Kanun 30 133, 

564:565,584 
684 — Cemaloğlu Eaik Fikri Sipahi-

oğlu'ma vatani ihizmet tertibinden 
aylık,(bağlanma&ına dair Kanun 30 133, 

564,584:585 

No. Cilt Sayfa 
685 — Yurt dışında vatan için üstün 

• hizmetleri geçmiş 'bulunan Basan-
oğlu Salim Kundak''a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasınla dair 
Kanun 30 133, 

•564,585 
686 —• Mehmet Ilışan Pere'ye vatani 

hizmet tertibinden aylık (bağlanma
sına dair Kanun 30 133, 

564,585:586 
687 — Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı 

(Paçan) köyünden Kaltabanoğlu 
Ahmet Yılmaz'a 628 sayılı Kanun
la vatani (hizmet tertibinden bağla
nan aylığın artırılmasına dair Ka
nun 30 134, 

564,586 
688 — Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal 

Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair Ka
nun 30 134, 

689 — Malhımudoğlu Veli Bozkaya'ya' 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair Kanun 30 134, 

564,587 
690 — Âşık Veysel'e vatani hizmet ter

tibinden aylık Dağlanması hakkın
da Kanun 30 134, 

564,587:589 

691 — Belediyelerin ve 'belediyelere 
'bağlı müessese ve işletmelerin bir 
kısım borçlarının Hazinece terkin 
ve tahkimi hakkında Kanun 30 133, 

565,573-.575,588:589,622:624 

692 --- Askerî memnu mmtalkalar Ka
nununun Dİrimci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun 30 74, 

430,589690 

693 — İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun1 geçici 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 30 133, 

511,590:591,59'2:598 

694 — Polis vazife ve salâhiyet Kanu-
nununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun 30 181, 

510,590,598:599 
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No. Cilt Sayfa 
695 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

memurlarının teşkilâtına dair olan1 

5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 30 74, 

565,601:602 
696 — 5434 sayılı Kamuna ek 2,8.1960 

gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi halkkında Kanun 30 510, 

565,602:610 

697 —• Ulaştırma ve haberleşme hizmet
lerinin olağanüstü hallerde ve sa
vaşlarda ne suretle yürütüleceğine 
dair Kanun 30 133, 

566,610:612 

698 — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunuma 'geçici 'bir madde eklen
mesine dair Kanun 30 564, 

565,612:613 
699 — Halk Bankası ve Halk Sandık

ları hakkındaki Kanunun 6854 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesi ile ikinci 'maddesinin (A) 

No. Cilt Sayfa 
fıkrasının değiştirilmesi halkkmda 
Kanun 30 564, 

565,600:601,613,628:630 
700 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/ l ) ve (A/2) sayılı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 30 511, 

527:532,553:555 
701 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiMik yapılması 
hakkında Kanun 30 565, 

'570-572,588,619:621 
702 — Devlet Su işleri Genel Müdür

lüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 30 565, 

572:573,588,616:618 
703 — Kaırayoları Genel Müdürlüğü 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (!B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
niim 30 565, 

572,589,625:627 

KARARLAR 

Cilt Sayfa 
28 — Milletvekilleri seçimi münasebe

tiyle Cumhuriyet Senatosunun tatile 
girme karan. 30 613: 

614 

ÖNERGELER 

Sayfa 
Afyon Karabisar (Rasim Hancıoğlu) 
— C. K. M. Partisinden istifasına da

ir. 253 
Artvin (Fehmi Alpaslan) 
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değişti
rilmesine dair olup Millî Savunma Komis
yonuna havale edilen kanun teklifinin Ko
misyonda süratle görüşülmesi hakkında 
(Millet Meclisi 2/676; Cumhuriyet Sena
tosu 2/163) 470:471 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. (Amil Artus) 
— 5 Temmuz 1965 Pazartesi günü ya

pılacak Genel Kurul toplantısının saat 15 
te yapılması hakkında 

İçel (Cavit Tevfik Okyayuz) 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin, evvelce 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından kurul
muş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında 

Kayseri (Hüseyin Kalpakhoğlu) 
— Hesapları İnceleme Komisyonundan 

istifası hakkında 
Kocaeli (Lûtfi Tokoğlu) ile Tokat .(Zih

ni Betil) 

Sayfa 

33 

285 

185 
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Sav fa 

— Genel Kurulun, vaktin darlığı ve iş
lerin çokluğu sebepleriyle, saat 10 - 13 ve 
15 - 19 arasında çalışmasına dair 143:144 

— İşlerin çokluğu ve vaktin darlığı se
bebiyle görüşmeleri yapılacak bilcümle ka
nun tasarı ve teklifleri üzerinde grup söz
cülerinin 20 ve üyelerin 10 dakika konuş
malarına dair 144:145 

Maliye Bakanı (İhsan Gür san) 
— Gider Vergileri Kanununda bâzı 

değişiklikler yapılması 'hakkındaki tasarı
nın, havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair 123 

Parti grup 'başkanları : 

— Bakanlar Kurulunun teşekkül etme
miş olması sebebiyle gündemdeki konuların 
görüşülmesine geçilmemesi ve toplantılara 
bir hafta ara verilmesi, ara verme sonu ta
tilde rasladığmdan 1 Kasım 1965 Pazarte
si günü saat 15 te toplanılmasına karar 
alınması hakkında 639:640 

— Milletvekili seçiminin yaklaşması se-
bebile 25 '. 5 . 1965 gün ve 306 sayılı Ka
nun uyarınca, seçim sonuçlarının Yüksek 

Sayfa 
Seçim Kurulunca kesin ilânı tarihinden üç 
gün sonra toplanmak üzere tatil kararı ve
rilmesine dair 613:614 

Samsun (Rıza Isıtan ve 18 arkadaşı) 
— Yeniden kurulacak vakıflar hakkın

daki kanun teklifinin havale edildiği komis
yonlardan seçilecek üyelerden teşekkül ede
cek bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair 145:148 

Tabiî Üye (Fahri özdilek) 
— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havale edildiği komis
yonlardan 3 er üyenin iştiraki ile kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair 143 

Ulaştırma Bakanı (Kâzım Yurdakul) 

— Millet Meclisinin 1027 numara ile 
kabul ettiği 440 sayılı Kanun tabiî kuru
luşlardan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan 
tabip, diş tabibi ve eczacıların 224 ve 472 
sayılı kanunlardan istifade ettirilmesine 
dair kanun teklifini görüşmek üzere bir 
Geçici Komisyon kurulmasına dair 485:48Ö 

RAPORLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
— Başkan ve Başkanvekili erinin Ana

yasanın 84 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü muvacehesindeki durumları hak
kında Başkanvekili Fikret Turhangil'in, 
mütalâa istemine dair 567 

— Bolu İlinin Mengen kazası Pazar-
köy nüfusuna kayıtlı Alioğiu, Hayriye'
den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Ha
mi Demiralp'in cezasının affı hakkındaki 
ikanun tasarısına dair Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi : l/864 ; Cumhuriyet 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715) [Dağıt
ın atarihi : 18 . 10 . 1965] (Ret) 63 

— Cezaların infazı hakkındaki kanun 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/860; 

Cumhuriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 
656) 436:454 

— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair Tüzük teklifi hakkın
da (2/148) (S. Sayısı : 520 ye ek) 636 

— Hendek kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do- : 

ğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı 
hakkındaki kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/821; Cumhuriyet Senatosu 
1/595) (S. Sayısı : 714) 636 

Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar ve iskân 
Komisyonu raporları 

— 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar
dan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan ta
bip, diş tabibi ve eczacıların 224 ve 472 
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Sayfa 

sayılı kanunlardan istifade ettirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında (Millet Mec
lisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 2/182) 
(S. Sayısı: 713) 636 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
Kanuna bağlı (.1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/640; Cumhuriyet 
Senatosu 1/591) (S. Sayısı: 675) 461,543:544. 

— Emekli sandıkları ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve * Ölüm Sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(Millet Meclisi 2/786; Cumhuriyet Sena
tosu 2/166) (S. Sayısı: 680) 511,544:545 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/617; Cumhuriyet Senatosu 
1/548) (S. Sayısı: 658) 473:474,499:500 

— Ulaştırma ve haberleşme hizmetle
rinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne 
surette yürütüleceğine dair kanun tasarı
sı hakkında (Millet Meclisi 1/702; Cum
huriyet Senatosu 1/587) (S. Sayısı: 708) 566, 

610:612 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

—• 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar
dan sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan ta
bip, diş tabibi ve eczacıların 224 ve 472 
sayılı kanunlardan istifade ettirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında (Millet Mec
lisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 2/182) 
(& Sayısı: 713) 636 

— 506 sayılı Kanunun 118 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi hakkında (Millet Meclisi 2/846; Cum
huriyet Senatosu 2/184) (S. Sayısı: 710) 510, 

515,576:577 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (Millet 
Meclisi 2/477; Cumhuriyet Senatosu 
2/186) (S. Sayısı: 703) 510,565,602:610 

I Sayfa 
— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü-

I dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
I Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değ i | | j ^ 

lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak-
I kında (Millet Meclisi 1/640; Cumhuriyet 

Senatosu 1/591) (S. Sayısı: 675) 461,543;544 

I — E g e Üniversitesi adiyle İzmir'de 
j bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
I sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de-
j ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın

da (Millet Meclisi 1/638; Cumhuriyet Se
natosu 1/547) (S. Sayısı : 644) 148,155:164,186 

221:223 

— Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
(Millet Meclisi 2/786; Cumhuriyet Sena
tosu 2/166) (S. Sayısı : 680) 511,544:545 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 

i. ve 7021 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (Millet Meclisi 
2/700, Cumhuriyet Senatosu 2/170) (S. 
Sayısı : 701) 575:576 

— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
I geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/710; Cumhuriyet Senatosu 
1/578) (S. Sayısı : 686) 511,590:591,592:598 

— İl Özel idarelerinin ve belediyelerin 
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut 
kanunlardaki bâzı maddelerin değiştiril
mesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/853; Cumhuriyet Senatosu 1/509) 
(S. Sayısı : 667) 181,486:489 

— Kurtuluş Savaşma iştirak edip em
sallerine nazaran üstün hizmet gören 
Mustafa Konur'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2/742; Cumhuriyet 
Senatosu 2/164) (S. Sayısı : 681) 511,580 



Sayfa 
— Malatya Bölge Tayyare Fabrikası 

tamirhanesine ait kerpiç binada 26 .1 . 1549 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine le
hine doğan alacağın affı hakkında kanun 
teklifine dair (Millet Meclisi 2/820, Cum
huriyet Senatosu 2/165) (S. Sayısı : 660) 

476:478 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdı Efendi eşi 
Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 310 sayılı Kanunun birinci -
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (Milet Meclisi 
1/676, Cumhuriyet Senatosu 1/563) (S. 
Sayısı : 684) 511,580:581 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilât ve memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/856; Cumhuriyet 
Senatosu 1/575) (S. Sayısı : 687) 511,538:540 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine da
ir kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/518, Cumhuriyet Senatosu 1/542) 
(S. Sayısı : 657) 471:473 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısına dair (Millet Mecli
si 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) 
(S. Sayısı : 663) 74,479:485 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murlarının teşkilâtına dair olan 5509 sa
yılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (Millet Meclisi 2/766; 
Cumhuriyet 2/167) (S. Sayısı : 702) 601:602 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/617, Cumhuriyet Senatosu 
1/548) (S. Sayısı : 658) 473:474,499:501 

Sayfa 
— Ulaştırma ve haberleşme hizmetle

rinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne 
surette yürütüleceğine dair kanun tasarısı 
hakkında. (Millet Meclisi 1/702; Cumhu
riyet Senatosu 1/587) (S. Sayısı : 708) 566, 

610:612 

— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
20 nci maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna üç madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/842, 
Cumhuriyet Senatosu 1/586) (S. Sayısı : 
685) 511, 

547 :548,577 :578 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporları 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 
1964 aylarına ait hesapları hakkında 
(5/8) (S>Sayısı : 650) 148: 

149 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 ayla
rına ait hesapları hakkında (5/9) (S. Sa
yısı : 651) 149: 

150 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 
1965 aylarına ait hesapları inceleme hak
kında (5/10) (S. Sayısı : 652) 150: 

151 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında Hava Ulaştırmasına dair An
laşmalını onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/617, Cumhuriyet Senatosu 
1/548) (S. Sayısı : 658) 473: 

474,499 :500 

Geçici Komisyon raporları 

— 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar - yakıtlardan alman Hazine hissesi-
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ııiıı kaldır ı lmasına dair kanını tasarısı 
hakk ında (Millet Meclisi .1/71)1, Cumhuri
yet Senatosu f/588) (S. Sayısı : 008) 

181, 
489:490,5.17:519,550:552 

— Âşık Veysel'e vatani hizmet ter t i 
binden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifine dair (Millet Meclisi 2 /500; 
Cumhuriyet Senatosu 2/175) (S. Sayısı : 
700) f,64, 

587 :58i) 
----- Belediyelerin ve belediyelere bağ

lı müessese ve işleiıuelerin bir kısım borç
larının Hazinece terkin ve tahkimi hak
kındaki kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/490; Cumhuriyet Sera tosu 
1/585) (S. Sayısı : 707) 570: 

575,022 :024 
— 5434 sayılı T. C. Kmekii Sandığı 

Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakk ında (Millet Mec
lisi 2 /477; Cumhuriyet Senatosu 2/180) 
(S. Sayısı : 711) 012: 

6.1:5 
— 5434 sayılı T. C. JOmekli Sandığı Ka

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanıma bâzı maddeler ile bâzı fıkra
lar eklenmesi hakk ındak i kanun tasarısı
na dair (Millet Meclisi 1/798; Cumhuriyet 
Senatosu 1/573) (S. Sayısı : 009) 430, 

548 :549 
— 5434 sayılı T.C. Kmekli Sandığı Ka

nununun 93 neü maddesinin sonuna bir 
bend eklenmesi hakk ındak i kanun teklifi
ne dair (Millet Meclisi 2 /575 ; Cumhuri
yet Senatosu 2/108) (S. Sayısı : 000) 181, 

498,527 
— 1315 doğumlu Muştafaoğlu Besim 

Yorulmaz'a vatani hizmet ter t ib inden ay
lık bağlanmasına dair kanun tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/082; Cumhuriyet 
Senatosu 1/582) (S. Sayısı : 591) 5(15, 

582:583 
— 13.10 doğumlu Aiioğlu Sezai San-

ver'e vatani hizmet ter t ibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/824; Cumhuriyet Sena-
natosu 1/583) (S. Sayısı : 090) 505, 

582 

Sayfa 
— - Cemaioğlu Faik Cikri Sipahioğlu'-

na vatani hizmet ter t ib inden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı hal ikında 
(Millet Meclisi 1/044; Cumhuriyet Sena
tosu 1/579) (S. Savısı : 094) 5(54, 

;ni4:İK;;> 

---- Devlet Memurları kanunu tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/723; Cumhuri
yet Senatosu 1/507) (S. Sayısı : 004) 1.14, 

187:215,230:244,245:285, 
285 :287,288 :300,303 :327, 

328:377,378:428 

— Erzurum' la Mehmetoğlu Kemal Ka-
lıpeıoğlu'na vatani hizmet te r t ib inden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2 /025 ; Cumhuriyet 
Senatosu 2/170) (S. Sayısı : 098) 504,580:587 

- - Hâkimler Kanununa, ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7108 ve 15 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun, teklifi hakkında 
(Millet. Meclisi 2 /070; Cumhuriyet Sena
tosu 2/1.03) (S, Sayısı : 055 e ek) 432 :430, 

511,519:520 

— Halk Bankası ve l i a lk Sand ık lan 
hakkındaki Kanunini 0854 sayılı Kanun
la değiştirilen, birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakk ındak i kanun t a sansma dair (1/002) 
(S. Sayıs ı : 712) 000:001,028:030 

— - Mahmııtoğlu Veli BozkayaYa vata
ni hizmet ter t ibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi hakkında (Millet Mecli
si 2 /302; Cumhur.yet Senatosu 2 /17! ) 
(S. Sayısı : 099) 504,587 

~- Mehmet İhsan P e r e y e vatani hiz
met tert ibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/728; Cumhuriyet Senatosu 1/570) (S. 
Sayısı : (İ90) 5(54,5(55,585 :580 

— Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat 
eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifine dair (Millet Meclisi 2 /047; Cum
huriyet Senatosu 2/172) (S. Sayısı : (573) 430, 

578 :579 
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— «Merkezî And] aşma Teşkilâtının, 
Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Per
sonelin Statüleri hakkında Andlaşma» ve 
Fjki mektupların onaylanmasının uygun 
İmiunduğuna dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Se
natosu 1/566) (S. Sayısı: 662) 2,478:479, 

504 :505 
— Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya 

Ünüvar'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/713; Cumhuriyet Se
natosu 1/580) (S. Sayısı: 689) 581:582 

— 14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (Millet Meclisi 2/412; Cum
huriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı: 672) 480, 

579 :580 
— Orman Kanununa geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/549; Cumhuriyet Sena
tosu 1/594) (S. Sayısı: 688) 511.532:588 

— Ömeroğhı İbrahim Kale a'ya vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/657; Cumhuriyet Senatosu 1/581) 
(S. Sayısı : 692) 564,583 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısına dair (Millet Meıdisi 
1/841; Cumhuriyet Senatosu 1/561) (S. 
Sayısı: 654) 84:39,89:47,75:99,100: 

112,119:123,187:143,165:175 

— Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/616; Cumhuri
yet Senatosu 1/577) (S. Sayısı : 693) 564,584 

•— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (Millet Meclisi 1/86.1; Cumhuriyet Se
natosu 1/562) (S. Sayısı: 653) 8:31,32:38, 

60:61 

— Siyasi Partiler kanunu- tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/560; Cumhu
riyet Senatosu 1/551) (S. Sayısı: 649) 3.48:59 

Sayfa 
— Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Mu

nise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2/509; Cumhuriyet 
Senatosu 2/177) (S. Sayısı: 671) 430,579 

— Trabzon - Çaykara ilçesi Maraslı 
(Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hiz
met tertibinden bağlanan aylığın artırıl
masına dair kanun teklifi hakkında (Mil
let Meclisi 2/544; Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (S. Sayısı: 697) Î.-Ü4,586 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Genci 
Müdürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (Millet. 
Meclisi 1/817; Cumhuriyet Senatosu 
1/589) (S. Sayısı: 678) 461,540:541 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tara
fından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Ey
lül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 
27 nei maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişkin olarak kabul edilen met
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanım tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/862; Cumhuriyet Senatosu 1/565) 
(S. Sayısı : 661) 474:476,502:508 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir (Millet Meclisi 1/870; Cumhuriyet Se
natosu 1/598) (S. Sayısı: 682) 511,545:547 

— 8 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 nen 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (Millet Meclisi 2/310; 
Cumhuriyet Senatosu 2/179) (S. Sayısı: 
679) 461,541:543,556:557 

— Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
daki kanun teklifine dair (Millet Meclisi: 
(2/734; Cumhuriyet Senatosu: 2/178) 
(S. Sayısı : 709) 565,636 

