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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'e, dönü
şüne kaklar, Devlelt Bakanı Hüsamettin' 
Atabeyli'nin vekillik etmesi (3/604) 740 

Sayfa 
— Vazife ile yurlt dışına giden îmar ve 

İ£İkân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'na, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi öz-
tüı&'ün vekillik etmesi (3/603) 455 

CUMHURtYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

— Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöl--
lü'nün istanbul Belediyesindeiki arsa yol
suzluğu Araştırma Komisyonunun iki aylık 
mıüddeitmin başlangıç tarihi hakkında 
önergesi (10/12) 3:5 

— İstanbul Belediyesinde, Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifi arsaları ile ilgili 
suiiistimal iddiaları ile ilgili araştırmanın 
sona erdiğine dair Arattırma Komisyonu! 
Başkanı Aydın Üyesi Osman Saim Samgöl-
lü'nün, şifahi bildirisi (10/12) 

ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

— Afgani&tan Parlâmenltiosundan bir 
heyetin memleketimizi ziyartete dâvetfinin 
Müşterek Başkanlık Divanınca uygun gö
rüldüğüne dair Başkanlık teskeresi 333 

— Başkanvekili Fikret Turhangirin, 
dost ve kardeş Pakistan Adalet Bakanı 
Muhaımımed Zafer Han'ın Cumhuriyet Se
natosunu ziyareti dolayısiyle hoş geldin'âz 
sözleri 223 

—• Başkaııvelk'ili Fikret Turhanigil'ün; 
19 Temmuz 1967 Çarşamba günü saat 15 
tte Birleşik toplantı yapılacağına dair be
yanı ve Genel Kurulun, Birleşik toplantı* 
nın bitiminden sonra toplanması ve bir bu
çuk saat müddetle Millet Meclisinden ge
len bir kısım kanunların görüşülmesi hu
susunda teklifi 175 

— Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun her gün ve gerekirse Cumartesi günü 
saalt 10,30 - 13 ve 15 - 19,30 arasında top
lanmasına dair önerge. 456 

; — Cumhuriyet Senatosunun bugün ta-
(tile girmesi hakkında Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyelerden Zerin Tüzün ve arkadaş
larının önergesi 631:634 

455 

— Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun Doğu bölgesinde vukubulan 
zelzele dolayısiyle duyulan teessüre ve ge
rekli yardımın yapıldığına dair demeci ve 
canlarını kaybeden vatandaşlarımızın hâtı
ralarını tâzizen yapılan saygı duruşu 594 

— Doğu bölgelerinde vukua gelen dep
rem felâketinin tesirlerini yerlinde incele
mek üzere Cumhuriyet Senatosundan bir 
heyet seçilmesine dair Ankara Üyesi Tur
gut Oebe'nin önergesi 631 

— Görüşülmesi gereken müstacel işle
rin müzakerelerin tamamlandığını ve 
Cumhuriyet Senatosunun 31 Temmuz 1967 
Pazartesi gününe kadar ara vermesi ve 
1 Ağustos 1967 Salı gününden itibaren yaız 
tatiline girilmesine dair önerge 740:741 

— Gündemindeki işlerin bitirilmesi için 
Pazartesi günkü çalışmanın saat 19.30 a 
kadar devam etmesi, Salı, Çarşamba, Per-
şemlbe ve Cuma günleri saat 10.30 - 13 ve 
15 - 19.30 aralarında toplanılması hakkın
daki Danışma Kurulu kararının Cumhuri
yet Senatosunun tasvibine sunulduğuna 
dair Başkanlık tezkeresi 79 
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Sayfa 

— Macar Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyetin Macaristan'ı ziya
rete davetinin kabulünün uygun bulundu
ğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı mü
talâası hakkındaki Başkanlık tezlkeresi 333:334 

— Türk - Amerikan Dostluk Grupu 
kurulmaisını istihdaf eden isteğin, Ameri-
kan Senatosu ve Temsilciler Meclisinde 
böyle bir dostluk grupu kurulmadığından 
talebin teryi'cedilmemesi yolundaki Müşte^ 
rek Başkanlık Divanı mütalâasına dair 
Başkanlık tezkeresi 334 

