
O O NEM : 1 TOPLANTI : 4 

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

CİLT: 43 

2.7.1965 tarihli 139 ncu Birleşimden 
16.7.1965 tarihli 147 nci Birleşime kadar 

1 9 6 5 





Fihrist 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

Sayfa 
— Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümetinin daveti üzerine Sovyetler Bir
liğine gidecek heyete İstanbul Milletvekili 
Cihad Baban ile İzmir Milletvekili Nihad 
Kürşad'm katılmasının uygun görüldüğü
ne dair önergesi 505:506 

— Genel seçimlerin yaklaşmış olması 

Sayfa 
dolayısiyle toplantıya son verilmesine ve 
yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü 
yapılacak Genel Milletvekili Seçimlerinin 
sonuçları hakkında Yüksek Seçim Kuru
lunca Türkiye radyolarından yapılacak 
olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra 
saat 15,00 te toplanılmasına dair parti 
grup temsilcilerinin önergesi 527:545 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
644 — Millî İstihbarat Teşkilât Ka

nunu 16 610 
22 56 
34 90, 

499 
37 265, 

536,539:553,572:604,615:628,634:635, 
645,678:681 

42 301, 
578:586 
43 4,78 

645 — Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacı
lara tazminat verilmesi hakkında 
Kanun 40 214 

41 134, 
247,658:672 

42 37: 
38,49:80 
43 73, 
128:129 

646 — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'
de bir üniversite kurulması hak-
kındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 30 29 

31 227, 
229 

No. Cilt Sayfa 
38 399, 

439,468,472:475,508,509,545,546:549,576, 
577,595,596:599,625,647,648:651,7,8,35,40:43 

39 7,8, 
35,40:43 

647 — Cezaların İnfazı hakkında Ka
nun 39 598 

41 496, 
541,541 
42 365: 

390 

648 — Siyasi Partiler Kanunu 22 166, 
171:172,248 

23 150: 
151 

24 248 
25 129: 

130,504:523,544:552,558:569,575:588 
26 121: 

130,132,132:152,196,196:207,238:249,340: 
344,409:448,451:462,484:487,558:564, 

606:621 
33 596, 

664:665,665,695:697 
34 88, 

353,627,659,883 
35 221, 

283 :304,317:326,369,473:480,581 



No. Cilt Sayfa 
37 246: 

247,248,295:326,356:379,392:415,42i :458, 
463 :491,515:530,699:717 

38 173: 
174,214:225,242:259,285,343 :354,403 : 

428,509 :525,577:595,625 :647 
39 91: 

127,134:139,158:214,230:279,286:343,344: 
373,377,382,383:386,410,416,466,493:496, 

501:504 
43 4, 

73,78:124,127 :128,147:162,261 
649 — Temsil ödeneği hakkındaki 

5027 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanım 

20 202 
30 29 
34 496 
38 466: 

467 

650 — Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası tamirhanesine ait ker
piç binada 26.1 .1949 gebesi çı
kan yangın neticesinde hazine le
hine doğan alacağın affı hak
kında kanım 37 

41 
42 

— 4 -
No. 

419 
520 

363: 
364 

651 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Federal Almanya Cumhuri
yeti Hükümeti arasında hava ulaş
tırmasına dair anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun 24 333 

35 451, 
457 

37 267 
38 457; 

458,468,480 =483,508,509,545, 
554:557,576,577,595,608:611,625,647, 

656 :659,7,8,35,48:51 
652 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu 

Cilt Sayfa 
heyeti tarafından Tü 'kiye ile Avru
pa Hkonomik topluluğu arasında 
bir ortaklık yaratan 12 Kylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişkin olarak kabul edi
len metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun 41 2 

42 162, 
163:164 ,331:362 

653 — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Merkezî And]aşma Teşkilâtı 
arasında imzalanan Merkezî And-
hışma teşkilâtının millî temsilcile
rine ve milletlerarası personelin 
statüleri hakkında andlaşma ve eki 
mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tanım 4 

40 
42 
362 

kurulması 
35 
42 

118 
98 

164 
:363 

<> 
423: 
426 

654 — Toplum Zabıtası 
hakkında kanun 

655 — 11 özel idarelerinin ve belediye
lerin gelirlerinden pay ayrılması
na dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair 
kanun 38 

41 
42 

656 — Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanunlara bâzı hüküm -

385 
616 

426: 
427 

ler eklenmesi hakkında kanun 38 
40 
41 
640 
42 

43 
341 

196 
214 
246 
:658 
10: 
26 

193, 
:347 
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No. Cilt Sayfa 
657 — Devlet Memurları Kanunu 32 404 

41 377, 
535:537 
42 136: 

151,192:200,200:224,230:269,270: 
298,303:357,358:361,390,400:403, 

410,423,431:434 
43 330, 
347:357 

658 — 2836 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Ka
nun 18 229 

35 309 
38 400, 

460:465,468,488:491,508:509,509, 
545,562:565,576:577,577,594,604: 

607,625,625,647,664:667 
39 8,8, 
35,56:59 
43 193, 

262:263,339,361:362 

659 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlı
ğı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 42 575 

43 261, 
357:358,4047414:417,433,433,475,481:484 

660 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun 43 339, 

358:360,404,418:421,433,433,475, 
485:488 

661 — Hâkimler Kanununa ek 5017 
sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştirilmesine da
ir Kanun 28 

38 

42 
43,80,93:119,136,167 

662 -— 5434 sayılı T. O. Emekli San
dığı Kanununun 93 ncü maddesi
nin sonuna bir bend eklenmesi hak
kında Kanun 33 

40 
100 

478 
47, 

400 
38: 

:192 

674 
2 

:101 

No. Cilt Sayfa 
42 623, 
682:683 

663 — Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair 21 436 

41 496 
42 49, 
654:677 
43 144: 

147,162 :181 
664 — 6802 sayılı Gider Gergileri Ka

nununda bâzı değişiklikler yapıl
masına ve akar yakıtlardan alman 
Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair 35 405 . 

39 228 
42 443, 

598:609,052 =654,703,703,725:728 
-!•) O,O, 

63 :66 
665 —r- Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-

" kanlığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 saydı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair 39 3 

41 577: 
578 

42 49, 
683 :684 

666 — Türk Eğitim Derneğinin Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına ve Va
kıflar Genel Müdürlüğüne olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında 36 261 

39 147 
40 100 
42 620 
43 12 : 

33 
667 — 5539 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair 26 81 

30 446 
34 773 
37 266 
42 620 
43 12 
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No. Cilt Sayfa 

30 134, 
461,543:544 

668 — Emekli sandıkları ile maluliyet 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin birleş
tirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra ve geçici mad
de eklenmesine dair 34 564 

42 447, 
548:549 

669 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun 22 293 

38 197 
40 100 
42 678: 

682 
43 196: 

214 

670 — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında 36 198 

40 214 
41 247 
42 624: 

628 

671 — İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7396 sayılı Kanunla mu
addel 116 ncı ve 7021 sayılı Ka
nunla değiştirilen 140 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 29 434 

40 98 
42 684: 

687 

672 — 506 sayılı Kanunun 118 nci mad
desinin değiştirilmesine dair 39 4, 

193,195 
43 360: 

361 

673 —3611 sayılı Bayındırlık Bakan
lığı teşkilât ve vazifelerine dair 
kanunun 26 ncı maddesinin kaldı-

No. Cilt Sayfa 
rılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkında 38 273 

42 444 
689 :692 

674 — Mehmetoğlu 1308 doğumlu Mu
rat eşi Arife Kozok'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması 
hakkında 25 307 

42 444: 
445,701 

675 — Tahsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı 
Munise Yeniay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına 
dair 17 423 

42 444: 
445:700:701 

676 — 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayı
lı Kanunun değiştirilmesine dair 11 388 

36 409 
42 444: 

- 445:699 
677 — Kurtuluş Savaşma iştirak edip 

emsallerine nazaran üstün hizmet 
gören Mustafa Konur'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine 
dair 33 310 

42 92 
165:364:365 

678 — Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Hamdi 
Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair 17 . 9 . 1963 
tarihli ve 330 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 29 339 

31 221 
42 164: 
165:364 

679 — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Zi
ya Ünü var'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair 32 269 

42 444: 
445:698:699 

680 — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai 
Sanver'e vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair 37 494 

42 92 
444:445:702:703 
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No. Oilt Sayfa 
681 — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Be

sim Yorulmaz'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair 

30 , 28 
42 444: 

445:701:702 
682 — Ömeroğlu İbrahim Kalça'ya 

vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair 27 431 

33 720 
42 444: 
445:697 

683 — Selimbeyzade Ömer Kaptan'ın 
eşi Servet Beşiktaş'a vatanj hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 
dair 24 333 

33 720 
42 444: 
445:697 

684 — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahi-
oğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair 26 171 

31 221 
42 444: 

445:696:697 

685 — Yurt dışında vatan için üstün 
hizmetleri geçmiş bulunan Hasan-
oğlu Salim Kundak'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanma
sına dair 30 524 

42 444: 
445:701 

686 — Mehmet İhsan Pere'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair 33 " 3 