— Yurt dışında vatan için üstün hiz
metleri geçmiş bulunan Hasanoğlu Selim 
Kundaklı vatani hizmet tertibinden aylık 



Sayfa 
bağlanmasına dair kanun hakkında (Mil
let Meclisi 1/699; Cumhuriyet Senato
su 1/584) (S. Sayısı : 695) 564,585 

İçişleri Komisyonu raporları 

-— İdarei Umumiyci Vilâyat Kanunu
nun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 neı 
ve 7021 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı 
ma ddele rinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (.Millet Meclisi 2/700; 
Cumhuriyet Senatosu 2/1.70) (S. Sayısı : 
701) 575 :576 

—• 11 özel idarelerinin ve belediyelerin 
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut 
kanunlardaki bâzı maddelerin değiştiril
mesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına 
dair kanını tasarısı hakkında (Millet Mec-
1si 1/853; Cumhuriyet Senatosu 1/569) 
(S, Sayısı: 667) 181,486:489 

— Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
hakkında (Millet Meclisi 1/648; Cumhuri
yet Senatosu 1/592) (S. Sayısı: 677) 510,590, 

599 :600 
— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/458; Cumhuriyet Senatosu 1/593) (S. 
Sayısı : 676) 510,590,598:599 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/518; Cumhuriyet Senatosu (1/542) 
(S. Sayısı : 657) 471:473 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısına dair (Millet Mecli
si 1/678; Cumhuriyet Senatosu 1/568) 
(S. Sayısı: 663) 74,479:485 

Karma Bütçe Komisyonu raporları 

— 1965 yılı Bütcc1 Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifine dair (Millet Meclisi 2/881; Cumhu
riyet Senatosu 2/183) (S. Sayısı: 670) 430, 

431,432,455 :457 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği-

Sayfa 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (Millet Meclisi 1/883; Cumhuri
yet Senatosu 1/601) (S. Sayısı: 688) 511,527: 

532,553 :555 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (Millet Meclisi 1/883; 
Cumhuriyet Senatosu 1/604) (S. Sayısı: 
706) 570:572,619:621 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair (Millet Meclisi 1/875; Cum
huriyet Senatosu 1/574) (S. Sayısı :665) 151: 

155,176:177,186,219:220 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/886; Cumhuriyet Senatosu 
1/605) (S. Sayısı: 704) 572:573,616:618 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/885; Cumhuriyet Senatosu 
1/603) (S. Sayısı : 705) '572,625:627 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (Millet 
Meclisi 2/477; Cumhuriyet Senatosu 
2/186) (S. Sayısı : 703) 510,565,602:610 

—• Emekli sandıkları ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (Millet Meclisi 2/786; Cumhuri
yet Senatosu 2/166) (S. Sayısı: 680) 511,544: 

545 
— Kurtuluş Savaşına iştirak edip em

sallerine nazaran üstün hizmet gören Mus
tafa Konur'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun teklifi hakkın
da (Millet Meclisi 2/742; Cumhuriyet Se
natosu 2/164) (S. Sayısı: 681) 511,580 
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— Malatya Bölge Tayyare Tamir Fab
rikası tamirhanesine ait kerpiç binada 
26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesin
de Hazine lehine doğan alacağın affı hak
kında kanun teklifine dair (Millet Meclisi 
2/820; Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. 
Sayısı : 660) 476:478 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Ha-
sibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 310 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/676; Cumhuriyet Senatosu 1/563) (S. 
Sayısı : 684) 511,580:581 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/518; Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. 
Sayısı : G57) 431:473 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595. sa
yılı Kanunun geçici 4 ucü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi: 1/638; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/547) (S. Sayısı: 644) 148,155: 

164,186,221 .-223 

—• İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi i/7.10; Cumhuriyet Senatosu 
1/578) (S. Sayısı : 686) 511,5C0 .-591,592:598 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun birinci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (Millet Meclisi 1/473; Cumhuriyet 
Senatosu 1/571) (S. Sayısı : 674) 430,589: 

590 

Sayfa 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (Millet 
Meclisi : 2/477; Cumhuriyet Senatosu: 
2/186) (S. Sayısı : 703) 526,505,602:610 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/518; Cumhuriyet Senatosu 1/542) 
(S. Sayısı : 657) 471:473 

— Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri
nin olağanüstü hallerde ve savaşta ne su
rette yürütüleceğine dair kanun fayansı 
hakkında (Millet Meclisi 1/702; Cumhu
riyet Senatosu J/587) (S. Sayısı: 708) 566, 

610:612 

Sosyal îşler Komisyonu raporları 

— 506 sayılı Kanunun 118 nci -mad
desinin değiştirilmesine dab kanun teklifi 
hakkında (Millet Meclisi 2/846; Cumhuriyet 
Senatosu 2/184) (S. Sayısı : 710) 510,565,576: 

577 

— Emekli sandıklan ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına 
ta'bi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesine bir fıkra ve geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (Millet Meclisi 2/786; Cumhu
riyet Senatosu 2/166) (S. Sayısı : 680) 511, 

'544:545 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/856, Cumhuriyet Senatosu 
1/575) (S. Sayısı : 687) 511,538:540 
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Sayfa 
Çekilme ve katılmalar 

— Afyon Karahisar Üyesi Rasim Haıı-
eıoğlu'mm, C. K. M. Partisinden istifası 

— Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğ-
lu'nun Hesapları İnceleme Komisyonun
dan istifası 

îzin 

653 

185 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'e izin verilmesi (3/453) 639 

Sayfa 
Yasama dokunulmazlıkları 

— Cumhuriyet Senatosu Çorum Üye
si Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı 
(3/452) 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ömer Ergün'ün yasama dokunul
mazlığı (3/447) 

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Orhan Akça'nm yasama dokunulmazlı-
ğı (3/441) 

635 

635 

635 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Başbakandan 
— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâ-

hattin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükü

metine dair Barbakandan sözlü sorusu 
(6/326) 651 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Rifat öztürkçine'nin, Aziz Atamızın 
vasiyetnamelerine dair yazılı soru öner
gesine, Adalet Bakanı İhsan Kökncl'in ya
zılı cevabı (7/224) 654 

Başbakandan 
— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Niyazi Ağırnaslı'nm, Bursa olaylarına 
dair Başbakandan yazılı sorusu. (7/222) 226 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, Aziz Atamızın 
vasiyetnamelerine dair Başbakandan yazı
lı sorusu (7/224) 651 

— Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin tek dersten 
sınıfta kalan ve liseye giremiyen ortaokul 
talebelerine dair Barbakandan yazılı so
rusu (7/226) 651 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Osmanlı Devleti Da
hiliye Nezaretinin, İstanbul'un düşman iş
galinden kurtuluşunu mütaakıp Anka
ra'ya nakledilen arşivine dair yazılı soru 
önergesi Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'-
nün, yazılı cevabı (7/214) 643 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man Köksal'm, A. P. Oenel Baişkanlığınrn 

kabul ettiği yeni sembole dair yazılı soru 
önergesine Başfbakan Suad Hayri Ürgiip-
lü'nün yazılı cevabı (7/223) 651,653-.654 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'ın, kurulmuş ve halen faal bulunan 
«İktisadi Kurul ve Komitesi» müessese
lerine dair yazılı soru önergesine Başba
kan Suad Hayri Ürgüplü'nün yazılı ce-
valbı (7/217) 644:646 

Devlet Bakanından 
— Ahmet Naci Ari'nin 1964 - 1965 

Kırklareli Bölge Birinci Küme Lig maç
larına dair Devlet Bakanından yazılı so
rusu (7/228) 651 

Dışişleri Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu Kırklareli 

üyesi Ahmet Naci Arı'nm, Bulgaristan'
daki soydaşlarımızın Anavatana serbest is-
Ikân yolu ile gelebilmelerine dair Dışişleri 
Bakanından yazılı sorusu (7/227) 651 

İçişleri Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu istanbul üye

si Rifat öztürkçine'nin, istanbul Bakır
köy kazasında Osmaniye ile Çırpıcı Bağ
lar arasındaki mevcut binaların yıktırıl
masına dair içişleri Bakanından yazılı so
rusu (7/225) 651 
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— Cumhuriyet Senatosu KütaJhya Üye
si Etem Erdinç'in, tecavüz edilen bir ara
ziye dair sorusuna İçişleri Bakanı I. Hak
kı Afedoğan'm yazılı cevafbı (7/211) 215:218 

Köy tşleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi 
Meöınıet özgüneş'in, Kayseri'nin merke
ze Ibağlı Elâgöz köyü halkının içmekte ol
duğu suya dair yazılı soru önergesine 
Köy işleri Balkanı Seyfi öztürk'ün yazılı 
cevabı (7/215) 643:644 

Milli Eğitim Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi 
Nevzat özerdemli'nin, izini r Devlet Ti
yatrosuna dair yazılı sora önergesine, Mil
lî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı 
cevaibı (7/213) 646:647 

Ticaret Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Fikret Gündoğan'm, Danıştaya dâva 
açmış ve (bu dâva neticesinde kesin hü
küm almış olan Ankara ve îstanibul be-

Sayfa 
lediyeleri memurlarına dan" Tiearet Ba
kanından yazılı sorusu (7/219) 651 

— Cumhuriyet Senatosu Samsun üye
si Fethi Tevetoğlu'nun, Et ve Balık Ku
rumu ile ilgili fbir ihaledeki yolsuzluğa 
dair yazılı sora Önergesine Ticaret Baka
nı Macit Zeren'in, yazılı cevabı (7/164) 640:642 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
. Üner'in, hariçten ithal edilen motorlu va
sıtalara dair yazılı soru önergesine Tica
ret Bakanı Macit Zeren'in yazılı cevabı 
(7/186) 644 