— Türkiye - Pakistan Barlâımentol'ar-

Sayfa 
arası dostluk, grupu kurulması yolunda 
müteşebbis heyetçe vâki müracaatın Müş
terek Başkanlık Divanınca uygun bulun
duğu hakkındaki Başkanlık tezlkeresi 333 

— 22 Temmuz 1967 günü SaP^arya dep
remi felâketinde hayta veda edenlerin ruh
larını t azizen iki dakika saygı duruşu 451:452 

— Yugoslavya Parlâımıentosunun davet
lisi olarak Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden Etem Erdinç, Mustafa Tığlı, Meib-
rure Aksoley ve Hikmet Işmen'in gitme
lerinin uygun görüldüğüme dair Başkan
lık tezkeresi % 198:199 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz 
Mete'nin; pamuk fiyatlarına banka kredi 
sisteminin ıslâhına, traktör yedek parçala
rına, çiftçiye traktörle birlikte lüzurnsuiZ 
ekipmanların zorla satıldığına ve bu hare
ketlerin önlenmesi lüzumuna dair demeci 196: 

11)8 
— Adana Üyesi MuıslihMrİn Yılmaz Me

te'nin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ta
rafından neşredilen genelgede bâzı siyaöi 
teşekküller hedef alınarak siyaset, yapıl
dığına ve toprak reformunun bir esirlik 
rejimi gibi gösterildiğine dair demeci 656:659 

— Artvin Üyesi Fehmi Alpaislan'm as
ker emekli, dul ve yetimlerin, muamelele
rinin Millî Savunma Bakanlığında bekle
tilmek suretiyle, ıstırapların temadisine 
seöjeb'olduğuna, 

Cumhuriyet Gazetesinde Cumhurbaş
kanını istihdaf eden haikaretâmiz bir fık
ranın neşri vesilesiyle bu yazarı millete şi
kâyet ettiğine, 

Pendik sahillerinde kurıiilma>sı düşünü
len tersanenin, sosyal adaletin gerektirdi
ği şekilde, turistik evsafı haiz olmıyan bir 
mahalle intikal ettirilmesinin uygun ola
cağına dair demeci 425 :427 

— Başkanvekili Fikret TurhangiPin, 
dost ve kardeş Pakistan Adalet Bakanı 
Muhammed Zafer Han'ın Cumhuriyet Se
natosunu ziyareti dolayısiyle hoş geldiniz 
söylevi 223 

— Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler- . 
den Sadi Koçaş'm; Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanununun tümü üzerindeki konuşa 
maların Başbakan tarafından Senatoya 
yanlış intikal ettirildiğine dair demeci 76:79 

— Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun, Doğu bölgesinde vukübulan zel
zele dolayısiyle duyulan teössiire ve gerekli 
yardımın yapıldığına dair demeci ve can
larını kaybeden aziz vatandaşlarımızın ha-
tıralainnı tâzizen yapılan saygı duruşu 594 

— Develt Bakanı Sadık Telkin Müftü-
'Oglu'nun; Sakarya deprfem felâketi, hasar-
lan ve yapılan yardımlar haikkmda demeci 453: 

454 

— Dışişleri Bakanı ihsan Sabıi Çağra-
yagiPdn; Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgüneş'in 18 . 7 . 1967 tarihli 
87 nci Birleşiminde Papa VI. Paul'm meım-
leketimizi ziyareti dolayısiyle yaptığı gün
dem dışı konuşmaya cevabi demeci 288:289 

— Diyarbakır Üyesi Selâhattdn Cizre-, 
lioğlu'nun; ötüken isimli bir derginin, 
Devlet Başkanı Cevdet Sunay'm «Türk 
topraklarında yaşıyan herkes Türktür» sö
züne karşılık, «Türk topraklarında yaşı
yan herkez Türk değildir» şeklinde bölü
cü bir maksat ve zihniyet taşıyan yazısı 
hakkında demeci .-'•; 71:75 