36 409 
42 444: 
445:699 

687 — Trabzon - Çaykara ilçesi Maraş-
lı (paçan) köyünden Kaltabanoğlu 
Ahmet Yılmaz'a 6228 sayılı Kanun
la vatani hizmet tertibinden bağ
lanan aylığın artırılmasına dair 18 553 

42 444: 
445:702 

688 — Erzurum'lu Mehmetöğlu Ke
mal Kalıpcıoğlu'na vatani hizmet 

No. Cilt Sayfa 
tertibinden aylık bağlanmasına 
dair 23 508 

42 444: 
445-700 

689 — Mahmutoğlü . Veli Bozkaya'ya 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair 10 408 

33 720 
42 444: 
445:698 

690 — Aşık Veysel'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkın
da 20 202 

42 444: 
445 :699:700 

691 — Belediyelerin ve belediyelere 
bağlı müessesese ve işletmelerin 
bir kısım borçlarınm Hazinece ter
kin ve tahkimi hakkında 19 175 

38 196 
40 99: 

100 
42 428: 

100:428 ;430,435:438:448,483,484:487 
500,549,562:565,576,636,637:640, 

652,652,703,703,717 :720 
692 — Askerî Memnu Mıntıkalar Ka

nununun birinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair 18 112 

20 128 
34 494 
35 427 
37 250 
42 619 

693 — İlk öğretim ve Eğitim Kanu
nunun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 32 269 

42 227, 
443 :444,677:678 

694 —Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair 17 251 

18 295 
' 21 35: 

36 
34 492: 

493,887:898 
35 426 
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No. Cilt Sayfa 

37 249 
42 619 
43 6, 
129 :130 

695 —Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurlarının teşkilâtına dair olan 
5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 34 160 

35 216, 
457:458 
37 267 
42 623 

696 — 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında ka
nun 6 297 

42 123, 
166:167 
43 364: 

365 
697 — Ulaştırma ve haberleşme hiz

metlerinin olağanüstü hallerde ve 
savaşlarda ne surette yürütülece
ğine dair 31 221 

38 505 
41 246: 

247 
43 33: 

38 
698 — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair 16 348 

21 146 
32 81 : 

82,82 
38 401 

No. Cilt Sayfa 
42 445: 

446 
43 363: 

364 

699 — Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki Kanunun 6854 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 32 269 

43 74, 
214 =226,249,254:257,262,262, 
318,324 .-327,341,405,410:413 

700 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) sayılı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 

43 339, 
430,506:522,541,554:557 

701 — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında 43 430 

43 504, 
522,541,558:561 

702 — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hak-

43 430, 
504,523,541,562:565 

703 — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında 43 430, 

504,523:524,541,566:569 

KARAR 
218 — Millet Meclisinin tatiline dair. 

43 147 
527,527 -.528,528 -.545 
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MECLİS ARAŞTIRMASI 

Sayfa 
— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

T. A. Ortaklığında vukuu iddia edilen yol
suzluklar hakkında Anayasanın 88 ve İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince kuru
lan Araştırma Komisyonu raporu. (5/112) 

— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-

Sayfa 
oğlu'nun, halen Türkiye'de komünizm 
faaliyeti ve propagandasının mevcudolup 
olmadığı hususunu incelemek üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
dair (10/23) 432,433 

ÖNERGELER 

Aydın (tsmet Sezgin) 
— 506 sayılı Kanunun 118 nci madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin öncelikle görüşülmesine dair 195 

— 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında ka 
nun tasarısının öncelikle görüşülmesine 
dair 196 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, Amasya Gümüşhacı
köy ilçesi Hacıyahya mahallesi 92/5 hane
de mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu Ali 
Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi
nin öncelikle görüşülmesine dair 195 

— Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Kurtuluş Savaşında aldığı yara dolayı-
siyle halen malûl bulunan Yedek Süvari 
Yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya Vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkın
da kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi
ne dair 195 

—Tarım kredi kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu ka
nunun bir maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
hakkında 195:196 

Aydın (Reşat Özarda) 
— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 

2 No. lu Askerî Mahkemesince mahkûm 
edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisi
nin affı hakkında kanun tasarısının önce
likle görüşülmesine dair 196 

Kayseri (Başbakan Suad Hayrı Ürgüp
lü) ' 

— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümetinin daveti üzerine Sov
yetler Birliğine gidecek heyete İstanbul 

Milletvekili Cihad Baban ile İzmir Millet
vekili Nihad Kürşad'm katılmasının uy
gun görüldüğüne dair 505:506 

Bursa (Çalışma Bakam İhsan Sabrı 
Çağlayangil) 

— Deniz îş Kanunu tasarısının öncelik, 
ivedilik ve gündemdeki bütün işlere takdi-
men görüşülmesine dair 74 

—Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6954 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesiyle 2 nci madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının öncelik, ivedilik 
ve gündemdeki bütün işlere takdimen gö
rüşülmesine dair 74 

Elâzığ (Naci Güray) 

— Özel af taleplerine ait 1/819, 1/672, 
2/782, 1/512 ve 1/790 esas numaraların
da kayıtlı tasarı ve tekliflerin öncelik, ive
dilik ve diğer işlere takdimen görüşülme
sine dair 5:6 

Gümüşane (Sabahattin Savacı ve Parti 
Grup temsilci arkadaşları) 

— Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
dolayısiyle toplantıya son verilmesine ve 
yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 gü
nü yapılacak Genel Milletvekili seçimleri
nin sonuçları hakkında Yüksek Seçim Ku
rulunca Türkiye radyolarından yapılacak 
olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra 
saat 15,00 te toplanılmasına dair 527:545 

İstanbul (İsmail Hakkı Tekinel) 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve 

Nihad Kürşad'm, basın suçlarının affına 
dair kanun teklifinin diğer işlere takdi
men görüşülmesi hakkındaki 433 
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Sayfa 

Ordu (Sadi Pehlivanoğlu) 
— Halen Türkiye'de ko,nünizm faali

yeti ve propagandasının mevcudolup olma
dığı hususunu incelemek üzere, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 

— Ağır hapse ve müebbeten âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet cezasına mah
kûm Coşkun Coşkuner'in, affına dair ka
nun tasarısı hakkında (1/672) 244:247 

— Antalya Milletvekili Nihat Su'nun, 
mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nın affı hak
kında kanun teklifi hakkında (2/782) 247:248 

— Bolu ilinin Mengen kazası Pazar-
köy nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'
den doğma 1341 doğumlu Hayrettin Hami 
Demiralp'm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı hakkında (1/864) 240:244 

— Gaziantep ilinin Kürkçüler mahal
lesi nüfusunda kayıtlı ve halen aynı ma
hallede oturur Münevver'den doğma, 1340 
doğumlu Mehmetoğlu Ahmet Ulak'm hap
se tahvil edilmiş olan bakiye cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/819) 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı hakkında (1/821) 

— Bize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezacınm affı hakkında kanun tasa
rısı hakkında (1/790) 263:264,435 

— Senirkent kazasının Yassıviran kö
yü halkından Mehmetoğlu'Emine'den doğ
ma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm 
olduğu cezasının affına dair kanun tasa
rısı hakkında (1/512) 248:249,263,363,434 

Anayasa Komisyonu raporu 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/549) 144:147,162 

Sayfa 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair 
önergesi (10/23) 432:433 

Zonguldak (Sadık Tekin Müftüoğlu) 
— İş Kanunu tasarısının öncelikle gö

rüşülmesine dair 194:195 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/640) 12 

Çalışma Komisyonu raporu 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 
6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/846) 193,360:361 

Geçici Komisyon raporları1 

244 

— Askerî Tıp Fakültesi kurulması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/866) 440:450 

— Deniz iş kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşı
nın, Deniz iş kanunu teklifi hakkında 
(1/562, 2/314) 506,550:553 

— Devlet memurları kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

239: I değişiklikler hakkında (1/723) 347:357 

^ [ — îş kanunu tasarısı ile Bolu Millet- "~" t 
vekili Kâmil îııal ve 10 arkadaşının, mâ- \ 
ûllerin işe yerleştirilmeleri hakkında ka- t 

nun teklifine dair (1/693, 2/623) 506,546:549 / 

— Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt 
:440 v e 3 arkadaşının, TCDD işletmesi Genel 

Müdürlüğüne bağlı sağlık teşkilâtında ça
lışan tabip, diş tabibi ve eczacıların 472 
ve 224 sayılı kanunların imkânlarından 
faydalanmalarına dair kanun teklifi 

:435 hakkında (2/866) 264 
— Orman Kanununa geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/549) 144:147,162:181 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
:181 hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun-

RAPORLAR 

Adalet Komisyonu raporları Bayındırlık Komisyonu raporu 
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Sayfa 

lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısına dair (1/841) 341:347 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/861) 73,128:129 

— Siyasi partiler kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında (1/560, 2/378, 2/591) 41, 

73,78:124,127:128,147:162 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı hakkında (1/805) 265:319, 
366:404,422:425,433,489:492 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/706) 341,406:409 

İçişleri Komisyonu raporları 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesi
nin Sakarya iline bağlanması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/457) 226:228 

— Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 
saat devamını sağlıyan kanun tasarısına 
dair (1/648) 6:11 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/458) 129:130 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/517) 6,11 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlere yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
na dair (1/706) 38,62,73,130:144,196,250:253, 