— Cumhuriyet 'Senatosu üyesi Sadi 
Koç aş'm, 1960 yılından evvel T. C. Ziraat 
ve T. Emlâk Kredi bankaları tarafından 
yurdun muhtelif yerlerinde inşa ettirilen 
köy evlerine dair, yazılı sora önergesine 
Tiearet Bakanı Macit Zeren'in, yazılı ce
vabı (7/218) 642:643 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'm, dar gelirli vatandaşın artan ha
yat pahalılığı karşısında çekmekte oldu
ğu ıstıraba çare aranmasına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanı Macit Ze
ren'in yazılı cevaibı (7/220) 647:648 

TASARILAR 

— Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında (Millet Meclisi 1/577, Cumhuri
yet Senatosu 1/572) 74 

— 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar 
yakıtlardan alman Hazine hissesinin kal
dırılmasına dair (Millet Meclisi 1/791, 
Cumhuriyet Senatosu 1/588) (S. Sayısı : 
668) 123,133,181,489 :496,517:51.9,550:552 

— Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair (Millet Meclisi 1/473, 
Cumhuriyet Senatosu 1/571) (S. Sayısı : 
674) 74,430,589:590 

— Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
nılın Hazinece terkin ve tahkimi hakkın
da (Millet Meclisi 1/490; Cumhuriyet Se
natosu 1/585) (S, Sayısı : 707) 133,186:187, 

595,573 ;575,622:624 

— 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar ek
lenmesi hakkında (Millet Meclisi 1/798; 
Cumhuriyet Senatosu 1/573) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 947) 74,143,430,548:549 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair (Millet Meclisi 
1/640, Cumhuriyet Senatosu 1/591) (S. 
Sayısı : 675) 134,461,543:544 

— 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim 
Yorulmaz'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair (Millet Meclisi 
1/682: Cumhuriyet -Senatosu 1/582) (S. 
Sayısı : 691) 133,565,582:583 

— 1316 doğumlu Alioğlu Sezai San-
ver'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ-
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lanmasma dair (Millet Meclisi 1/824; 
Cumhuriyet Senatosu 1/583) (S. Sayısı :.. 
690) 133 565,582 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa, bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deri
şiklik yapılması hakkında (Millet Meclisi 
1/883; Cumhuriyet Senatosu 1/601.) (S. 
Sayısı : 688) 511,527:532,553:555 

-— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/883, Cumhuriyet Sena
tosu 1/604) (S. Sayısı : 706) 565,570:572, 

619:621 
—•• 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde Diyanet İçleri Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında (Mil
let Meclisi 1/875, Cumhuriyet Senatosu 
1/574) (S. Sayısı : 665) 1! 1,151 :155,176 -.!77, 

186.219:220 
— Bolu ilinin Mengen kazası I\azar-. 

köy nüfusuna kayıllı Alioğlu, Hayriye'
den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami 
Dcmiralp'in cezasının affı hakkında (Mil
let Meclisi 1/86-1, Cumhuriyet Se-n-n'o:;iı • 
1/597) (S. Sayısı : 715) 302.636 

— Cemal oğlu Faik Fikri Sipalıioğlu'--
na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (Millet Meclisi 1/644 ; Cum
huriyet Senatosu 1/579) (S. : 09 F 133. 

564.584:585 

—• Cezaların i 
Meclisi 1/860, 
1/564) (S. Sayısı 

ıfazı hakkında (-.Miliet 
Cumhuriyet Senatosu 

: 656) 436:454 
— Devlet memurları kanunu tasarısı 

(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Sena
tosu 1/567) (S. Sayısı : 664) 114,187:215,230: 

244,245 :285,285 :28'7,288:3Ö0, 
303 :327,328 :377,378 :428 

— Deniz iş kanunu tasarısı (Millet 
Meclisi 1/562, Cumhuriyet Senatosu 
1/610) 565,572:573,616:618,635 

— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair (Millet Meclisi 1/638,-'-' 
Cumhuriyet Senatosu 1/547) (S. Sayısı : 
644) 148,155 :164,186,221:223 

Sayfa 
— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (Millet Meclisi 1/715; Cumhuriyet 
Senatosu 1/602) (S. Sayısı : 712) 426:527,564, 

565,600:601,628:630 
----- Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Özerin bakiye cezasının affı 
hakkında (Millet Meclisi 1/821; Cumhu
riyet Senatosu 1/595) (S Sayısı : 714) 302,636 

— - İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (Millet Meclisi 1/710, Cumhu
riyet Senatosu 1/578) (S. Sayısı : 686) 133,511, 

590:591,592:598 
—- İl özel idarelerinin ve belediyeleri

nin gelirlerinden, pay ayrılmasına dair 
mevcut kanunlardaki1 bâzı maddelerin de
ğiştirilmesine, bâzı maddelerin kaldırılma
sına. dair (Millet Meclisi 1/853; Cumhuri
yet Senatosu 1/509) (S. Sayısı : 667) 181, 

486:489 
— İstanbul Kadıköy nüfusuna kayıtlı 

Alınıotoğlu 1927 yılında Malatya'da Is-
mct'ien doğma Coşkun Coşkuner'in ceza
sının affına dair (Millet Meclisi 1/672; 
Cumhuriyet Senatosu 1/600) 430 

—• İş Kanunu tasarısı (Millet Meclisi 
1/61)3, Cumhuriyet Senatosu 1/611) 635 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l.) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (Millet Meclisi 1/885, Cumhuri
yet Senatosu 1/603) (S. Sayısı : 705) 565,572, 

625 :627 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesi
nin Sakarya iline bağlanması hakkında 
(Millet Meclisi 1/457, Cumhuriyet Sena
tosu 1/599) 302 

'—- Mehmet ihsan Pere'ye vatani. hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair 
(Millet Meclisi 1/728; Cumhuriyet Sena
tosu 1/576) (S. Sayısı r 696) 133,564,585 :586 

•7- -4--. «Merkezî Andlaşma Teşkilatının, 
Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Per-

file:///azar-
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sonelin Statüleri hakkında Andlaşma» ve 
Eki mektupların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (Millet Meclisi 1/166; 
Cumhuriyet Senatosu 1/566) S. Sayısı : 
662) 2,478:479,504:505 

— Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi 
Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 17.9.1963 
tarihli ve 310 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da (Millet Meclisi 1/676, Cumhuriyet Se
natosu 1/563) (S. Sayısı : 684) 511,580:581 

— Mustafa oğlu 1304 doğumlu Ziya 
Ünüvar'a vatani, hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (Millet Meclsi 1/713; 
Cumhuriyet Senatosu 1/580) (S. Sayısı : 
689) " 113,565,581:582 

— Münevverden doğma 1340 doğumlu 
Mchmedoğlu Ahmet Ulak'm hapse tahvil 
edilmiş cezasının affı hakkında (Millet 
Meclisi 1/819, Cumhuriyet Senatosu 
1/596) 302 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair (Millet Meclisi 1/549; 
Cumhuriyet Senatosu 1/594) (S. Sayısı : 
683) * 181,511,532:538 

— Ömeroğlıv İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir (Millet Meclisi 1/657; Cumhuriyet 
Senatosu. 1/581) (S. Sayısı : 692) 133,564,565. 

583 
—- Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 

olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
münasebetiyle (Millet Meclisi 1/648; Cum
huriyet Senatosu 1/592) (S. Sayısı : 677) 133, 

510,590,599:600 
— Polis vazife ve salâhiyet Ka'nunu-

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(Millet Meclisi 1/458; Cumhuriyet Senato
su 1/593)»- (S. Sayısı : 676) 181,510,590,598: 

599 
—- Rize ilinin Camlıhemşin kazası, Murat 

köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakı-' 
ye cezasının affı hakkında (Millet Meclisi 
1/790, Cumhuriyet Senatosu 1/606) 635 

Sayfa 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilât ve memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair (Millet Meclisi 1/856, Cumhuriyet 
Senatosu 1/575) (S. Sayısı : 687) 133,511,538: 

540 
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında (Millet 
Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) 34:39,39:47,75:99, 

100:112,119:123,137:143,165:175 
— Selirnbeyzade Öner Kaptanîn eşi 

Servet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanım*!"-;!: 
lisi 1/61 ^; Cumhuı-i 
(S. Sayısı. : 603) 

— Sen i-'kent ka"~;v; 

halkından Meîmıcdo£] 

ı dair (Millet Mee-
•et Senatosu 1/577) 

133,564,565,584 
?rm Yassı viran köyü 
i Eminc'den doğma 

1322 doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı 
hakkında (Millet Meclisi 1/512, Cumhu
riyet Senatosu 1/607) 635 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip,, d"ş tabibi ve ecsneıkra tazminat 
verilmesi hakkında (Millet Meclisi 1/861; ' 
Cumhuriyet. Senatosu 1/562) (S. Sayısı : 
653) 3:31,32:33,60:71 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı (Mil
let Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/551) (S. Sayısı : 649) 3,48:50 

— Temsil ödeneği lıakkkmdaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
(Millet Meclisi 1/518, Cumhuriyet. Sena
tosu 1/542) (S. Sayısı : 657) - 471:473 

— Toplum zabıtası kurulması hakkında 
(Millet Meclisi 1/768. Cumhuriyet Sena
tosu 1/568) (S. Sayısı : 663) 74,479:485 

— •• Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına .ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi 
H V - ı d a - (Millet Meclisi 1/817; Cumhu
riyet Senatosu 1/589) (S. Sayısı : 678) 133,134, 

186,461,540:541 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu : Heyeti tara
fından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
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yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında (Millet Meclisi 1/706; 
Cumhuriyet Senatosu 1/608) 635 

— Ulaştırma ve haberleşme hizmetle
rinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne 
surette yürütüleceğine dair (Millet Mecli
si 1/702; Cumhuriyet Senatosu 1/587) 
(S. Sayısı: 708) 133,566,610:612 