— Elâzığ Üyesi Celâl Ejrtıığ'un; Hacet- . . . 
tepe Üniversitesinin kuıııliış Kanununun 



Sayfa 
"kabulü mtinasebetiyle iki Cumhuriyet Se
natosu üyelesinin basma yaptıkları açıkla-
ananın teşriî meclislerin tasarruflarma göl
ge düşürücü mahiyette olduğunu ifade 
eden demeci. 263:264 

— .Güven Partisi Grupu adıma Konya 
Üyesi Sedat Çumra'lı'nm; ikindi Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı görüşülürken hiçjbir ko
nuşma ve teklif yapmayan Cumhuriyet 
Gazetesi 'başyazarının, kalkmima plânı ve 
Güven Partisi hakkında neşrfett'iği yakılara 
dair demeci. 75:76 

— içel Üyesi Cavlt Tevfik Okyayuz'-
un ; vazife şehidi polis Salâıhaittin Akan'-
m ailesine maaş tahsisi hususunda müddet 
yönünden güçlükler çıkarıldığı vazife şe
hitlerinin hizmetleri bir gün daihi olsa oltuz 
yılını doldurnuışçasına ailesine maaş tahsis 
edilmesine dair demeci 485 

— İstanbul Belediyesinde, Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifi arsaları ile ilgili 
suiistimal iddiaları ile ilgili araştırmamın 

. sona erdiğine dair Araştırma Komisyonu 
Başkanı Aydın Üyesi Osman Saim Sarı-
.göllü'nün şifahi bildirisi 455 

— izmir üyesi Cahit Ökurer'in, gün
dem dışı beyanatını Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'un yanlış anladığına, kendisinin bahis 
konusu ettiği! hususun Parlâımemto dışı bir 
harekete muz af bulunduğuna dair demeci 332: 

833 

'— izmir Üyesi lazet Birand'm, Elâzığ 
Üyes'i Celâl Ertuğ'un yapmış olduğu gün
dem dışı konuşmasında bahis konusu ettiği 
Hacettepe Üniversiiteisinin kuruluşu ile il
gili beyanatı hususunda hataya düştüğüne 
dair deımedi. 332 

— Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'dn, 
Papa VI. Paü lun Türkiye'yi ziyaretime, 
protokolün Müıslüm>an halkımızı rencide et-
nıiye'cek şekilde tanzim edilmesine ve Pa-
par'nm Ayasiofya'ya gelişini Salı ıgününe 
adlanmasının mânasına dair demeci. 660:661 

Svyf* 
— Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, 

Türk - Japon münasebetlerinin artırılnTa-
sı üzerinde durarak, bir Japon Parlâmento 
heyetinin Türkiye'yi ziyarolte daveit olun
masına dair demeci. 454:455 

— Sakarya Üyesi Ostaan Saliboğ-
lu'nun; beldelerinde husule gelen deprem 
felâketinin tahribatına yeni yapılan bina
larda mevzuata ve inşaat esaslarına riayet 
edilmediğine dair demeci 485:486 

— Saımsun Üyesli Fethi Tefeit'oğlu'-
nun Kalkınma Plânının uygulanfması esas
larına dair kanun tasarısının görüşülmesi 
^esnasında C. H. P. Grup Başkanvdkdiinin 
kendisine kaşı yersiz ve haksız olarak yap
tığı hakaretamiz konuşmasını takbih eden 
demeci. 559:560 

— Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; Kıb
rıs konusunda milletlerarası koşulların 
ve anlayışın bizden yana *olduğu bu za
manda Hükümetin uyanık bulunması, ko
nusunda demeci. 264:268 

— Tabiî üye Kadri Kaplan'm, Sa
karya deprem felâketi münasebetiiyle de
meci. 452:453 

— Tabiî Üye Mehmiet Ö2gün!eş'in; 
Papanın Türkiye'yi ziyareti ve bunun ha
kiki sebepleri hakkında demeci. 123 

— Tabiî Üye Suphi Karalm'an'm, 
Papa VI. Paul'ün, müze haline g*etirilimiş 
bulanan Ayas'ofyatâa yaptığı ibadet r e 
duaya daıir demeci. 659:660 