262,320:323,341,406:409 

îmar ve tskân Komisyonu raporu 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlere yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

Sayfa 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/706) 38:62,73,130:144,196,250:253, 

262,320:323,341,406:409 

Karma Bütçe Komisyon raporları 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/883) 339, 

430,506 :522,554 :557 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı hakkında (1/884) 522, 

558:561,430,504: 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/875) (S. Sayısı : 
1044) 357 :358,414:417,433,48i ;484 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tekliflerine dair (2/879, 2/881) 

339,358:360,418,421,435 ;485 :488 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik ya

k ı lmas ı hakkında kanun tasarısına dair 
(1/886) 430,504,523,562:565 

—Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/885) 

430,504,523 :526,566 :569 

Karma Komisyon Raporu 
(O. Senatosu ve M. Meclisi komisyonlarından 

kurulu) 

— Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında (1/451) 4,78 

Maliye Komisyon raporları 
— 6802 sayılı Gider vergileri Kanu

nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alınan Hazine hisse
sinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı hakkında (1/791) 5,63:66 



Sayfa 
— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğhı ve 19 arkadaşının Vakıflar 
Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki 27 . fi . 1956 tarihli ve 6760 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/878) 504 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna 
geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/287) 364:365 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacı
köy ilçesi ITacıyahya mahallesi 92/5 hane
de mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu Ali 
Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun tekli
fine dair (2/557) 194,451:452 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'-
nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli. Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Teka
üt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendile-

4ta 
î'ine emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul • 
ve yetim maaşı bağlanmış olanların aldık
ları aylıklarının ayarlanması hakkında 
kanun teklifine dair (2/599) 196:214 

— Erzurum Milletvekili Ceyat Dur-
sunoğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Gü-
ley'in, Kurtuluş Savaşında aldığı yara 
dolayısiyle halen malûl bulunan Yedek 
Süvari Yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifine dair (2/802) 

194,450 :451 
•— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/715) 

214:226,254 :257,262,324 :327,34i ,410 :413 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 

kuruluşu, hakkında Kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 

Sayfa 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/863) 103 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
p;in'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/477) 363:364 

Meclis Araştırma Komisyonu raporu 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T. A. Ortaklığında vukuu iddia edilen yol
suzluklar hakkında (5/112) 4 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1964 yılı Eylül, Ekim, Kasım 
ayları hesabı hakkında 76 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1964 yılı Haziran, Temmuz ve 
Ağustos ayları hesabı hakkında (5/93) 75:76 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1964 ve Ocak - Şubat 
ayları hesabı hakkında (5/107) 77 

- - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1963 
yılı Kesinhesabı hakkında (5/108) 77 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

-— Cumhariyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/525) 228:239 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/817) 12:33 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/310) 5,67:70 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

—Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer 
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/287) 364:365 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak 
üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/816) 404:405,433:434 

— Sivil Savunma Kanununa iki ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/517) 11 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve ha
berleşme işlerinin olağanüstü hallerde ve 
seferde ne suretle yürütüleceğine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/702) 33:38 

Plân Komisyonu raporları 

— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/791) 5,63:66 

— Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu ve 19 arkadaşının Vakıflar 
Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/878) 504 

— Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer 
ve 107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/287) 364:365 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/640) 12 

— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacı
köy ilçesi Hacıyahya mahallesi 92/5 hane
de mukim Mustafaoğlu 1314 doğumlu Ali 
Rıza Alıcı'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/557) 194,451:452 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi tncesulu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ve tadi-

Sayfa 
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifine 
dair (2/599) 4,196:214 

— Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Kurtuluş Savaşında aldığı yara dolayı-
siyle halen malûl bulunan Yedek Süvari 
Yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkın
da kanun teklifine dair (2/802) 194,450:541 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair (1/715) 214:226, 

254:257,262,324:327,341,410:413 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair (2/527) 193,262:263, 

361:363 
— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 

ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 
118 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifine dair (2/846) 193,360:361 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçe
sinin Sakarya iline bağlanması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/457) 226:228 

— Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz'ın, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/858) . 193 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/817) 12:33 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırana ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/702) 33:38 



— 14 — 
Sayfa 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlere yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/706) 38:62,73,130:144,196,250:253 

341,406:409,262,320:323 
— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maa

rif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/310) 5,67:70 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkında Kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı hakkında" 
(1/863) 193 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/477) 363:364 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ve 
6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/846) 193,360:361 

SAYIN ÜYELEK 

(izinler) 
— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve

rilmesi (3/1212) 74:75 
(3/1215) 340:341 

(ödenek) 
— Zonguldak eski Milletvekili Nuri 

A —• SÖZLÜ SORUL 

Adalet Bakanından 
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, Yeni İstanbul Gazetesinin 24 . 6 . 1965 
tarihli nüshasında yayınlanmış, Devlet 
Bakanı Mehmet Altmsoy'a başlıklı yazı
nın, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desini ihlâl edip etmediğine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/1084) 339 

Sayfa 
Tarım Komisyonu Raporu 

— Tütün tarım satış kooperatifleri ve 
bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekici
leri Genel Birliği kanunu tasarısı hakkın
da (1/660) 73 

Ticaret Komisyonu Raporu 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/715) 214: 

226,254 =257,262,324:327,341,410:413 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

— Sivas Milletvekili Oevad Odyak-
maz'ın, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifine da
ir (2/858) 193 

Ulaştırma Komisyonu Raporu 

— Ulaştırana Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine da
ir kanun tasarısı hakkında (1/702) 33:38 

Beşer'in kesin mahkûmiyetine ait Başba
kanlık tezkeresinin Genel Kurulun ıttılaı
na sunulduğu 21 . 9 . 1962 tarihi ile mah
kûmiyetinin kesinleştiği tarih olan 5.7.1962 
tarihi arasında geçen müddete ait ödene
ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

SORULAR VE CEVAPLAR E CEVAPLAR 

AB VE CEVAPLARI 

— Kayseri Milletvekili Abdülhalim 
Araş'm, Türkiye İşçi Partisi Bursa 11 Baş
kanı tarafından 1 . 7 . 1965 tarihinde neş
redilip parasız olarak dağıtılan Uyanış 
adJı beyannamenin zabıtaca toplattırıl-
dığmın doğru olup olmadığına ve savcı
ların beyanat vermeye mezun bulunup 

JE İLGİLİ İŞLER 
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bulunmadıklarına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1085) 429 

— Samsun Milletvekili Ali Fuat Ali-
şan'm. Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munun tarafsız olduğunun tescili bakımın
dan meselenin adalet mahkemelerine inti
kal ettirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/1087) 504 

Başbakandan 
— Ankara Milletvekili Burhan Apay-

dm'm, Sovyet Rusya'ya yapılacak ziya-
retm seçim sonuna bırakılması konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/1081) 127 

Sayfa 
— Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 

Karanlıkta Uyananlar isimli filmin senar
yosunu yazan şahsın kim olduğuna ve ko
münistlik suçundan 9 sene ağır hapse hü
kümlü bulunup bulunmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1083) 339 

— Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, Polatlı Topçu Atış Okulunun 
atış sahası içinde bulunan ve köylüler tara
fından ekilen Hazineye ait arazinin yine 
eken köylüler tarafından biçilmesine Okul 
Komutanlığınca izin verilmediğinin doğ
ru olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1086) 503 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın, muhtelif bakanlıklara ve Kamu ik
tisadi Teşebbüslerine mensup kamu per
soneli aleyhine yapılmakta olan cezai ve
ya idari tahkikat sayısına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı ir
fan Baran'ın, yazılı cevabı (7/579) 333 

—. Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğlu'nun, izmit'te bulunan Tarım Koru
ma İlâç Fabrikasmdaki grevi İşçi Partisi
nin mi sevk ve idare ettiğine dair Çalış
ma, Adalet ve içişleri bakanlıklarından ya
zılı sorusu (7/795) 503 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 19 Mayıs 1965 tarihli Adalet Ga
zetesinin yayınları karşısında Hükümetin 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı ir
fan Baran'ın yazılı cevabı (7/736) 185:186 

Başbakandan 
— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-

nm, Basın - ilân Kurumu Teşkiline dair 
195 sayılı Kanunun iptaline veya bâzı mad
delerinin tadilinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan yazılı sorusu 
(7/788) 339 

— Bursa Milletvekili ibrahim öktem'-
in, 4 . 7 . 1965 Pazar günü cereyan eden 
olaylarla benzeri olaylar hakkında ne dü

şünüldüğüne dair Başbakandan yazılı so
rusu (7/783) 261 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Müste
şarının istifası sebebine dair Başbakandan 
yazılı sorusu (7/791) 430 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nın, muhtelif bakanlıklara ve Kamu ik
tisadi Teşebbüslerine mensup kamu perso
neli aleyhine yapılmakta olan cezai veya 
idari tahkikat sayısına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı ir
fan Baran'ın, yazılı cevabı (7/579) 333 

— izmir Milletvekili Şinasi Osma'-
mn, 10 milyon liralık bir yatırımın Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünden kısıtlan
masının tasvibedilip edilmediğine dair so
ru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Sekip Inal'm yazılı cevabı (7/701) 333: 

