
Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
138. BİRLEŞİM 

1.7.1965 Perşembe 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı (1/490) (S. Sayısı : 935) 

X 2. — Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifi (2/734) (S. Sayısı : 918) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/791) (S. Sayısı : 954) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 .1965] 

2. — Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu ile Anayasa Komisyonunun mü
talâa raporu (1/549) (S. Sayısı : 978) [Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 .1965] 

3. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletve
kili Remzi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/710, 
2/708) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1965] 

4. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi tncesulu'nun, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve MaHiye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

6. — Sağlık ve SosyaJl Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtı ve Memurları Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/856) (S. Sayısı : 984) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1965] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 nci 
maddesine bir fıkra ©Menmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Aırar'ın, İdaırei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla mu
addel 116 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da, Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka 
nunla muaddel 140 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında ve Muş Milletvekilli Sait Mutlu'-
nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 isayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor-
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lan (2/700, 2/664, 2/665, 2/680; (S. Sayısı : I 
973) [Dağıtma tarihi : 20.5.1965] 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir iflie Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3.4.1926 gün ve 789 sayıüı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komteyonlan raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
8.9 1963] 

9. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu (1/842) (S. Sayısı : 1022) 
[Dağıtma tarihi : 18.6.1965] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı üzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitian Ko
misyonu raporu (2/525) (S. Sayısı : 567) [Da
ğıtma tarihi! : 28.1.1964] 

11. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/644) (S. Sayısı : 719) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1964] 

12. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları rapordan (1/616) (S. Sayı
sı : 768) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1964] 

13. — ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/657) (S. Sayısı : 769) [Dağıtma ta
rihi : 7 .12 .1964] 

14. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Mahmutoğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet ter
tibinden aydık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/362) (S. Sayısı : 770) [Dağıtma tarihi : 
7.12.1964] 

15. — Mustafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân I 
komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 
864) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1965] | 

16. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyondan rapor-
lan (1/728) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
24 . 2 .1965] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger ve iki arkadaşının, 14 Ekim 1338 ta
rih ve 271 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/412) 
(S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 64 arkadaşının, Âşık Vey
sel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyondan raporlan (2/566) (S. Sayısı: 991) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurumlu Mehmet Kalıpçıoğlu, Me-
kam Kalıpçıoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/625) (S. 
Sayısı : 992) [Dağıtma tarihi : 11.6.1965] 

20. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Tah-
sinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Munisa Yeniay'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (2/509) (S. Sayısı : 994) [Da
ğıtma tarihi : 11. 6 .1965] 

21. — Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasanoğlu Salim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aydık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/699) (S. Sayısı : 996) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 .1965] 

22. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ınr 
Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife 
Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/647) (S. Sayısı : 997) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1965] 

23. — 1315 doğumdu Mustafaoğlu Besim Yo
rulmaz'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 998) 
[Dağıtma tarihi : 11. 6 .1965] 
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24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 

ve 31 arkadaşının, Trabzon Çaykara ilçesi Ma-
raşlı (Façar) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet 
Yılmaz'a 628 sayılı Kanunda vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylık ücretinin artırılmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/544) (S. Sayısı : 1003) [Dağıt-
ma tarihi: 11. 6 .1965] 

25. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Hân komis
yonları raporları (1/824) (S. Sayısı : 1007) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 noi maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

27. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri koımllisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

28. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi : 13.5.1964] 

29. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14.5.1965] 

X 30. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât 
ve memlekette satışının münhasıran Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve 
bu maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harç
lardan muafiyetine dair kanun teklifi ile Geçi
ci Komisyon raporu (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26.12.1964] 

31. — Kocaeli iline.bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16.8.1963] 

32. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağtıma tarihi : 11 . 6 .1965] 

33. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer ve 
107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/287) (S. Sayısı : 1010) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6.1965] 

34. — Maraş Milletvekili Kemalî Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, diş 
tabibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı kanunla
rın imkânlarından faydalanmalarına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/866) 
(S. Sayısı : 1027) [Dağıtma tarihi: 22.6.1965] 

35. — Köy enstitüleri ile iflköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1965] 

36. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9.9.1963] 

37. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 ar
kadaşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Devlet hizmetlerinde iken lise veya lise mua
dili meslekî bir okuldan sonra bir yüksek okul 
veya fakülteden mezun olanlar ile yine memu
riyetleri sırasında akademik derece alanlara 
yahut ikinci bir yüksek tahsili ikmal edenlere 
bir derece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olnııyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
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Kanuna ek kanun teklifi ile Bolu Milletvekili 
Kâmil tnal'ın, 3656 ve 3659 sayılı kanunların 
şümulü dâhilinde vazife görmekte iken mükte
sep barem derecesini değiştirecek bir üst tahsil 
yapanların terfi ve kıdemleri hakkındaki ka
nun teklifi ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