— Urfa Üyesi ibrahim Ethem Ka-
rakapıcı'nm; Pendik köyünde bir tersa
ne yapılması hakkında Hükümetçe alınan 
kararın o civarı turistik bir yer olmak
tan çıkaracağına , tersanenin başka bir 
mahalde kurulmasına dair dem'eci. 424:425 

— Urfa Üyesi ibrahim Etem Kara-
kapıcı'nın; Suriye'de kamulaştırılan Türk 
vatandaşlarına ait menkul ve gayrimenkul 
emval ve emlâk bedellerine dair ihtilâ 
fin biran evvel halledilmesi gerektiğini 
belirten demeci. 268:269 



KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
898 —5434 sayılı Kanunun 41 nci mad

desinin 3 ncü fıkrasının kaldırılma
sı hakkında Kanun 42 ,3, 

493,507:509 
899 —• 505 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 60 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesme ve 73 meü inad-
desinüin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde ile geçici iki (mad
de -eklemmesine dair Kamım' 40 391 

42,297, 
509 :511 

900 — İnsan hakları ve amaihürmiyet-
lleıdmi korumaya dair Avru
pa Sözleşmesine ilişkin 2 (numaralı 
Protokolüm onaylammasımHi uy-
iguın 'bulunduğu hakkımda Kamum 41 342 

42 120, 
511 :512,519,588:589 

901 — İnsan hakları ve amahürriyet-
l'orini .korumaya dair Avrupa 
Sözleşmesinikı 29, 30 ve 34 meü 
maddelerini değiştiren 3 numaralı 
protokolüm omaylammasımım uygum 
'bulunduğu hakkında Kanun 41 342 

42 120, 
512:513,519:586,587 

902 — Ay ve diğer gök cisimleri dâ
hil, uzayın 'keşif ve ıkullamıilmasrn-
da devletlerim faaMyetlerini yöne
ten üılkelıer hakkında Andlaşma-
jıın omaylammasının uygun hulun-
duğuora dair Kanun 41 342 

42 162, 
512,519,590:591 

903 — Tüınk Kanunu Medenisinin 'bi
rinci (kitabının iükinci fbohı üçüncü 
faslının değiştirilmesi, hu kanuna 
bâzı ımadde ve fıkralar efelenmesi, 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
âlıgili bâzı kanunların kaldırılması
na ve ilgili «bâzı vakıfların vergi 
ımuafiyetinden faydalandırıliması 
hakkında Kamun 40 473 

42 298: 
297,513:518;524,592:593 

No. Cilt Sayfa 
904 — ©elediye Kanunumda değişik

lik yaprlnr-asıma dair 19 . 7 . 1963 
tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkımda Ka
nun 42 296, 

493,510,520:540 

905 — Idarei Umuımiyei Vilâyat Ka
nununda değişjiklilkleır yapilması-
na dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
306 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkımda Kanun 42 296, 

493,519/540:543 

908 — Köy Kanunumda değişiklik ya
pılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli 
ve 286 sayılı Kamumun bâzı 
.maddelerimin değiştirilmesi hak
kında Kamum 42 296, 

493,519:520,543:554 

907 — 5247 sayılı Istanlbul Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanununa 
ek Kamum 42 296, 

493,554:555 

908 — Ankara üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5293 sayılı 
Kanuna ek Kamun 41 28 

42 493, 
055,556 

909 — 6974 sayılı Türkiye Kömür İş-
letmeleri Kurumu Kanunumun 
2 nci (maddeısinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kamum 40 42: 

43,343,351:371,404:425,425,428:429, 
450,454,455,468:469 

910 — 'Milî Eğitim Bakanlığı kuruluş ' 
kadroları iile ımerkez kuruluşu ve 
••görevlemi hakkımdaki 2287 sayılı 
Kmunda değişiklik yapılmasıma 
idair elam 4926 sayılı Kamuma ^ağ
lı kadro cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kamuma ek Ka
mum 42 388 