335 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun'-
er'in, sağlık müesseselerinde çalışan işçi 
niteliğini haiz olanlara sendikalara girme
lerini önleyici bir müdahale yapılıp yapıl
madığına dair Başbakandan yazılı soru
su (7/775) ' 3 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, suni gübrenin satışında tek fiyat 
tesbiti suretiyle uygulama yapılmasına 
ve gübrenin karaborsa konusu olmaması 



Sayfa 
hususunda ne düşünüldüğüm! dair Baş
bakandan yazılı sorusu (7/797) 503 

—••• Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 19 Mayıs 1965 tarihli Adalet Ga
zetesinin yayınları karşısında Hükümetin 
ne düşündüğüne dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan adına Adalet Bakanı İrfan 
Baran'm yazılı cevabı (7/736) 185:186 

Bayındırlık Bakanından 

— Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, Burdur'un il ve ilçe yollarının ya
pımı ve bakımı işlerinin ne durumda oldu
ğuna dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/755) 336 

—• Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, kapatılmış bulunan Nafıa fen mektep
lerinin muadelet durumunun hangi sevi
yede bulunduğuna dair Bayındırlık ve Mil
lî Eğitim bakanlarından yazılı sorusu 
(7/786) 261 

••- İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 1923 yılından 1965 yılma kadar, Dev
let tarafından yapılan köprülere dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı (7/740) 478:479 

Çalışma Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Sosyal Sigorta tatbikatının, İş Kanunun
da olduğu gibi, asgari 4 işçi çalıştıran yer
lerde yapılmasının mümkün olup olmadı
ğına dair Çalışma Bakanından yazılı soru
su (7/799) ,504 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, İzmit'te bulunan Tarım Koruma 
İlâç. Fabrikasındaki grevi İşçi Partisinin 
mi sevk ve idare ettiğine dair Çalışma, 
Adalet ve İçişleri bakanlarından yazılı so
rusu (7/795) 503 

Devlet Bakanından 

- - Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
çıraklar için Sosyal Sigortalar Kanununa 
geçici bir madde ilâvesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesine Çalış
ına Bakanı İhsan Sabri Çağlıyangil in 
yazılı cevabı (7/737) 476:478 

Sayfa 
— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 

1.0 milyon liralık bir yatırımın Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünden kısıtlanma
sının tasvibedilip edilmediğine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Sekip İnal'm yazılı cevabı (7/70.1) 333:335 

Dışişleri Bakanından 

----- izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Kabil'e toplantısına katılmak istenmesi 
sebebine dair soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı 
(7/565) 331:333 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Gaziantep ili hudutları için
de bol miktarda petrole raslıyan Mobil 
Şirketinin açtığı üç kuyuyu çimento ile 
kapatmış olup olmadığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu 
(7/784) 261 

— Adana Milletvekili Burhan Apay-
dııı'm, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
tasarının Cumhuriyet Senatosundan çık
masının önlenmesi için Mobil Oil Anonim 
Şirketinin gönderdiği telgraf üzerine ne 
işlem yapıldığına dair Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından yazılı 
sorusu (7/787) 339 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'
ın, Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinin 
elektrik ihtiyacının Kuzey - Batı enter-
konnekte sistemden beslenmesi işinin ge
cikme sebebine dair soru önergesine Ener
ji ve ' Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/777) 479 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
1964 yılı icra programında yer alan Bi
lecik Şerbetçi. Otu Kurutma tesisinin ya
pımının geciktirilmesi sebebine dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ah
met Topaloğlu'nııtı yazılı cevabı (7/780) 479: 

450 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinin 
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elektrik ihtiyacının Kuzey - Batı enter-
konnekte sistemden beslenmesi işinin ge
cikme sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı sorusu (7/777) 3 

— Siirt Milletvekili Hayrettin Özgen'-
in, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkâri illeri için, 
Devlet Su işlerinde kullanılmak üzere, ne 
miktar ödenek ayrıldığına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
su (7/782) 127 

Gümrük ve Tekel Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
1964 yılı icra programında yer alan Bile
cik Şerbetçi Otu Kurutma tesisinin yapı
mının geciktirilmesi sebebine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından yazılı sorusu (7/780) 4 

— İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, 1962 - 1963 yıllarından tüccarın 
ve Tekelin elinde ne miktar tütün stoku 
kaldığına dair yazılı soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu, Ticaret Bakanı Macit Zeren ve Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı cevapları 
(7/689) 183:185 

İçişleri Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline 
bağlanması sebebine dair sözlü sorusunun 
yazılıya çevrilmesine dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu (7/800) 504 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ilinde, tohumundan yağ istihsal 
edilmek üzere, haşhaş ekimine müsaade 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım, Ticaret ve İçişleri Bakanla
rından yazılı sorusu (7/779) 4 

— Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 
Türkiye'de, 3512 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş, kaç cemiyet bulunduğuna ve 
bunlardan kaçının siyasetle iştigal ettiği
ne dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/789) 339 

— Eskişehir Milletvekili Aziz Zcy-
tinoğlu'nun, Eskişehir ili dâhilinde, Ekim 
1961 tarihinden bugüne kadar, kaç tören, 

Sayfa 
kongre, panayır, sergi ve balo yapıldığı
na dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı İsmail Hakkı Akdoğan'm, yazılı ce
vabı (7/602) 182:183 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, İzmit'te bulunan Tarım Koru
ma İlâç Fabrikasmdaki grevi İşçi Parti
sinin mi sevk ve idare ettiğine dair Ça
lışma, Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
yazıh sorusu (7/795) 503 

Köy İşleri Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ilinde bir Toprak Su Ekip Baş
mühendisliği ve bir zirai mücadele mü
dürlüğü kurulması hakkındaki taahhütle
rin devam edip etmediğine dair Köy İşle
ri Bakanından yazılı sorusu (7/770) 3 

Maliye Bakanından 

— Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'ın 6802 sayılı. Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
tasarının Cumhuriyet Senatosundan çık
masının önlenmesi için Mobil Oil Anonim 
Şirketinin gönderdiği telgraf üzerine ne 
işlem yapıldığına dair Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
rusu (7/787) 339 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Osmanlı İmparatorluğundan Düyunu Umu
miye adı altında kaç lira borç kaldığına 
ve nasıl' ödendiğine dair yazılı soru öner
gesi ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın ya
zılı cevabı (7/743) 186:187 

— İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, 1962 - 1963 yıllarından tüccarın 
ve Tekelin elinde ne miktar tütün stoku 
kaldığına dair yazılı soru önergesi ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu, 
Ticaret Bakanı Macit Zeren ve Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı c-evapları 
(7/689) 183:185 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türk Ticaret Bankası Anonim Ortaklığı
nın durumuna dair Maliye Bakanından 
yazılı sorusu (7/781) 4 
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-— izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü ve 
babası ile Banka İdare Meclisi Üyelerinin 
C. II Partisi ile ilgi derecelerinin ne ol
duğuna dair Tarım, Maliye ve Ticaret 
Bakanlarından yazılı sorusu (7/794) 503 

Millî Eğitim Bakanından 

— Adana Milletvekili Hasan Aksay'-
n, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte

sine, Tarih ve Felsefe Uzmanı yetiştirme 
görevlerinin verilmek istenmesinde Bakan
lığın etkisinin ne olduğuna dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilge-
han'ın yazılı cevabı (7/723) 476 

— Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1965 yılı icra plânında bulunan Bitlis 
Öğrenci Pansiyonunun ne zaman ihale edi
lip yapımına başlanacağına dair Millî Eği
tim Bakanından yazılı sorusu (6/1082) 261 

— Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, kapatılmış bulunan Nafıa fen mektep
lerinin muadelet durumunun hangi sevi
yede bulunduğuna dair Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/786) 261 

Sanayi Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/798) 503 

— İzmir Milletvekili Mustafa' Uyar'-
ın, 1923 yılında şeker fabrikamızın olup 
olmadığına ve Türkiye Cumhuriyeti dev
rinde yapılan şeker fabrikalarına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/744) 187:189 

— Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 
Dura'nın, Etibankm Bandırmamda bir Sül-
frik Asit Fabrikası kuracağı hakkındaki 
gazete haberlerinin doğru olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından yazılı soru
su (7/793) 430 

— Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 
Dura'nın, İkinci Beş Yıllık Plânda, Kas
tamonu'da, bir çimento fabrikasının ku-

Sayfa 
rulmasınm düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu 
(7/790) 430 

— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Mart 1965 ayı içinde hangi firma
lara ne miktar demir satışı yapıldığına 
ve fiyat artması neticesi ne miktar döviz 
kaybımız olduğuna dair Sanayi Bakanın
dan yazılı sorusu (7/796) 503 

Tarım Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan'ın ve Adana'nın 
son yağmurlar ve dolu sebebiyle zarar 
gören ilçe ve köylerine gerekli yardımla
rın yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı (7/746) 335 : 

336 
— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 

Bilecik ilinde, tohumundan yağ istihsal 
edilmek üzere, haşhaş ekimine müsaade 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım, Ticaret ve İçişleri Bakanla
rından yazılı sorusu (7/779) 4 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü ve 
babası ile Banka idare Meclisi üyelerinin 
C. H. P. ile ilgi derecelerinin ne olduğuna 
dair Tarım, Maliye ve Ticaret Bakanla
rından yazılı sorusu (7/794) 503 