— 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna üç madde eklenmesi hakkında (Mil
let Meclisi 1/842; Cumhuriyet Senatosu 
1/586) (S. Sayısı: 685) 133,511,547:548,577:578 

— 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
na iki madde eklenmesine dair (Millet 
Meclisi 1/517; Cumhuriyet Senatosu 
1/590) 134 

— Yurt dışında vatan için üstün hiz
metleri geçmiş bulunan Ilasanoğlu Selim 
Kundak'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair (Millet Meclisi 1/699; 
Cumhuriyet Senatosu 1/584) (S. Sayısı: 
695) . 133,564,585 

.İFLER 

Sayfa 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (Millet Meclisi 1/862, Cumhuriyet 
Senatosu 1/565) (S. Sayısı : 661) 474:476,502: 

503 
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/870; Cum
huriyet Senatosu 1/598) (S. Sayısı : 682) 285, 

302,511,545:547* 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (Millet Meclisi 1/617, Cumhu
riyet Senatosu 1/548) (S. Sayısı : 658) 473: 

474,499:501 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/805; Cumhuriyet Senatosu 1/609) 635 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

Amasya (Nevzat Şener «Milletvekili» 
ve 2 arkadaşı) 

— İdarei Umumiyci Vilâyat Kanunu
nun 7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı 
ve 7021 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında (Mil
let Meclisi 2/700; Cumhuriyet Senatosu 
2/170) (S. Sayısı: 701) 134,565:566,575:576 

Ankara (Hıfzı Oğuz Bekata) 

— Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
43 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/148) (S. Sayısı: 520 ye ek) 636 

Antalya (Nihat Su «Milletvekili») 

-— Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından 
Alioğiu Saniye'den doğma 1341 doğumlu 
Ali Kurna'nm bakiye cezasının affı hak
kında (Millet Meclisi 2/782; Cumhuriyet 
Senatosu 2/180) 302 

Aydın (Hilmi Aydınger «Milletvekili-» 
ve 107 arkadaşı) 

— 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 2/287; 
Cumhuriyet Senatosu 2/185) (S. Sayısı: 
703) 510,526,565,602:610 

Aydın (Osman Saim Sarıgöllü ve 2 ar
kadaşı) 

— Emekli sandıkları ile Maluliyet, İh
tiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında
ki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici 
madde eklenmesine dair (Millet Meclisi 
2/786; Cumhuriyet Senatosu 2/166) (S. 
Sayısı: 680) 511,544:545 
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Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak «Millet
vekili» ve 27 arkadaşı) 

— Yeniden kurulacak vakıflar hak
kında (Millet Meclisi 2/734; Cumhuriyet 
Senatosu 2/178) (S. Sayısı: 709) 134,145:148, 

565,636 
Bolu (Sırrı Uzunhasanoğlu) ve Tunce

li (Mehmet Ali Demir) 
— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek

lenmesine dair (Millet Meclisi 2/525; 
Cumhuriyet Senatosu 2/181) 302 

Çanakkale (Âli Aksoy) 
— Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Hacı-

yahya Mahallesi 92/5 hanede mukim Mus-
tafaoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcıya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında (Millet Meclisi 2/557, Cumhu
riyet Senatosu 2/187) .635 

Edirne (Tahsin Banguoğlu ve 64 ar
kadaşı 

— Âşık Veysel'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında (Millet 
Meclisi 2/566; Cumhuriyet Senatosu 
2/175) (S. Sayısı : 700) 134,564,587:589 

Erzurum (Cevat Dursunoğlu «Milletve
kili») ve Ordu (Ferda Güley «Milletve
kili») 

— Kurtuluş Savaşına iştirak eden Ye
dek Süvari Yüzbaşı İskender Kırmacı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair (Millet Meclisi 2/802, Cumhuriyet 
Senatosu 2/188) 635 

Erzurum (Gıyasettin Karaca «Millet
vekili») 

— Erzurumlu Mehmetoğlu Kemal Ka-
lıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair (Millet Meclisi 
2/625; Cumhuriyet Senatosu 2/176) (S. 
Sayısı : 698) 134,564,586:587 

Gaziantep Kudret Mavitan «Milletve
kili» ve 37 arkadaşı) 

— Malatya Bölge Tayyare Tamir Fab
rikası tamirhanesine ait kerpiç binada 
26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesin
de Hazine lehine doğan alacağın affı hak
kında (Millet Meclisi 2/820, Cumhuriyet 
Senatosu 2/165) (S. Sayısı : 660) 476:478 

Sayfa 
İdare Âmirleri 

(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirleri) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (Millet Mec
lisi 2/766, Cumhuriyet Senatosu 2/167) 
(S. Sayısı : 702) 74,565,601:602 

(Millet Meclisi İdare Âmirleri) 
- - Sayıştay Kanunu teklifi (Millet Mec

lisi 2/532, Cumhuriyet Senatosu 2/169) 31,74 
İstanbul (Gihad Baban «Milletvekili» 

ve 2 arkadaşı) 
— Kurtuluş Savaşma iştirak edip em

sallerine nazaran üstün hizmet gören Mus
tafa Konur'a vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair (Millet Meclisi 2/742; 
Cumhuriyet Senatosu 2/164) (S. Sayısı : 
681) 511,580 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel «Mil
letvekili» ve (164) arkadaşı) 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değişti
rilmesine dair (Millet Meclisi 2/676; Cum
huriyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) 432: 

436,470:471,511,519:526 

İstanbul (Mebrure Aksoley) 
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 93 neü maddesinin sonuna bir 
bend eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 
2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. 
Sayısı : 666) 31,74,181,498,527 

Kars (Hasan Erdoğan «Milletvekili» 
ve 6 arkadaşı) 

— 506 sayılı Kanunun 118 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (Millet Meclisi 
2/846, Cumhuriyet Senatosu 2/184) (S. 
Sayısı : 710) 510,565,576:577 

Kütahya (Ahmet Bozbay «Milletvekili» 
ve 2 arkadaşı) 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (Millet Meclisi 
2/881; Cumhuriyet Senatosu 2/183) (S. 
Sayısı : 670) 430,431,432,455:457 



Maraş (Enver Kaplan «Milletvekili») 
—"Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat 

*eşi Arife Kozak'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında (Millet Meclisi 
2/647), Cumhuriyet Senatosu 2/172) (S. 
Sayısı : 673) 134,430,578:579 

Maraş (Kemali Bajazıt 
ve üç arkadaşı) 

«Mil'etvekûl» 

— 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 224 ve 272 sayılı kanun
lardan istifade ettirilmesine dair (Millet 
Meclisi : 2/866; Cumhuriyet Senatosu 
2/182) (S. Sayısı : 713) 430,485:486,636 

Sinop (Suphi Bahir) 
— 211 sayılı Türle Silâhlı Kuvvetleri 

İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına ek kanun teklifine dair 
(Millet Meclisi 2/816, Cumhuriyet Senato
su 2/189) 635 

Tokat (Ali Dizman «Milletvekili») 
— Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir (Millet Meclisi 2/362; Cumhuriyet Sena
tosu 2/174) (S. Sayısı : 699) 134,564,587 

Trabzon (Ali Rıza TJzuner «Milletve
kili» ve 31 arkadaşı) 

— Trabzon - Çaykara ilçesi Maraşlı (Pa
çan) köyünden Kaltobanoğlu Ahmet Yıl
maz'a 6223 sayılı Kanunla vatani hizmet ter-

Sayfa 
tibinden bağlanan aylığın artırılmasına dair 
(Millet Meclisi 2/544 Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (S. Sayısı : 697) 134,564,586 

Tunceli (Mehmet Ali Demir) ve Kırk
lareli (Ahmet Naci Arı) 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair olan Kanunun J9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair (Millet 
Meclisi 2/310; Cumhuriyet Senatosu 2/179) 
(S. Sayısı : 679) 134,187,461,541:543, 

556:557 

Urıa (Vasfi Gerger ve 2 arkadaşı) 
— 14 Ekim 1338 tarihli ve 27.1 sayılı Ka

nunun değiştirilmesine dair (Millet Mec
lisi 2/412, Cumhuriyet Senatosu 2/173) 
(S. Sayısı : 672) 134,430,579:580 

Yozgat (Mustafa Kepir «Milletvekili») 
ve Niğde (Mehmet Altınsoy) 

— Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Mu
nise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair (Millet Meclisi 
2/509, Cumhuriyet Senatosu 2/177) (S. Sa
yısı : 671) 134,430,579 

Zonguldak (Kenan Esengin «Milletve
kili») 

— • 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
(Millet Meclisi 2/477, Cumhuriyet Senato
su 2/186) (S. Sayısı : 711) 565,612:613 

TEZKERELER 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
— Adalet Partisi Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Grııpu tarafından Anayasaya 
aykırılığı iddia edilen 7188 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yer alan ve Sorgu Hâ
kiminin görevi başında bulunmaması veya 

Sorgu Hâkimliğinin boşalması hallerinde 
mahkeme Başkâtibine Sorgu Hâkimliği 
görevini yaptırma imkânını sağlıyan hü
küm Anayasaya aykırı okluğu görüldü
ğünden iptaline karar verildiğine dair 639 

— 1965 yılı Bütçe Kanununun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ödenek ve yollukla-
riyle ilgili maddelerine konan bir kısım 

tahsisatın Anayasaya aykırı bulunduğu
na dair 470 

Başbakanlık tezkeresi yasama dokunulmazlığı 
— Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 

Safa Yaleuk'uıı yasama dokunulmazlığı 
hakkında (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) (3/452) 635 

— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Ömer Ergüıvün yasama dokunul
mazlığı hakkında (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (3/447) 635 

— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Orhan Akça'nm yasama dokunulmaz-
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635 
lığı hakkında (anayasa ve Adalet Komis
yonuna) (3/441) 

— Anayasanın 109 nen maddesine göre 
çekilecek olan Adalet, içişleri, Ulaştır
ma Bakanlarının yerine. Başbakanın tek
lifi üzerine, Adalet Bakanlığına bağımsız 
Ankara Milletvekili İhsan Kökııel'ln, İçiş
leri Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu ba
ğımsız Niğde Üyesi İzzet denerin ve 
Ulaştırma Bakanlığına Cumhuriyet Sena
tosu bağımsız Üyesi Kâzım Yurdakul'un 
atanmalarının uygun görüldüğüne dair 
(3/443) 637 

— Başbakan Suad Hayri Ürküplü'nün 
istifasının kabul edildiğine ve yeni Hükü
met Kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulu
nun görevine devamının rica olunduğuna 
dair (3/454) 639 

— Hasan Dineerin Millî Savunma ve 
Seyfi Öztürk'ün Köy İşleri Bakanlığından 
istifalarının kabul edilerek Millî Savunma 
Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Çankırı 
Üyesi Hazım Dağlı'nm ve Köy İşleri Ba
kanlığına Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pir'in atanmalarının uygun görüldüğüne 
dair (3/440) 637 

— Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu 
Başkanının davetlisi olarak Sovyet Rus
ya'ya gidecek olan Başbakan Suad Hayri 
Ürgüplüye, dönüşüne kadar, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Faruk Sükan'm 
vekillik etmesine dair (3/439) 637 

— Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince hazırlanan Ba
kanlar Kurulu listecinde gösterilen Ba
kanlıklara seçilen zevatın, atandığına 
dair (3/455) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'o, 
dönüşüne kadar. Sanayi Bakanı Ali Naili 
Erdem'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/450) 639 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hasan İşık'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-

652: 
653 

dımeısı Süleyman DcmirePin vekillik ede
ceğine dair (3/442) 
(3/448) 
(3/449) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'a, dönüşüne 
kadar, Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun; vekillik edeceğine dair 
(3/451) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'a, 
dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Faruk Sükan'm; vekillik ede
ceğine dair (3/446) 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Mac it Zereıı'e, dönüşüne 
kadar Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem'in; 
vekillik edeceğine dair (3/445) 

— Zekâi Dorman'm Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığından istifasının kabul edilerek, 
mezkûr Bakanlığa Yozgat Milletvekili İs
mail Hakkı Akdoğan'm atamasının uy
gun görüldüğüne dair (3/444) 

Sayfa 

637 
638 
638 

638 

638 

633 

637: 
638 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'-

nün, Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine yapacağı resmî ziyarete Cumhur
başkanlığınca seçilen üyelerden Nadir Na-
di'nin de iştiraki hususunda Cumhuriyet 
Senatosunca karar alınmasına dair 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'e izin verilmesi hakkında 
(3/453) 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Bütçe ve Pl?.-n Komisyonu) 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine Idair İkamın tasarlısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek 
üyelerden teşkil olunacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair 

— Türk Eğitim Derneğinin Emlâk Kre
di Bankasına ve Vakıflar Genel Müdür
lüğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkın
daki kanun tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek üyelerden teşkil 
olunacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair 

566: 
567 

639 

18 

186 
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— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin, evvelce 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından kurul
muş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında 285 

— 3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi; hakkındaki kanun 
tasarısının havale edildiği komisyonlardan 
seçilecek üyelerin iştiraki ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 187 

[Malî ve İktisadi tşler Komisyonu} 
— Belediyelerin ve belediyelere bağlı 

müessese ve işletmelerin bir kısım borç
larının Hazinece terkin ve tahkimi hakkın
daki kanun tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek üyelerin iştiraki 
ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin daha önce Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair (Millet Meclisi 2/477; 
Cumhuriyet Senatosu 2/187) 526 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin 

Sayfa 

168: 
187 

sonuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ile Sayıştay kanunu teklifi
nin havale edildikleri komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak 
birer geçici komisyonda görüşülmesine 
dair (Millet Meclisi 2/757, Cumhuriyet Se
natosu 2/168) 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesi ile 2 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki tasarının önemine binaen biran 
evvel kanunlaşmasını teminen halen Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonların
dan kurulu Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/715; 
Cumhuriyet Senatosu 1/602) 

— Millet Meclisince kabul edilerek 
Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş bu
lunan vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki 15 aded kanun ta
sarısının, havale edildikleri komisyonlar
dan seçilecek üyelerin iştiraki ile kurula
cak Geçici komisyonlarda görüşülmesi 
hakkında 

526: 
527 

187 

— Sayıştay kanunu teklifinin kurula
cak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair (Millet Meclisi 2/532, Cumhuriyet 
Senatosu 2/169) 31 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 . 7 . 1965 tarihli Yüzsekizinci Birle
şime ait 2 

2 . 7 . 1965 tarihli Yüzdokuzuncu Bir
leşime ait 74 

5 . 7 . 1965 tarihli Yüzonuncu Birle
şime ait 114 

6 . 7 . 1965 tarihli Yüzonbirinci Bir
leşime ait 132 

7 . 7 . 1965 tarihli Yüzonikinci Birle
şime ait 180 

8 . 7 . 1965 tarihli Yüzonüçüncü Birle
şime ait 226 

9 . 7 . 1965 tarihli Yüzondördüncü Bir
leşime ait 302 

| 12 . 7 . 1965 tarihli Yüzonbeşinci Bir
leşime ait 430 

13 . 7 . 1965 tarihli Yüzonaltmcı Bir
leşime ait 461 

14 . 7 . 1965 tarihli Yüzonyedinci Bir
leşime ait 509:510 

15 . 7 . 1965 tarihli Yüzonsekizinci Bir
leşime ait 562:564 

16. 7 . 1965 tarihli Yüzondokuzuncu 
Birleşime ait 633:635 

22 . 10 . 1965 tarihli Yüzyirminci Bir
leşime ait 650:651 

27 . 10 . 1965 tarihli Yüzyirmibirinci 
Birleşime ait 651 
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30 3,47, 
74,115,132:134,181,182,183,227,512,566,591,592 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Cevat Açıkalm (Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye) - Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 79 

Hasan Şükrü Adal (Devlet Personel 
Dairesi Başkanı) - Devlet Memurları Ka
nunu münasebetiyle 203,209,214,231,232,236, 

237,238,239,241,242,251,252,253,259,260,262,264, 
266,268,269,270,271,272,273,278,281,283,307,308, 
309,311,312,313,316,317,318,319,320,321,324,325, 

337,338,339,340,344,348,352,358,369,375 
Erdoğan Adalı (İstanbul) - Cezaların 

infazı hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 445,447 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 519,520,525 

Niyazi Ağırnaslı (Ankara) - 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 528,529,531 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 153 

— Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 198,199 

•— Genel Kurulun toplantı gün ve sa
atleri hakkındaki önerge münasebetiyle 143 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesi ile 2 nci madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki tasarının önemine binaen biran evvel 
kanunlaşmasını tcmineıı halen Malî ve ik
tisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hakkında Malî ve İktisadi İşler Komisyo-

Sayfa 
nu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle 526 

Melih Akbil (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) - Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti 
tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkı-asının uy
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun münasebetiyle 475,476 

Mebrure Aksoley (istanbul) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 576 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 18 

Cenap Aksu (Maraş) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 266,272,338,351 

— Geçen tutanak hakkında demeci 184 
Cahit Akyar (Denizli) - Devlet Me

murları Kanunu münasebetiyle 210,237,306,309, 
310,352,367,374 

Muzaffer Alankuş (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Devlet Memurları Kanunu mü
nasebetiyle 237,343 

Osman Alihocag'il (Ererinim) - Seçim
lerle ilgili 'kanunların bâzı hükümlerin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara 'bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 92 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 369 

Ferit Alpiskender (Manisa) - Denizci
lik Bankası ve Deniz Nakliyat Türk Ano
nim şirketlerinde mevcudiyeti iddia edilen 
yolsuzluklar hakkındaki rapornn görüşül
mesinin gerektiğine -dair demeci 115 

Mehmet Altunsoy (Devlet Bakanı) -
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelle-
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rin Diyanet işleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle 153 

Ahmet Naci Arı (Kırklareli) - 3.4.1926 
gün ve 789 sayılı Tasrif Teşkilâtına dair 
olan Kanunim 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 541 

Tekin Arıburım (İstanbul) - Devlet 
Memurları Kanunu münaseibetiyle 257,264,271 

Rahmi Arıkan (Bolu) - Düzce bölge
sine yağan şiddetli yağmurların sebebol-
duğu hasarı ve âcil yardımlarda (bulunul
ması lüzumuna dair demeci 569 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 282,350,354 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 537 

— Polis vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun münasebetiyle 599 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 78,88,121,138,139,141 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun münasebetiyle 546 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Tasrif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle • 542 

Âmil Artııs (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Doıvlet Memurları Kanunu münasebetiyle 248 

Sırrı Atalay (Kars) - 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına ve akar yakıtlardan alınan 
Hazine hissesinin kaldırılmasına dair Ka
nun münasebetiyle 489,491 

— Cezaların infazı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 436,439 

Sayfa 
— Devlet Memurları Kanunu münase

betiyle 188,189,190,192,193,372,373,374 
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin, Millî Sa
vunma Komisyonuna havalesinin İçtüzük 
hükümlerine uygun olmadığı ve havalenin 
hükümsüz sayılması gerektiğine dair demeci 462 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münaselbe
tiyle 435,436 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmedi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 34,35,39 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 472 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tara
fından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddeısmm 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin- onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun münasebetiyle 474,475,476 