43 3, 
5:6 



No. Cilt Sayfa 
911 — 654 sayılı Toplum Zabıtası Ku

rulması hakkındaki Kanuna fek 
Kaiıını 42 388 

: 43 3, 
65 :66 

912 — Devlet Memurları' aylıklarının 
tevhit ve tmdülüne dair «lan 
3056 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Grendi Mü
dürlüğü kısmına (kadrolar ilâvesi 
hakkımda Kanun 42 388 

43 3, 
66 

913 — 7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli ( l /A) sayılı cet
velin değiştirilmesine dair Ka-

•'••• nun 42 389 
43 3, 

66:67 

914 — Ankara üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağ
lı ^etvelilerdie değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 42 200, 

207,207:209,2!8,233 -243 

915 — 1967 yılı (Bütçe Kanununa bağ
lı «etvelleııde değişalkük yapılma-
sı hakkında Kanun 42 200, 

207,209:214 
237 338,250,278 £79 

916 — Devlet Su İşleri ıGfenel Müdür
lüğü 1967 yük 'Bütçe Kanununa 
•bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun 42 236, 

238 039,250,280:281 

917 — Bâzı suç ve cezalarım affı hak
kında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
nin ilk fıkrası ve (A) bendinde 
değişiklik yapılması hakkında Ka
nun 42 296 

43 71, 
222:223,223:224 

918 — Gıülmırük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve vazifeleri. hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna '2 madde >ek-
İlenmesine mütedair 4607 sayıli 
Kanunun 122 sayılı Kanunla değiş-

No. Cilt Sa^fa 
tirilmiş olan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi 'hakkında Kanun 42 388: 

389 
43 423, 

456,457,457 
919 — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı

ğı Kanununun 72 nci maddesinin 
sonuna 'bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun 42 388 

43 423, 
456,457,458 

920 — 772 sayılı 'Çarşı ve Mahalle Bek
çileri Kanununda değişiklik yapıl
masına dair Kanun 43 263, 

451,456,457,458:469,479,481:482 
921 — 23 Haziran 1959 (tarihlinde Bey

rut İta imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Iiübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nrn onaylanma
sınla dair Kanun 41 342 

43 263, 
487,496,553:554 

922 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas 
Kııraıllığı arasında 21 Kasım 1966 
tarihinde Baiblat'ta akdedilmiş bu
lunan Kültür Anlaşmasının onay-
laınmasmın uygun ibulunduğuna 
dair Kanun 41 342 

43 263, 
487:488,496,555:556 

923 — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla de
ğişik 12 nci mafddesinie foir fıkra 
elkleniinesi hakkında Kanun 43 423, 

559,560:561 

924 — Devlet Memurları aylıkları
nın tevhit ve teadlütönıe idair 3056 
sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticarıeıt Bakanlığı kıs
mında 'değişiklik yapıliması hak
kındaki 5102 sayılı »Kanuna (efc 
Kanun 43 423, 

059,561:56o 

925 — Devlet Memurları 'aylıkttarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-



T-...8-
No. Cilt Sayfa 

velin Ticaret Bafcamlığı tamıma 
bâzı Ikadrolaran leklıerumieısd haMan-
dıa Kamun 43 423, 

559,565 -.570 

926 — Türik SEâhllı Küvetleri. Perso
nel {Kamunu 42 3, 

389 
43 6: 

26^26 H65,79 :118,125.446,146 -175, 
176:193,109^22,234:260,269:280, 
317 -324,325:328,355 -381,383:400, 

403:420 

927 — Ege üniversitesi bina ve tesi
satımın yapımı haldkında Kamın 43 423, 

559,618:619;630,639:640 

928 — Tarihî mahiyetteki bâzı iaiılâh 
ve askerî ımıailzenıeniaı Pakistan 
Devletine ıhibe edilmesi (hakkında 
Kanun 42 493 

43 423, 
619:620,630,641:642 

929 — Millıetiertajraısı Adalet Divanı 
St&tüsüoıün 36 neı maddesinin 
i2 aıci fıkrasında derpiş (olunan ve 
bukuikî uyuşmazlıklarını Çıöızüümesii 
hususumda Divanın yargı hakkım 
önceden tanımayı gerektiren ahti-