Ticaret Bakanından 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ilinde tohumundan yağ istihsal 
edilmek üzere, haşhaş ekimine müsaade 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım, Ticaret ve İçişleri Bakanla
rından yazılı sorusu (7/779) 4 

— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
dünyadaki ipek sarfiyatının artması mu
vacehesinde, koza ve ipek istihsalimizin de 
artırılması için ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/778) 3 

— Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, 1965 yılı çeltik istihsal mevsi
minde fiyatların müstahsil aleyhine olma-
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ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından yazılı sorusu 
(7/792) • 430 

— izmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, 1962 -1963 yıllarından tüccarın 
ve Tekelin elinde ne miktar tütün stoku 
kaldığına dair yazılı soru önergesi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topal-
oğlu, Ticaret Bakanı Macit Zeren ve Ma
liye Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı cevap
ları (7/689) 183:185 

— İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü ve 

Sayfa 
babası ile Banka İdare Meclisi üyelerinin 
C. H. P. ile ilgi derecelerinin ne olduğuna 
dair Tarım, Maliye ve Ticaret Bakanla
rından yazılı sorusu (7/794) 503 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Anadolu Ajansı personeli 
içinde hüküm süren huzursuzluk hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından yazılı sorusu (7/785) 261 

TASARILAR 

— Ağır hapse ve müebbeten âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet cezasına mah
kûm Coşkun Coşkuner'in, affına dair 
(1/672) 5,6,244:247 

— 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin 
kaldırılmasına dair (1/791) 5,63:66 

— Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
No. lu Askerî Mahkemesince mahkûm edi
len 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin 

4,196 

— Ankara Üniversitesi 1963 yılı kesin-
hesap kanunu tasarısı (1/877) 4 

— Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında (1/866) 440:450 

— 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair (1/640) 12 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/883) 339,430, 

506:522,554:557 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/884) 430,504,522,558:561 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında (1/875) 357: 

358,414:417,433,481:484 

— 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında 
(1/487) 

— Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğ
ma 1341 doğumlu Hayrettin Hami Demi-
ralp'ın cezalarının affı hakkında (1/864) 

196 

240: 
244 

— Denizde can ve mal koruma hakkın
da (1/879) 73 

— Deniz iş kanunu tasarısı (1/562, 
2/314) 74,506,550:553 

— Devlet memurları kanunu tasarısı 
(1/723) 330,347:357 

—Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/886) 430,504,523, 

562:565 

— Gaziantep ilinin Kürkçüler mahal
lesi nüfusunda kayıtlı ve halen aynı ma
hallede oturur Münevver'den doğma, 1340 
doğumlu Mehmetoğlu Ahmet Ulak'ın hap
se tahvil edilmiş olan bakiye cezasının affı 
hakkında (1/819) 5:6,244 

— Gümrük tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması ile ilgili bâzı beyanname, 
protokol ve tutanakların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (3/1213) 73:74 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanun-
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la değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (1/715) 74,214:226,254:257,262, 

324:327,341,410:413 
— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı 
hakkında (1/821) 239:240 

— İş kanunu tasarısı (1/693) 194:195, 
506,546:549-

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/885) 430,504,523:526,566:569 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçe
sinin Sakarya iline bağlanması hakkında 
(1/457) 226:228 

— Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu 
tasarısı (1/451) 4,78 

— Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
(1/648) - 6:11 

— Orman Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/876) 4 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair (1/549) 144:147,162:181 

— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/458) 6,129:130 

— Rize ilinin Camlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezasının affı hakkında (1/790) 5:6,263: 

264,435:440 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun-
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
(1/841) 193,341:347 

— Senirkent kazasının Yassıviran kö
yü halkından Mehmetoğlu Emine'den doğ
ma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mah
kûm olduğu cezasının affına dair (1/512) 5:6, 

248:249,263,363,434:435 
— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında (1/861) 73,128:129 

Sayfa 
— Siyasi partiler kanunu tasarısına 

dair (1/560) 4,73,78:124,127:128,147:162 
— Sivil Savunma Kanununa iki ek 

madde eklenmesine dair (1/517) 11 
— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu

nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu* 
kanunun bir maddesinin kaldırılmasına 
dair (1/369) 195:196 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında (1/817) 12:53 

— T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 
(2/599, 1/870) 4 

— Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sa
yılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) 
nin değiştirilmesi hakkında (1/881) 261 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel 
kanunu tasarısı hakkında (1/805) 265:319,366: 

404,422:425,433,489:492 

— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği kanunu tasarısı hak
kında (1/660) 73 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
(1/702) 33:38 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlere, yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında (1/706) 38,62,73,130: 

144,196,250:253,262,320:323,341,406:409 
— 3312 ve 4665 sayılı kanunlara ek 

kanun tasarısı (1/880) 261 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/878) 4 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev 
ve kuruluşu hakkında Kanuna bir ek ve 
bir geçici madde eklenmesine ve bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair (1/863) 193 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Adana (Kasım Gülek) 
— Siyasi Partiler kanunu teklifi 

(2/591) ' 261 
Adana (Kemal Sarıibrahimoğlu) 
— Siyasi Partiler kanunu teklifi 

(2/378), 261 
Ankara (İbrahim Sıtkı Hatipoğlu ve 

19 arkadaşı) 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife 

ve teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında (2/878) 504 

Antalya (Nihat Su) 
— Mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nm affı 

hakkında (2/782) 5:6,247:248 
Aydın (Hilmi Aydınger ve 107 arka

daşı) 
— 262 sayılı Kanuna geçici madde ek

lenmesine dair (2/287) 364:365 
Bolu Kâmil İnal ve 10 arkadaşı) 
— Malûllerin işe yerleştirilmeleri hak

kında (2/623) 506,546:549 
Bolu (Sırrı TJzunhasanoğlu «C. S. 

Üyesi») ve Tunceli (Mehmet Ali Demir 
«C. S. Üyesi») 

— 5965 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair (2/525) 228.239 

Çanakkale (Âli Aksoy »C. S. Üyesi») 

—• Amasya Gümüşhacıköyü i]çesi Hacı-
yahya mahallesi 92/5 hanede mukim Mus-
tafaoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında (2/557) 194,195,451:452 

Çanakkale (Şefik İnan) ile Çorum (Hil
mi İncesulu) 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Teka
üt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendile
rine emekli, âdi malûl, vazife malûlü, 
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların al
dıkları aylıklarının ayarlanması hakkında 
(2/599) 4,196:214 | 

Sayfa 
Erzurum (Cevat Dursunoğlu) ile Ordu 

(Ferda Güley) 
— Kurtuluş Savaşında aldığı yara do-

layısiyle halen malûl bulunan Yedek Süva
ri Yüzbaşısı İskender Kırmacı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında (2/802) 194,195,450:451 

İdareci üyeler , (Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirleri) 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa ' bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (2/879) 193 

İdareci üyeler (Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi İdare Âmirleri) 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (2/870, 2/881) 

339,358 =360,418:421,433,485 ;488 
İdareci üyeler (Millet Meclisi İdare 

Âmirleri) 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (2/881) 261 

İstanbul (Reşit Ülker) 
— Bekçiler kanunu teklifi (2/884) 930,339 
İzmir (Mustafa Uyar) 

— 2836 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (2/527) 193, 

361:363 
İzmir (Mustafa Uyar) 
— Türk Tütün Ekicileri Ortaklığı 

kanunu teklifi (2/349) 73 
İzmir (Saim Kaygan ve 11 arkadaşının) 

— Deniz İş kanunu teklifi (2/314) 
506,550:553 

İzmir (Şinasi Osma) ve (Nihad Kür-
şad), 

— Basın suçlarının affına dair (2/683) 433 
Kars (Hasan Erdoğan ve 5 arkadaşı

nın) 

— 506 sayılı Kanunun 118 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (2/846) 193, 

195:360,361 

Kırşehir (Memduh Erdemir ve 5 ar
kadaşı) 
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Sayfa 

— Zonguldak iline bağlı bulunan Kara
bük ilçesinin il yapılması hakkında (2/883) 

330,339 

Kütahya (Ahmet Bozbay ve iki ar
kadaşı) 

— Kütahya ili Gediz ilçesinin Ömerbey 
mahallesinden 131.2 doğumlu İbrahim Efe-
can "a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (2/882) 330,339 

Maraş (Kemali Bay azıt ve 3 arkadaşı) 

— TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü
ne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, 
diş tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı 
kanunların imkânlarından faydalanmaları
na dair (2/866) 264 

Sinop (Suphi Batur «C. S. Üyesi») 
— 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

îçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni 

Sayfa 
bir fıkra eklenmesi hakkında (2/816) 404, 

405,433:434 
Sivas (Cevad Okyakmaz) 
— 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (2/858) 193 

Tunceli (Mehmet Ali Demir «C. S. 
Üyesi») ile Kırklareli (Ahmet Naci Arı 
(C. S. Üyesi») 

— 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/310) 5,67: 

70 
Yozgat (Veli Uyar) 
17 . 7 . 1964 tarih ve 509 numaralı Ta

pulama Kanununun 70 nci maddesinin ta
dili hakkında (2/880) 193 

Zonguldak (Kenan Esengin) 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (2/477) 363:364 