İbrahim Şevki Atasağun (Nevşehir) -
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf ta
bip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi 'hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 16,26,27,28,30,32 

Eşref Ayhan (Ordu) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 242 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı bü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 46 
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Tahsin Banguoğlu (Edirne), - Âşık 

Veysel'e vatani 'hizmet tertibinden aylık 
'bağlanması hakkındaki kanun teklifi mü-
naselb etiyle 587 

— Ege Üniversitesi adiyle. İzmir'de 
hir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 1-61 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâ'zı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara 'bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasclbetiyle 80 

îrfan Baran (Adalet Bakanı) - Ceza 
larm infazı hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 447 

—• Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 41 

Suphi Batur (Sinop) - Ege Üniversi
tesi adiyle izmir'de bir Üniversite kurul
ması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun ge
çici 4 neü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 158 

Kudret Bayhan (Niğde) - 5434 sayılı 
Kanuna ek; 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında Kanun münasebetiyle 602 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 26 

Fehmi Baysoy (Erzincan) - 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diya
net İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle " 153 

— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 535 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasaTisı 
münasebetiyle 15 

Sayfa 
— Toplum zabıtası kurulması hak

kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 479,482 
Zihni Betil (Tokat) - Cezaların infazı 

hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 453 

— Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 189,256,257 

— İşlerin çokluğu ve vaktin darlığı 
dolayısiyle görüşmeleri yapılacak teklif 
ve kararlar üzerinde grup sözcülerinin 
20 ve üyelerin 10 dakika konuşmasına 
dair önerge münasebetiyle 146,147,148 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 35,36,44,46,76,77, 

78,84,88,91,137,138,140,141,142 

tsa Hisan Bingöl (Muş) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 370 

İzzet Birand (îzmir) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 309 

—• Dünkü birleşimde iki üyenin geçen 
tutanak hakkındaki konuşmaalrmda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa 
Mahkemesi hayallerinin tecessüm etmiş 
olduğu ve bunların vuzuha kavuşturul
ması hakkında demeci. 567 

—• Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 159,160,161 

Ömer Lûtfi Bozcalı (îzmir) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 247, 

309,320,323,325 

—• Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 40 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 479. 

484,485 
— 3 . 4 . 1926 ve 789 sayılı Tasrif Teş

kilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 543 
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Şevket Buladoğlu (Trabzon) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldı
rılmasına dair kanun münasebetiyle 495 

— İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Sa
vunma Teşkilâtının bugünlerde İstanbul'-

Kâmil Coşkunoğhı (Uşak) - 5434 sa
yılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun münasebetiyle 603,604,609 

— Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 248,275,361,374 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanununa bağlı ve 7168 ve 45 sayılı 
kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetve
lin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 524 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 

Hasım Dağlı (Çankırı) - Cezaların in
fazı hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 44J 

Mustafa Deliveli (Hatay) - A. P. Gru-
pıı adına, partilerin seçime girdiği ve pro
paganda yarışma çıktığı bir devrede Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararda da
vacı üç partiden yalnız birisinin adını • 
yazması, diğer ilcisinin adını yazmaması
nın adalet ile kabili telif olmadığım tesbit 
ve tescil etmek maksadiyle demeci 512 

Ahmet Demir (Emniyet Genel Müdü
rü) - Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanım tasarısı münasebetiyle 481 

Mehmet Ali Demir (Tunceli) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 196,198 

— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 158 

Sayfa 
da alacağı sivil savunma tedbirlerinin 
iktisadi ve turizm bakımından yapacağı 
tesirlerin Hükümetçe düşünülüp düşünül
mediğini belirten demeci. 517 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasansı münasebetiyle 484 

bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 35 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 8 

— Usul hakkında Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin itirazının yanlış oldu
ğunu, mahkeme kararlarında dâvayı önce 
açan davacının isminin yazılması gerek
tiğini bildiren demeci. 513 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 76,81,95,140 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 12,13,24,27 

Yusuf Demirdağ (Trabzon) - 5434 sa
yılı Kanuna ek 2 . 8.1960 gün ve 42 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun münasebetiyle 606 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
münasebetiyle 529 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) - 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar -

{ dan alınan Hazine hissesinin kaldırılması
na dair Kanun münasebetiyle 491 

-—• Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 210,231,277,372 

D 
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— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 522 

—• İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun münasebetiyle 594 

— Seçimlerle 'ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun-

Vasfi Gerger (Urfa) - 5434 sayılı Ka
nuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 
Kanuna geçici bdr madde eklenmesi hak
kında Kanun münasebetiyle 606 

— Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 234,337,374 

Sayfa 
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 93 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 14 

Hasan Diııçer (Millî Savunma Baka
nı) - Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 18,30 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 472 

— Ulus Gazetesinin, milletvekilleri 
ödenekleri hakkındaki Anayasa Mahke
mesi münasebetiyle yaptığı neşriyata te-

E 
İskender Cenap Ege (Aydın) - Devlet 

memurları Kanunu münasebetiyle 200,254,255. 
281,304,307,319,339,348 

— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun münasebetiyle 595 

—- Onman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 533,537 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
'hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 83,84,95 

— Sri âh lı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 23 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) Geçen tu
tanak ve Başkanlık Divanının tutumu hak
kına?1. demeci 183 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
'hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hü'kümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 97,98,140 

ömor Ergün (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 369 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun münasebetiyle 546 

Celâl Ertuğ (Elâzığ) - Belçika kömür 
ocaklarında çalışan Türk işçilerinin du
rumuna dair demeci. 464 

— ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun münasebetiyle 593 

Rifat Etker (Ankara) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 259 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun münasebetiyle 546 

Akif Eyidoğan (Zonguldak) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 235, 

240,246,247 

—• Ege tini ver sitesi adiyle İzmir'de bir 
Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa-
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 162 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun münasebetivle 546 
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maşla, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
politikaya alet edilmesinin doğru olma
yacağına dair demeci. 568 

Rasim Giray (Elâzığ) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 267,271,272, 

313,317,330,366 

— Ege üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sa-
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 156,160 

Osman Zeki Gümüşoğlu (istanbul) -
Millî menfaatlere aykırı hareketler ve re
jimi tahribedici beyan ve neşriyat konu-

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) - 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan 
alınan Hazine hissesinin 'kaldırılmasına 
dair Kanun münasebetiyle 495.496 

— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin sonuna bir 
bend eklenmesi hakkındaki ikanun teklifi 
'münasebetiyle 498 

. —- Devlet Memurları Kanunu münasebe
tiyle . 253.259.260.265.284.341,342, 

, 343.344,345,347,348.368,370,371,375 
— II özel idarelerinin ve belediyelerin 

gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut 

sunda adalet teşkilâtının hassas olması 
lüzumuna dair demeci 119 

Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) - Top
lum zabıtası kurulması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 480 

Baki Güzey (Bursa) - Bursa olayların
dan üç-gün önce T. I. Partisinin dağıt
tığı beyanamelerden pasajlar okuyarak 
hâdisede tahrik bulunduğunu ve reaksi
yona bütün parti mensuplarının iştirak 
ettiklerini belirten demeci. 228 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 79,81,94 

kanunlardaki bâzı maddelerin değiştirilme
sine, bâzı maddelerin kaldırılmasına dair 
Kanun; münasebetiyle 488 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tdbiıbi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 4,5,6,15 

—.. Seçimlerle ilgili 'kaıranlann bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve hu kanunlara 
bâzı hükümler efelenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 47,77,82,83,86 
...•—- Toplum zabıtası vkıtrulın.ası hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 482 

H 
Mehmet Hazer (Kars) - Adapazarı'nda 

yapılan-öğretmenler Federasyonu toplantısı 
konusunda Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
na cevabi demeci . 466 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değiş'.'k'i'k yapılması hakkında ka
nun t aşarisi •münasebetiyle 571 

Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Ka-
rahisar) - Devlet Memurları Kanunu mü
nasebetiyle •" '"• ,239,254,317,30i 

•— Fethi Tevetoğlu'nun Senatoya geldi
ği günden 4beri ay ımı bir politikanın mü
messili olarak görüldüğünü. söyliyerek 
kendisinin haksız yere C.H.P. ne kominist-
lik ithamında ısrar etmesi dolayısiylc sür-
çü lisan olarak Rifat. Öztürkçine'ye hitaben 
sarf ettiği, sözlerin zabıtlardan çıkarılması» 
m istiyen demeci 

I 
Mehmet îzmen (Giresun) - Orman Ka

nununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 

sis: 

535 

K 
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— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığı Eylül, Aralık 1964 ve Ocak, Şubat 
1965 aylarına ait raporlar münasebetiyle 150 

Hasan Kangal (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 374 

Kadri Kaplan (Tabiî Üye) - 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle 570 

— Devlet Memurları Kanunu münasebe
tiyle 230,231,232,242.261,264,270,271, 

272.273,274,313,343 
— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 'hak
kında Kanun münaıabetiyle 592 

Suphi Karaman (Tabiî Üye) - Anayasa 
ve rejim teminatı konusu üzerinde demeci 116. 