No. Gilt Şayia 
yari teayda katılmamız baikikıjıdıa-
M 5047 sayılı Kanunun yenideni 
uzatıknasınıa .daâr Kanun 41 . 342 

43 620: 
621,630,631,643:644 

930 — Tasarruf Bonoflıarı Kıracı ihıalk-
•kında Kanun 43 71, 

423,523:551,570:584,585:594, 
595 ^618,631,635:638,645:646 

931 — 1§ Kanunu 40 28: 
29 

41 282 
42 107: 

111,112,163 ;198,214:232,239:277,282: 
293,299:343,345:345:386,390:415, 
415:458,459:490,49ı5 ^07,518,502: 

Ö85 

932 — Viakıiilar Genel Müdürlüğü gö
rev ve kuruluşu ıhalkkmdaOd Ka
nuna bir dk ve bir geçM mad
de eklenjmeısmıe ve bu ıkanraıa bağ-
ili (1) sayılı cetvelde dıeğişiiklk 
yapılmasına dair kanun 43 70, 

175:176,656,742:743 

933 — Kalkınma Plânının uygulanma
sı 'esaslarıma idair Kanuın 43 196, 

263,335:355,4ö9 478,488 :Ö07,507:523, 
681:663,664:726,726:740,742,7'52:753 

53 — Cumhuriyet Senatosu Bitlis 
Bağımsız Üyesi Ziya Naımi Şerefihan-
oğlu'nun üyelik sıfatının fcaildırıl-

KABAKLAft 

* 54 

-ması haköanda 42 447 

— Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 1 Kasım 1967 tarihine 
kadar tatille (gireceği halkkıaıda 42 741 

ÖNERGELER 

Ankara (Turgut Cebe) 
— Doğu bölgelerinde vukua 'gelen 

depmm felâketinin tesirlerini yeninde in
celemek 'üzere Cumhuriyet Senatosundan 
bir heyet seçilmesine dair 

Artvin (Fehmi Alpaslan ve lızımir (Ca
hit Okur er) 

— Görüşülmesi. igereken (müstacel iş
lerin müzakerelerinin tamamlandığını ve 
Ommhuriyet 'Senatosunun 31 Temmuz 1967 

631 

Pazartesi gııorane fcadar ara ver'ümesi ve 
1 Ağustos 1967 Salı 'gününden dıtibaren 
yaz tatiline ıgiriilmıesıinıe dair 740; 741 

Artvin (Fehmi Alpaslan), İzmâr (Cahit 
Okurer) ve Tabiî Üye (Fahri Özdilek) 

— Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun her gün ve gerekirse Cumartesi gü

nü saat 10,30 - 13 ve 15 - 19,30 arasında 
toplanmasına daiir 456 
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Sayfa 

Aydın (Osman Saim Sarıgöllü 
— Osman Bmm ıSarıgölllü'nün; İstan

bul Beliediy esindeki Arsa Yolsuzluğu Araş
tırma Komisyonunun iki "aylık nıüdde.ti-
nioı haşlaaıgıç tarihi hakkında 345 

Balıkesir (Hasan Âli Türker) 
— Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Başkanı Hasan Âli Türker'in, 44 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 ncû (maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin ha
vale edilmiş bulunduğu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer kimiden kurulu Geçiei 
•bir Komisyonda görüşülmesi'ne dair 5 

— Vakıflar Gonel •Müdürlüğü görev 
ve kuruluşu 'hakkındaki Kanuna ibir ek 
ve ibir geçici madde eklenmesine ve bu ka
nuna 'bağlı (1) sayılı cetvelde değişilklifc 
yapılmasına, 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddele
rinin değişi tirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar eMenmesine ve, 

Ereğli Kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı 
Kanuna ek !bir madde eildenmeaine dair 
kanun tasarılarının, Tasaruf ibonoları ka
nun 'tiasarısını görüşmek üzere kurulan Ge-
çioi Komisyonda görüşülmesi hakkında 175:176 

Cumhurbaşkanınca S. Üye (Zerin Tu
zun ve 5 arkadaşı) 