TEZKERELER 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Tezkeresi 
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi üyeleri ödenek ve yolluk fazlalıkları
nın iptali hakkında C. H. P. adına Genel 
Başkanı İsmet tnönü tarafından açılan dâ
va üzerine adı geçen ödenek fazlalıkları
nın iptaline dair (3/1216) 431;432 

Başbakanlık tezkereleri 
(Geriverme isteği) 

— Gümrük tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması ile ilgili bâzı beyanname, 
protokol ve tutanakların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın geri gönderilmesi hakkında (3/1213) 

73:74 

(ölüm Cezası) 

— Çaycuma ilçesi Geriş köyü hane 14 
de kayıtlı İsmail oğlu, Emine'den doğma 
1 . 5 . 1943 doğumlu Sait Şen ile aynı il
çenin Torlaklar köyü nüfusunda hane 54 
de kayıtlı Kâzım oğlu Nazile'den doğma 
25 . 5 . 1935 doğumlu Muharrem Kara-

hatıPın ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında (3/1210) 127 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair (1/883) 339,430,506:522,554:557 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/884) 430,504,522,558:561 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmın
da değişiklik yapılmasına dair (1/875) 357, 

358,414:417:433,481:484 
— Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi İdare âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tekliflerine dair (2/879, 2/881) 339,358: 

360,418:421,433,485:488 
— Devlet memurları kanunu tasarısına 

dair (1/723) 347:357 
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— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/886) 430,504,523,562:565 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (2/527) 193,262:263,361:363 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması. 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/885) 430,504,523: 

526,566:569 

2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu Birleşime 
ait 43 72 

6 . 7 . 1965 tarihli 140 ncı Birleşime 
ait 43 126 

127 
7 . 7 . 1965 tarihli 141 nei Birleşime 

ait 43 193 
8 . 7 . 1965 tarihli 142 nci Birleşime 

ait 43 260: 

Sayfa 
— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair (1/884) 430,504,522,558:561 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi îdare âmirlerinin 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
(2/879, 2/881) 339,358:360,418,421,433,485:488 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair (1/886) 430, 

504,523,562:565 

9 . 7 . 1965 tarihli 143 ncü Birleşi
me ait 43 330 

13 . 7 . 1965 tarihli 144 ncü Birleşi
me ait • 43 338: 

339 

14 . 7 . 1965 tarihli 145 nci Birleşi
me ait 43 429: 

430 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair (1/841) 341:347 

— Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazmi
nat verilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/86.1) 73,128:129 

— Siyasi Partiler Kanunu tasarısına 
dair (1/560, 2/378, 2/591) 4,73,78:124,127:128 

147:162 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkereleri 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
(1/883) , 339,430,506:522,554:557 

GEÇEN TUT, 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçç Kanununa bağlı (A/2) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair (1/885) 430,504,523: 

526,566:569 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında (3/1212) 74:75 

(3/1215) • 340:341 
— Zonguldak eski Milletvekili Nuri 

Beşer 'in; kesin mahkûmiyetine ait Başkan
lık tezkeresinin Genel Kurulun ıttılaına su
nulduğu 21 . 9 . 1962 tarih ile mahkûmi
yetinin kesinleştiği tarih olan 5 . 7 . 1962 
tarihi arasında geçen müddete ait ödeneği
nin verilmesine dair 341 

LNAK ÖZETİ 
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Sayfa 

15 . 7 . 1965 tarihli 146 ncı Birleşi
me ait 43 502: 

503 

Sayfa : 

Sayfa 

16 . 7 . 1965 tarihli 147 nci Birleşi

me ait (Bu tutanak özeti) 503:504 

YOKLAMALAR 

5,73,127,194,262,340,430,505 

SÖZ ALANLAR 

Sayfa 
Şükrü Akkan (İzmir) - Orman Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru ile Anayasa Komisyonunun mütalâası 
münasebetiyle 170,174 

Refet Aksoy (Ordu) - İş Kanunu ve 
Deniz İş kanunu tasarıları ile Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 475 

Lâtif Aküzüm (Kars) - Türk Eğitim 
Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 28 

Ziya Altınoğlu (İstanbul) - Siyasi par
tiler kanunu tasarısı ile Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 

Burhan Apaydın (Ankara) - Rize ili
nin Camlıhemşin kazası, Murat köyünden 
Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 do
ğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezası
nın affı hakkında kanun tasarısı ve Ada-

84 

435 

515 

let Komisyonu raporu münasebetiyle 
Orhan Apaydın (Aydın) - 1965 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sa
yılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 

Kâzım Arar (Çankırı) - Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu 
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu raporu münasebetiyle 231,233 

— Orman Kanununa geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyo
nunun mütalâası münasebetiyle 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 

165 

106 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 131, 

139,180 
ihsan Ataöv (Antalya) - 1965 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu münasebetiyle 513 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna 
bir madde ekfenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu müna
sebetiyle 230,234 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile Memu
rini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı 
ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı gereğince kendilerine emekli, âdi ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağ-
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lanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 211 

— Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanun
la değiştirilen birinci maddesi ile ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica- . 
ret ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 217 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 344 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 12 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 276 

Sabit Osman Avcı (Artvin) - Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 

Şeref Bakşık (İzmir) - îş Kanunu ve 
Deniz îş kanunu tasarıları ile Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 452,474 

Ali İhsan Balım (İsparta) - Ağır hapse 
ve müebbeten âmme hizmetlerinden mah
rumiyet cezasına mahkûm Coşkun Coş-
kuner'in, affına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 246 

— Senirkent kazasının Yassıyiran kö
yü halkından Mehmetoğlu Emine'den doğ
ma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm 
olduğu cezasının affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle 248 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı, Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik Özer'in bakiye cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis-

Sayfa 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle 145,167,169,172,175 

Raif Aybar (Ankara) - Genel seçimle
rin yaklaşmış olması dolayısiyle toplantıya 
son verilmesini ve yeni Millet Meclisinin 
10 Ekim 1965 günü yapılacak Genel Mil
letvekili seçimlerinin sonuçları hakkında 
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo
larından yapılacak olan nihai bildiri tari
hinden 3 gün sonra saat 15,00 te toplanıl
masına dair parti grup temsilcilerinin 
önergesi münasebetiyle 538 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 526 

Hilmi Aydınçer (Aydın) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münâsebetiyle 291 

Mehmet Ali Aytaş (İzmir) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 277, 

289,306,314 

yonu raporu münasebetiyle 237 

Nuri Bayar (Sakarya) - Çanakkale 
Milletvekili Şefik İnan ile Çorum Millet
vekili Hilmi, Incesulu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini Mül
kiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Ha
ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğin
ce kendilerine emekli, âdi malûl, vazife 
malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanların aldıkları aylıklarının ayarlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 202 
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— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 
ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 
118 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Çalışma ve Plân komisyonları rapor
ları münasebetiyle 361 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 15,19,23,24 

Hilmi Baydur (Muğla) - Askerî Tıp 
Fakültesi kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 441 

— Çanakkale Milletvekili Şerik İnan 
ile Çoruım Milletvekili Hilmi Incesulu'-
nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî tekaüt ve istifa Ka
nunu ile Memurini mülkiye tekaüt Kanu
nu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt Ka
nunu ve tadilâtı gereğince kendilerine 
emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanların aldıkları 
aylıklarının ayarlanması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 201 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 217 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 41,137 

Süleyman Bilgen (Edirne) - Türk Eği
tim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları münasebetiyle 21 

Sayfa 
Sadettin Bilgiç (İsparta) - Siyasi par

tiler kanunu tasarısı ile Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 95,103 

Ahmet Bilgin (Kırşehir) - Genel seçim
lerin yaklaşmış olması dolayısiyle toplan
tıya son verilmesini ve yeni Millet Mec
lisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak 
genel milletvekili seçimlerinin sonuçları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Tür
kiye Radyolarından yapılacak olan nihai 
bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 15,00 te 
toplanılmasına dair parti grup temsilcile
rinin önergesi münasebetiyle 537 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 226 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 525 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 87,92, 

105,106 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 19,21 

Turhan Bilgin (Erzurum) - Ağır hapse 
ve müebbeten âmme hizmetlerinden mah
rumiyet cezasına mahkûm Coşkun Coşku-
ner'in. affına dair kanun tasarısı münase
betiyle 246 

— İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu tasa
rıları ile Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 456 

Sadi Binay (Bilecik) - Askerî Tıp Fa
kültesi kurulması hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 446 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi-



Sayfa 
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu münasebetiy
le 362 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 33,36 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-

Sadrettin Çang-a (Bursa) - İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın 2836 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu 
raporu münasebetiyle 363 

Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) - tş Kanunu ve Deniz İş Kanunu ta
sarıları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 453,462,475 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 
ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Kemal Demir (Bolu) - Türk Eğitim 
Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 24,25 

Tahsin Demiray (İstanbul) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 278 

Yahya Dermana (içel) - Nöbetçi me
murluğu kurulması ve olağanüstü hal tat-

Sayfa 
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 39 

Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) - Si
yasi partiler kanunu tasarısı ile Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 97 

Ratıp Tahir Burak (İstanbul) - Devlet 
Memurları kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu münasebetiyle 348 

Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 360 

Fethi Çelikbaş (Burdur) - Türk Eği
tim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 17,18,30 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 51,56, 

