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Saat : 

A BAŞKANLIK DİVANININ OENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerin Diyanet İsteri Başkanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/875) (S. Sayısı : 1044) 

X 2. — Cumhuriyet S3natosu ve Millet Mec
lisi İdaro Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yap:lması hakkında kanun teklifleri. 
(2/870, 2/881) (S. Sayısı : 1045) 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı (1/805) (S. Sayısı : 1031) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

2. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum .Ortodoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
naberdar olunup olunmadığına dair İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

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

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

5. — tzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

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

7. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

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

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

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertemin, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

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

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

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı-



na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

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

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
su. (6/993) 

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

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

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

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

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

22. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

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

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

26. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Menderes Havzasının en verimli topraklarından 
olan Söke ovasının ıslahı için 1965 yılında alı
nacak tedbirlerin neler olacağına dair Köy İşle
ri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/1071) 

27. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
Devletin gizli olması gereken bilgilerini Son Ha
vadis Gazetesine veren sorumlular hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/1072) 

28. — Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Millî Emniyet raporlarının istiyen herkese, 
yayınlanmak üzere verilip verilmiyeceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1073) 

29. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan Zelzelesinden harabolan şehir 
ve köylerin iman ve Fay hattı dışına çıkarıl
maları için alınacak tedbirlerin neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1074) 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dinin, Başbakanın hangi maksat ve gaye tah
tında ve ne gibi fayda sağlamak düşüncesiyle 
geziye çıktığına ve Başbakan Vekiline dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1075) 

31. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'ın, 
Mardin'in Mityat ilçesinde bir lise veya sanat 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1076) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir Adalet Gazetesinin 14 . 6 . 1965 tarihli ve 
159 numaralı sayısında yayınlanan yazıların 
33 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (Ç/1077) 



3 — 
33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

genellikle turistlere satılan her çeşit ziynet ve 
hediyelik eşya üzerine ayar ve damga konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/1078) 

34. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın in, bu ayın yirmidördünde Cezayir'de topla
nacak Asya - Afrika Devletleri Konferansına iş
tirak edildiği takdirde, zirve toplantısında 
Türkiye'nin kim tarafından temsil edileceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1079) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, Karaisalı ilçesinin Karsantı buca
ğına bir sulh mahkemesi teşkilâtı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/1080) 

33. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
m, Sovyet Rusya'ya yapılacak ziyaretin seçim 
sonuna bırakılması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/1081) 

37. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1965 yılı icra plânında bulunan Bitlis öğ
renci Pansiyonunun ne zaman ihale edilip yapı
mına başlanacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1082) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 

halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/512) (S. Sayısı: 1005) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1965] 

2. — Rize ilinin Canlıhemşin kazası, Mu
rat köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkında kanun tasansı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/790) (S. Sayısı : 1006) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1965] 

X 3. — Askerî Tıp Fakültesi kurulması hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/866) (S. Sayısı : 1032) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

4. — Erzurum Milletvekili Cevat Dursun-
oğlu ile Ordu Milletvek'li Ferda Güley'in, Kur
tuluş Savaşında aldığı yara dolayısiyle halen 
malûl bulunan Yedek Süvari Yüzbaşısı İsken
der Kırmacı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (2/802) (S. Sa
yısı : 1042) [Dağıtma tarihi: 7 . 7 . 1965] 

5. — Cumhuryiet Senatosu Çanakkale Üvesi 
Ali Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi Ha-
cıyahya mahallesi 92/5 hanede mukim Musta-
faoğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları (2/557) (S. Sayısı: 1043) [Dağıtma ta
rihi: 8.7.1965] 

X 6. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arkadaşının, 
Deniz iş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/562, 2/314) (S. Sayısı : 1029) [Dağıt
ma tarihi : 26 .6 .1965] 

X 7. — İs kanunu tasarısı ile Bolu Millet
vekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, malûlle
rin işe yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu. (1/693, 2/623) (S. 
Sayısı : 1030) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

X 8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
e 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 

lakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
le Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın-
la ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
î arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
nci bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2 605. 2 620, 
V411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1965] 

9. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tuzun
un 2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar 
'I haline getirilmesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonlan raporîan (2/697) 

10. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü uçucu personeline verilecek uçuş 
tazminatı hakkında kanun tasansı ve Ulaştırma 
ve Plân komisyonlan raporîan (1/718) (S. Sa
yısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1965] 

11. — Devlet memurlan aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3356 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklernin Tanm 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasansı ve Tarım ve Plân komis
yonlan raporîan (1/782) (S. Sayısı : 1001) 
[Dağıtma tarihi ; 11 . 6.1965] 



16. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 
29 arkadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 
2996 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/859) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1965] 

17. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 13 arkadaşının, Dışişleri Bakanlığı kuruluş 
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (2/864) (S. Sayısı : 1021) 
[Dağıtma tarihi : 18. 6.1965] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri îçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu rar>oru f2'816) (S. Sa
yısı : 943 [Dağıtma tarihi : 26.4.19651 

X 19. — Tarım kredi kooperaitflsrt Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmavna dair kanun 
tamrisı ve Ticaret. Malive ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 
536) 

20. — Ordu ikramiyesi Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tatarsı ve Ma
liye, İçişleri, Millî Savunma ve PPn komisyon
ları raporları (1/487) (S. Sayısı : 1014) [Da
ğıtma tarihi : 17.6.1965] 

12. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporlan (1/717) (S. Sayısı : 1017) 
[Dağıtma tarihi : 17. 6.1965] 

13. — 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 darece kıdem verilmesi halandaki kanun 
teklifleri ve Amasya milletvekilleri Nevzat 
Şener ve İsmail Sangöz'ün, memurların tahsil 
müessesesinde talebe olmıyacaklarma dair 4007 
sayılı Kanun ile bu kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 sayılı 
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 raporlan (2/91, 2/93, 2/104, 2/464) 
(S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

X 14. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının. Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it 
halat ve memlekette satışının münhasıran Tür 
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl 
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re 
ûm ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek 
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa 
yısı 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 

15. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmı özoğul'un. 657 sa 
vûı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununur 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanana 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka 
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisvonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

21. — Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
No.lu Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 
eski Kara Harbokulu öğrencisinin affı hakkın
da kanun tasansı (1/859) (S. Sayısı : 1035) 
[Dağıtma tarihi : 2.7.1965] 

IV 
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VERİLEN İSLER 
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