117 
— 5434 savılı Kanuna ek 2.8.1960 gün 

ve 42 savılı Kanıma geçici bir madde eklen
mesi hakkında Kamın münaseebtiyle 604 

— S'lâhh Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, dk taibibi ve ec7acılara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı münase
beti vl e 28,32 

Z ^ Karamuk fHttküm<*t TwriV,is»i) -
E<re Üniversitesi a'divle Irmir'de bir üniver
site kurulması hafckındnki 6595 savılı Ka
nunun îreMci 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kamın tasarısı münasebetMe 155 

Calâl Tevfik Karasapan (Afyon Kara-
hisar) - Devlet Memurları Kanunu müna-
sebetivle 357 

Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) -
Devlet Memurları Kanunu münasebetiyle 

233,236 
— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş-

Ferid Melen (Van) - 6802 sayılı Gi
der vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılmasına ve akar yakıtlardan alı
nan Hazine hissesinin kaldırılmasına da
ir Kanun münasebetiyle 493,494,496 

Sayfa 
tirilmesine dair kanun teklifinin Millî 
Savunma Komisyonuna da gitmesi lüzu
muna dair demeci. 462 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayı
lı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı Ka
nunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münasc» 
betiyle 432 

— İşlerin çokluğu ve vaktin darlığı do-
layısiyle görüşmeleri yapılacak teklif ve 
karalar üzerinde grup sözcülerin 20 ve 
üyelerin 10 dakika konuşmasına dair 
önerge münasebtiyle 147,148 

Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun münasebetiyle 

607 
— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 42 

Zeki Kumrulu (Ordu) - Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi 
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 28 

Sami Küçük (Tabiî Üye) -1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) sayı
lı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 529 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz-
vaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanım tasarısı 
münasebetiyle 18,24 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 483,484 

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun münasebetiyle 546 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 201,203 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 479 

M 
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Sayfa 
Cavit Tevfik Okyayuz (İçel) - 5434 sa

yılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayı
lı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında Kanun münasebetiyle 609,610 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 369 

— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun münasebetiyle 594,596 

— 11 özel idarelerinin ve belediyelerin 
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut 
kanunlardaki bâzı maddelerin değiştiril
mesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına da
ir kanun münasebetiyle 

— Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 

— öğretmenleri her türlü şaibeden 
tenzih ettiğine ve onların siyasi cereyan
lara sürüklenmemesi' hususunda bütün 
partilerin elbirliği yapması gerektiğine 
dair demeci 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 

488 

533 

Sayfa 
ibrahim Saffet Omay (Ankara) - 1965 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Di
yanet İşleri Başkanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 151,152 

— Cezaların infazı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 442,443 

— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun münasebetiyle 593,594,597 

Hilmi Onat (İzmir) - 11 özel idareleri
nin ve belediyelerin gelirlerinden pay ay
rılmasına dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâzı madde
lerin kaldırılmasına dair Kanun münase
betiyle 

469 

23 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 

Cahit Ortaç (Bursa) - 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 

— Devlet Memurları Kanunu müna
sebetiyle 

ö 
Ekrem özden (istanbul) - 5434 sayılı 

Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında Kanun münasebetiyle 607 

—• Cezaların infazı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 444 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 188,240,245,283,307,351,359,376 

— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 159,160,161 

Rifat özdeş (Kocaeli) - 5434 sayılı Ka
nuna ek 2 .8 .1960 gün ve 42 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da Kanun münasebetiyle 608 

— Kanunlarımızın komünizmi yasak 
etmesine rağmen, organize bir kuvvet ola
rak faaliyet gösteren bu cereyana karşı 
uyutucu tedbirlere müracaat ederek de
ğil, kürsülere kadar bu meseleyi getirerek 
milleti tenvir ve ikaz etmenin bir vazife 
olduğunu belirten demeci 

Ssyfi Öztürk (Köy işleri Bakanı) -
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun münasebetiyle 

Rifat öztürkçine (istanbul) - 6188 sa
yılı Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapı
lara dair Kanunun tam mânasiyle uygu
lanmasına dair demeci 

486 

•9,10 

570 

'277 

516 

573 

115 
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— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki G595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 157 

Osman Saim Sarıgöllü (Aydın) - Cum
huriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
Devlet memurları kanunu tasarısının Ge
nel Kurulda tümünün müzakeresinden 
sonra tadil teklifleri önergeleri üzerinde 
İçtüzüğün 97 ncı maddesi gereğince gö
rüşme yapılması ve diğer maddelerin oku
narak oylanması hususundaki kararı mü
nasebetiyle 185 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 195,213 

— İşlerin çokluğu ve vaktin darlığı 
dolay isiyle görüşmeleri yapılacak teklif ve 
kararlar üzerinde grup sözcülerinin 20 ve 
üyelerin 10 dakika konuşmasına dair öner
ge münasebetiyle 145 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla-

Cemal Tarlan (Tekirdağ) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 88,91 

Akif Tekin (Antalya) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 311,312 

Fethi Tevetoğlu (Samsun) - Adapaza-
rı'nda yapılan Öğretmenler Federasyonu 
toplantısına dair demeci 463 

— Bursa olayları hakkındaki Hükü
met beyanlarından memnun kaldığını, an
cak hâdiseleri vukuundan evvel karşıla
mak gerektiğini, Adapazarı'nda yapıla-

Sayfa 
— Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in şahsı

na vâki hakarete cevabı 470 
— Orman Kanununa geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle 538 

ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 82,83,95 

Nejat Sırlıcalı (Balıkesir) - Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 535 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 86 

•— Zeytin yağı fiyat ve stok durumları 
ile ihraç imkânlarının süratle sağlanması 
mevzuunda demeci . 135 

İ3met Sezgin (Karma Bütçe Komisyo
nu Başkanı) - 1965 ydı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle 530,532 

Edip Somunoğlu (Erzurum) - Devlet 
Memurları Kanunu münasebetiyle 237,267,314 

cak Türkiye Öğretmenler Federasyonu 
toplantısına takaddüm eden günlerde ter
tiplenen açık oturuma Hükümetin dikka
tini çekmek mecburiyetinde bulunduğunu 
ifade eden demeci 227 

— Geçen birleşimde gündem dışı yap
tığı konuşmasının C. H. P. Grup Başkanı 
Mehmet Hazcr tarafından söylemediği 
sözler ilâve olunarak, mânasından uzak
laştırıldığını, mesnetsiz ve gerçekle ilgisi 
bulunmıyan kendilerine ait fikir ve sözle
rin kaynak kabul edilerek basın ve Dev
let radyosu ile umumi efkâra duyurulma
sının doğru olmadığını ifade eden demeci 513 

R 
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Sayfa 

Refet Rendeci (Samsun) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 255,256,315 

s 
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— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle 7,11 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun münasebetiyle 475 

îhsan Hamit Tiğrel (Diyarbakır) -
Meclislerin tatile girmeleri hususunda Mil
let Meclisi Başkanlığınca alman kararı pro
testo mahiyetindeki demeci 75 

Lûtfi Tokoğhı (Kocaeli) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 372 

— Usul hakkında 519 

A. Nusret Tuna (Kastamonu) - 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle 571 

• — Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 194,234,235,237,238,315,351,363 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 523 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 534,537,538 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 35,84,121 

— Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 472 

— Toplum zabıtası kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 482 

Sayfa 
Haydar Tunçkanat (Tabu Üye) - 6802 

sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırıl
masına dair kanun münasebetiyle 492 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 211 

— İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun münasebetiyle 591,597 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında Kanun münasebetiyle 473 

— Ulaştırma Bakanı Kâzım Yurdakul'
un, Millet Meclisinin 1027 numara ile ka
bul ettiği 440 sayılı Kanun tabiî kuruluş
lardan sağlık teşkilâtı olanlardan çalışan 
tabip, diş tabibi ve eczacıların 224, 472 sa
yılı kanunlardan istifade ettirilmesine dair 
kanun teklifini görüşmek üzere bir Geçici 
Komisyon kurulmasına dair önergesi mü
nasebetiyle 416 

Hasan Âli Türker (Balıkesir) - Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
münasebetiyle 600 

— Orman Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 534, 

Salih Türkmen (Ağrı) - Devlet Memur
ları Kanunu münasebetiyle 243,350,363 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

433,434,435 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 80 

— Usul hakında 518 
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Ömer Ucuza! (Eskişehir) _ Cezaların 
infazı;hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle 440 

-—Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 282,305,315 

Gavsi Üçagok (Eskr.ehir) - 5434 saydı 
Kanuna ek 2 . 8. 1960 gün ve 42 sayılı Ka
nuna geçici biı* madde eklenmesi hak
kında kanun münasebetiyle 604,006 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 240,254,319,321,360 

— Malatya Bölge Tayyare Tamir Fab
rikası Tamirhanesine ait kerpiç binada 
26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın netice
sinde Hazine lehine duğan alacağın affı 
hakkında Kanun münasebetiyle 477 

Suad Hayri Ürgüplü (Başbakan) - Bu 
devrede ve kendisinin Hükümet Başkan
lığı zamanında çıkarılan kanunlara ve hü
kümetlere gösterilen itimat ve rnüzaha-
rete teşekkürle önümüzdeki milletvekilleri 
seçiminin bütün Türk Milleti için şeref ve 
iftihar vesilesi olacak şekilde cereyanı hu-

İsmail Yeşilyurt (Yozgat) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 270,279,317,319 

— Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanuna bağlı ve 71G8 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle 520,521 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunla--
ra bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 40 

Sayfa 
—Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 22,29 

Kaya Uğurer (Maliye Bakanlığı tem
silcisi) - Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa cik ve geçici maddeler ek
lenmesi hakikinda kanun münasebetiyle 547 

»Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) - Hâkim
ler Kanununa ek 50J7 sayılı Kanununa 
bağlı ve 71(58 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle . 524 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle 45 

susuna âzami gayret sarf edileceğine dair 
demeci 614 

— Devlet Memurları Kanunu münase
betiyle 190 

— Tabiî Üye Suphi Karaman'm, Ana
yasa ve rejim teminatı konusu üzerinde 
demeci münasebetiyle 118 

- - Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 28 

Nüvit Yetkin (Malatya) - Devlet Me
murları Kanunu münasebetiyle 250 

™ Usul hakkında -"3 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - 5434 sayılı 
Kanuna ek 2 . 8 . 19G0 gün ve 42 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kında Kanun münasebetiyle Ç08 
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