57,60 

bikatlarında mesainin 24 saat devamını 
sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu münasebetiyle 10 

Nihat Diler (Erzurum) - 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu münasebetiyle 514 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar-

Bahri Cömert (İstanbul) - Siyasi Par
tiler kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu münasebetiyle 98 

D 



Sayfa 
dımlara. dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 38,46, 

50,51,52,136 

Ali Dizman (Tokat) - Çanakkale Mil
letvekili Şefik înan ile Çorum Milletvekili 
Hilmi incesulu'iıun, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 Ağus
tos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Hazi
ran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülkî Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğin-

Bülent Ecevit (Ankara) - İş Kanunu 
ve Deniz tş Kanunu tasarıları ile Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle , 453 

Memduh Erdemir (Kırşehir) - Türk 
Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına olan borçlarının tasfiyesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le * • 18,28 

İlhami Ertem (Edirne) - Nöbetçi me
murluğu kurulması ve olağanüstü hal tat
bikatlarında mesainin 24 saat devamını 
sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu münasebetiyle 6,8 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 

Fahir Giritlioğlu (Edirne) - Askerî Tıp 
Fakültesi kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 441 

— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir 
Pıadde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Sayfa 
ce kendilerine emekli, âdi malûl, vazife 
malûlü, dul ye yetim maaşı bağlanmış 
olanların aldıkları ayıklarının ayarlanma
sı hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiy
le 214 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâası münasebetiyle 169 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 120,152, 

156,157,158,160 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 268 

E 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 22 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Aydın 
Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 arka
daşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları münasebetiyle 365 

— Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu münasebetiy
le 7,8,10 

G 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 236 

—̂  Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak 
üzere yeni bir fıkra eklenmesi hakkında 
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kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu münasebetiyle 404 

— Devlet Memurları kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebeiyle 354 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebetiyle 221 

— Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı, Mustafaoğlu 1329 do
ğumlu Faik özer'in bakiye cezasının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle 237 

— Senirkent kazasının Yassıviran kö
yü halkından Mehmetoğlu, Emine'den doğ
ma 1322 doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm 
olduğu cezasının affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 435 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 80,121 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 16,29 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 275,288,300,303,305, 

311,312,374,379,386,391,393,401 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 34,37 

— Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 132,143 

Fahrettin Kerim Gökay (istanbul) -
Askerî Tıp Fakültesi kurulması hakkın
da kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra-

Sayf» 
poru münasebetiyle. 444 

— Devlet memurları kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 355 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle. 276 

Ferda Güley (Ordu) - Siyasi Partiler 
kanunu tasarısı ile Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 82,84,85,88 

Zeynel Oündoğdu (Erzincan) - Umumi 
hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 39 

Naci Oüray (Elâzığ) - Bolu ilinin Men-
çen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı 
Alioğlu Hayriye'den doğma 1341 doğumlu 
Hayrettin Hami Demiralp'in cezaları
nın affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 243 

— Rize ilinin Canlıhemşin kazası, 
Murat köyünden Ahmedoğlu Hatice'
den doğma 1932 doğumlu Mustafa De
mirci'nin bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle. 436 

Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 113 

Muslihittin CMirer (Sakarya) - Türk 
Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borçlarının tas
fiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle. 14,22 

Muhiddin Güven (istanbul) - Umumi 
hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle. 179,180 

Selâhattin Güven (Trabzon) - Çanakkale 
Milletvekili Şefik inan ile Çorum Millet-
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vekili Hilmi Incesuîu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini Mül
kiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Ha
ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gere
ğince kendilerine emekli, âdi malûl, va
zife malûlü, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakmda kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları müna-
sebeityle 206 

Şefik înan (Çanakkale) - Kendisi l e 

Hilmi incesulu (Çorum) - Çanakkale 
Milletvekili Şefik îman, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini 
Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 
11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı As
kerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve tadilâtı 
gereğince kendilerine emekli, âdi malûl, 
vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağlan
mış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 199,206,207 

İsmet tnönü (Malatya) - Genel seçim
lerin yaklaşmış olması dolayısiyle toplan-

thaan Kabadayı (Konya) - Çanakkale 
Milletvekili Şefik Ihan ile Çorum Millet
vekili Hilmi Incesuîu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini Mül
kiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Ha-

Sayfa 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesuîu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu yürürlüğen girdiği ta^ 
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarih
li Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münascebetiyle 197 

1 
I tıya son verilmesini ve yeni Millet Mec

lisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak Ge
nel Milletvekili seçimlerinin sonuçları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Tür-

I kiye radyolarından yapılacak olan nihai 
bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 15.00 
de toplanılmasına dair parti grup temsil-

I çilerinin önergesi münasebetiyle 527 

İmar ve İskân Bakanı Recai îskender-
oğlu (Diyarbakır) - Umumi hayata mües-

I sir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı 

I maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
I bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Geçici Komisyon raporu mü-
I nasebetiyle 134 

I ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
ve Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ge
reğince kendilerine emekli, âdi malûl, va
zife malûlü, dul ve yetim maaşı başlanmış 
olanların aldıkları aylıklarının ayarlan
ması hakkında kauun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münase-

I betiyle 208 

K 



— 31 — 
Sayfa 

— îş Kanunu ve Deniz iş Kanunu tasa-
- maları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 521 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 20,29 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 366 

Kadircan Kaflı (Konya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 269 

Oevat Kanpulat (Balıkesir) - Umumi ha
yata müessir âfetler dolayısiyle. alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu münasebetiyle 43 

Sabri Keskin (Kastamonu) - Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komjsvon 
raporu ile Anayasa Komisyonunun müta
lâası münasebetiyle 176 

îlyas Kılıç (Samsun) - Askerî Tıp Fa
kültesi kurulması hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 449 

— Devlet Memurları kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 348 

— Kars Milletvekili Hasan Erdoğan 
ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 360 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra- , 
poru münasebiyle 282,388,404 

t Ethem Kılıçoğlu (Giresun) - Genel 
seçimlerin yaklaşmış olması dolayısiyle 
toplantıya son verilmesini ve yeni Millet 
Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak 
Genel Milletvekili seçimlerinin sonuçlan 
hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Tür
kiye ıadyolarından yapılacak olan nihai 

Sayfa 
bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 15.00 
de toplanılmasına dair parti grup temsil
cilerinin önergesi münasebetiyle 529 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 524 
Coşkun Kırca (İstanbul) - Askerî Tıp Fa
kültesi kurulması hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 

446,447 

— 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu münase
betiyle 517,521 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 524 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâası münasebetiyle 170,173 

— Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 81,83,84, 

86,89,96,100,107,110,112,115,118,119,120, 
121,122,124,147,151,153,157,158,161 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 283 

Haldan Kısayol (Kocaeli) - Aydın Mil
letvekili Hilmi Aydınçer ve 107 arkadaşı
nın, 262 sayılı Kanuna geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları münasebetiyle 365 

— îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu münasebetiyle 363 

— Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesi
nin Sakarya iline bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 227 
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— Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu münasebe
tiyle 9 

Şerafettin Konuray (Erzurum) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 265,402 

İhsan önal (tçel) - Askerî Tıp Fakül
tesi kurulması hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 449 

— Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen/birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 220 

Rüştü özal (Konya) - Bolu ilinin Men
gen kazası Pazarköy nüfusuna kayıtlı Ali-
oğlu Hayriye'den doğma 1341 doğumlu 

Sayfa 
Faruk Küreli (Çorum) - Orman Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru ile Anayasa Komisyonunun mütalâası 
münasebetiyle 163 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri personel ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 272 

rısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 311,315 

kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu münasebetiyle 132 

Kemal Okyay (Kars) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personel kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 281 

Cevdet Oskay (Muğla) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 41,55,139 

Hayrettin Hami Demiralp'in cezalarının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle 242 

— Çanakkale Milletvekili Şefik İnan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile Memu
rini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı 
ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı gereğince kendilerine emekli, âdi ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı bağ-

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personel kanunu tasa-

M 

O 
Oevat Odyakmaz (Sivas) - Karayolla

rı Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe Kanunu
na bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
münasebetiyle 525 

Müştak Okumuş (Bitlis) - Umumi ha
yata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak-

ö 



Sayfa 
lanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 204 

— iş Kanunu ve Deniz tş kanunu ta
sarıları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 520 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 105, 

115 
— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 13,21,24,30 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 403 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 46,47, 

50,51,52,55,56,60,61,134,135,141,142 

Vahyi özarar (İstanbul) - Çanakkale 
Milletvekili Şefik İnan ile Çorum Millet
vekili Hilmi İncesulu'nun, . 5434 ..sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askeri Te
kaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini Mül
kiye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Ha
ziran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğin
ce kendilerine emekli, âdi mriûl, vazife 
malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış olan
ların aldıkları aylıklarının ayarlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 200 

— Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayllı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasınm değiştirilmedi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları münâsebe
tiyle - 215 

Regat özarda (Aydın) - Ağır h a p s e " 

Sayfa 
ve müebbeten âmme hizmetlerinden mah
rumiyet cezasına mahkûm Coşkun Coş-
kuner 'in, affına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle 247 

— Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
dolayısiyle toplantıya son verilmesini ve 
yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 gü
nü yapılacak genel milletvekili seçimleri
nin sonuçları hakkında Yüksek Seçim Ku
rulunca Türkiye radyolarından yapılacak 
olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra 
saat 15,00 te toplanılmasına dair parti 
grup temsilcilerinin önergesi münasebetiyle 543 

— İş Kanunu ve Deniş îş kanunu tasa
rıları ile Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 461 

— Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezasının affı hakkında kanun tasarı
sı ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle 437 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 27 

Mehmet özbey (Burdur) - Askerî Tıp 
Fakültesi kurulması hakkında kanun tasa
rısı «ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle, 440 

Kadri Özek (İzmir) - Çanakkale Mil
letvekili Şefik İnan ile Çorum Milletvekili 
Hilmi Incesulu'nun, 5434 saydı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten ünce 1J Ağus
tos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve istifa Kanunu ile Memurini Mülkiye 
Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 
1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince 
kendilerine emekli, âdi malûl, vazife ma
lûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış olan
ların aldıkları aylıklarının ayarlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 210 

Halil özmen (Kırşehir) - Türk Eğitim 
Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına olan borçlarının tasfiyesi hakkında. 
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kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 14 

Nazmi özoğul (Edirne) - Askerî Tıp 
Fakültesi kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu münase
betiyle 444 

—Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in 5969 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu münase
betiyle 234 

— Devlet Memurları kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyonu raporu münasebe
tiyle 348 

— Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağhyan kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu münasebe
tiyle 7 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyo
nunun mütalâası münasebetiyle 164 

Fİ ay fa 
— Türk Silâhlı Kuvvetler Personel ka

nunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 273,281,288,292,302,307, 

314,387 
— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü

zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 33,35,37 

— Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

yardımlara dair Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 132 

—Köy işleri Bakam Seyfi öztürk (Es
kişehir) - Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle 524 

Emin Paksüt (Ankara) - 1965 yılı Büt
çe, Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu münasebetiyle 506 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) - Genel se
çimlerin yaklaşmış olması dolayısiyle top
lantıya son verilmesini ve yeni Millet Mec

lisinin ; 10 Ekim 1965 günü yapılacak Ge
nel Milletvekili seçimlerinin sonuçları hak
kında Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye 
Radyolarından yapılacak olan nihai bil
diri tarihinden 3 gün sonra saat 15,00 te 
toplanılmasına dair parti grup temsilcile
rinin önergesi münasebetiyle 544 

İsmail Sarıgöz (Amasya) - Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyonu raporu münasebetiyle 279, 

281,286,289,292,303,307,308,317,318,366,369,374, 
388,401,402 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) - Halk 
Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 
Kanunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen 

birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Plân komis
yonları raporları münasebetiyle 216,222 

— İş Kanunu ve Deniz İş kanunu ta
sarıları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 458 
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— Rize ilinin Çamhhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin 
bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 438 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 89,93 

— Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporlar: 
münasebetiyle 2.0,31 

Sabahattin Savacı (Gümüşane) - As 
kerî Tıp Fakültesi kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 448 

— Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi üyeleri ödenek ve yolluk fazlalık
larının iptali hakkında C. H. P. adına Ge
nel Başkan İsmet İnönü tarafından açılan 
dâva üzerine adı geçen ödenek fazlalık
larının iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle 43 

— Halk Bankası ve Halk sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 215 

— Siyasi Partiler Kanunu tasarısı ile 
Geciçi Komisyon rapora münâsebetiyle 151, 

156 
— Türk Eğitim Demeğinin Türkiye 

Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân Komisyonları raporları 
münasebetiyle 14 

tsmet Sezgin (Aydın) - 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu münasebetiyle. 516,519,520 

— Çanakkale Milletvekili Şefik inan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Bandığı Kariununun yürürlüğe girdiği ta-

Suyfa 
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli 
Askekerî Tekaüt ve istifa Kanunu ile Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadilâ
tı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıkları
nın ayarlanması hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 208,213 

— Halk Bankası ve Halk -Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
'hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları müna
sebetiyle 223 

— Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve 
haberleşme işlerinin olağanüstü hallerde 
ve seferde ne suretle yürütüleceğine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ulaş
tırma ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 35 

Ruhi Soyer (Niğde) - Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu 
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5969 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu raporu münasebetiyle 229,232,236 

—• Çanakkale Milletvekili Şefik inan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'-
nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 11 Ağustos 1325 
(1909) tarihli Askerî Tekaüt ve istifa 
Kanunu ile Memurini Mülkiye Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı gereğince kendi
lerine Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, 
dul ve yetim maaşı bağlanmış olanların 
aldıkları aylıklarının ayarlanması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları münasebetiyle 211 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 109,121 



— 36 — 

Sayfa 
Adnan Şenyurt (Erzurum) - Bolu ili

nin Mengen kazası Pazarköy nüfusuna 
kayıtlı Alioğlu, Hayriye'den doğma 1341 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak) - 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu münasebetiyle 512 

—• Çanakkale Milletvekili Şefik înan 
ile Çorum Milletvekili Hilmi tneesulu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarih
li Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu ile Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve tadi
lâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 203 

— Genel seçimlerin yaklaşmış olması 
dolayı siyle toplantıya son verilmesini ve 

Yusuf Ulusoy (Sakarya) - Kocaeli ili
ne bağlı Kaynarca ilçesinin Sakarya iline 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
münasebetiyle 228 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) - Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları hakkındaki Ka
nunun 6854 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Plân ko-

5 
Sayfa 

doğumlu Hayrettin Hami Dcmiralp'in ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle 242 

yeni Millet Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü 
yapılacak Genel Milletvekili Seçimlerinin 
sonuçları hakkında Yüksek Seçim Kuru
lunca Türkiye radyolarından yapılacak 
olan nihai bildiri tarihinden 3 gün sonra 
saat 15,00 te toplanılmasına dair parti 
grup temsilcilerinin önergesi münasebetiy
le 533 

Naim Tirali (Giresun) - Umumi haya
ta müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru münasebetiyle 43,130 

Ihıan Tombuş (Çorum) - Seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu münasebetiyle 346 

Sadrettin Tosbi (Kütahya) - İş Kanu
nu ve Deniz İş kanunu tasarıları ile Geçici 
Komisyon raporu münasebetiyle - 460 

misyonları raporları münasebetiyle 221 
— İş Kanunu ve Deniz İş kanunu ta

sarıları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 463 

— Umumi hayata müessir âfetler do
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 137 
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Reşit Ülker (İstanbul) - Çanakkale 

Milletvekili Şefik İnan ile Çorum Millet
vekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülki
ye Tekaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Hazi
ran 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mül
ki Tekaüt Kanunu ve tadilâtı gereğin
ce kendilerine emekli, âdi malûl, vazife 
malûlü, dul ve yetim maaşı bağlanmış 
olanların aldıkları aylıklarının ayarlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 200 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları münase
betiyle 219 

— İş Kanunu ve Deniz İş kanunu ta
sarıları ile Geçici Komisyon raporu müna
sebetiyle 456 

— Nöbetçi memurluğu kurulması ve 

t. Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) - İş 
Kanunu ve Deniz îş Kanunu tasarıları ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle. 519 

— Rize ilinin Çamlıhemşin kazası, Mu
rat köyünde Ahmetoğlu Hatice'den doğ
ma 1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin ba
kiye cezasının affı hakkında kanun tasa-

Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) - Çanak
kale Milletvekili Şefik İnan ile Çorum 
Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 5434 sa
yı1. ı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı 

Sayfa 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 
24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu münasebe
tiyle _ 8 

— Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 81,87, 

105,106,108,111,114 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru münasebetiyle 288 

Fethi Ülkü (Tunceli) - Cumhuriyet.Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu 
ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5969 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu raporu münasebetiyle ' 230,236 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü (Cum
huriyet Senatosu Kayseri Üyesi) - Genel 
seçimlerin yaklaşmış olması dolayısiyle 
toplantıya son verilmesini ve yeni Millet 
Meclisinin; 10 Ekim 1965 günü yapılacak 
Genel Milletvekili seçimlerinin sonuçları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Tür
kiye radyolarından yapılacak olan nihai 
bildiri tarihinden 3 gün sonra saat 15,00 te 
toplanılmasına dair parti grup temsilcile
rinin önergesi münasebetiyle 541 

Y 
rısı ve Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle. 439 

İsmail Yılmaz (Bursa) - Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası mü
nasebetiyle. 146 

z 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli As
kerî Tekaüt Kanunu ve istifa Kanunu ile 
Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu ve ta-
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dilâtı ile, 11 Haziran 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu ve 
tadilâtı gereğince kendilerine emekli, âdi 
malûl, yazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının 
ayarlanması hakkında kanım teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları mü
nasebetiyle 201,207 

— Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen birinci maddesi ile ikinci mad
delerinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları münasebe
tiyle 218 

— Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine kair kanun tasarısı ve Geçici 

Sayfa 
Komisyon raporu ile Anayasa Komisyonu
nun mütalâası münasebetiyle 162 

— Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
münasebetiyle 346 

— Siyasi Partiler Kanunu tasarısı ile 
Geçici Komisyon raporu münasebetiyle 82,108 

— Umumi hayata müessir âfetler do
lay isiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu münasebe
tiyle 138 
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