— Cumhuriyet Senatosunun bugün ta
tile girmesi hakkında 631:634 

Devlet Bakanı (Seyfi öztürk) 
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında

ki kanun tasarısının kurulacak bir Geçici 

Sayfa 
Komisyonda görüşülmesine dair (Millet 
Meclisi 1/224; Cumhuriyet Senatosu 
1/813) 118:119 

İçişleri Bakanı (Faruk Sükan) 
— Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere taslarının, havale 
edildiği komisyonlardan üçer üye seçilmek 
suretiyle bir Geçici Komisyon kurulması 
hakkında (Millet Meclisi 1/393; .Cumhu
riyet Senatosu 1/821) 269 

İzmir (İzzet Bir and) 
— İzmir Üyesi İzzet Birandın, C. H. P. 

sinden istifa ettiğine dair 664 

Kars (Mehmet Hazer) 
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 

yapımı hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, havale edildiği komisyon
lardan üçer üye alınmak suretiyle bir Ge
çici Komisyon teşkil edilmesine dair 456 

Ticaret Bakanı (Ahmet Türkel) 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayilı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(Millet Meclisi 1/362; Cumhuriyet Sena
tosu 1/823) ile, 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3658 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkın
da (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/824) 381:383 

RAPORLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporları 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da 3 . 8 . 19G6 tarihli ve 780 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) 
^bendinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifine dair (Millet Meclisi 
2/479; Cumhuriyet Senatosu 2/223) (S. 
Sayısı : 984) 71,222:223,223:234 

— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Narni Şerefhanoğlu'nun izin durumu
na dair (3/585) 427:447 

— Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasın
da derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkla
rın çözülmesi hususunda divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerektiren ihti
yari kayda katılmamız hakkındaki 5047 
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Sayfa 

sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (Millet Meclisi 
1/275; Cumhuriyet Senatosu 1/793) (S. 
Sayısı : 987) 620:621,643:644 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

— 1654 sayılı Toplum Zabıtası kurul-' 
ması hakkındaki Kanuna ek kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/316; Cum
huriyet Senatosu 1/807) S. Sayısı : 981) 3,65: 

66 

— '5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
(bir fıkra eklenmesi (hakkında ikamın tek
lifine dair (Millet Meclisi 2/254; Cum
huriyet Senatosu 2/225) (S. Sayıı : 991) 423, 

456,458 

— IÖ234 sayılı Köy Enstitüleri ile îlk-
öğretımen ıdkullarının (bi'iileşjtir'ilmesi hak-* 
kındaki Kanunun 2 ııei maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Se
natosu 1/753) (S. Sayısı : 980) 71,280:288, 

289:317,334:335,401:402 

— Devlet nıemurîları 'aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi hakkındaki ikamın tasarısına dair. 
(Millet Meclisi 1/317; Cumhuriyet Sena
tosu 1/808) (S. Sayısı : 982) 3,-66 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere-
celii akşam teknik lokullan ile akşam yük-
ek tekniker loikullarmda görevlendirile
cek öğrestmenler ve öğretim üyeleri ile 
asistanlar ve diğer personele Verilecek efe 
üeret ikanun teklifine dair. (Millet Mecli
si 2/166; Cumhuriyet Senatosu 2/215 )• 
(S. Sayısı : 979 a ek) 423,621:631/647:652 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanuna 2 madde eklenmesi ve mütedair 
4607 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş lolan 1 nci (maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair. 
Millet Meclisi 2/401; Cumıhuriyet Sena
tosu 2/226) '(S. Sayısı : 989) 423,456:457 

Sayfa 
— Kalkınma plânının uygulanması 

-esaslarıma dair kanun hakkında. (Millet 
Meclisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 
1/820) '(S. Sayısı : 988) 263,331,335:355,369: 

478,488:507,507:523,<661:<G63, 
1664:726,726:740,752:753 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
ıkalnoları ile merkez kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair talan 4926 sayı
lı Kanuna hağlı 'kadro 'cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna >ek ikanun tasarısı 
hakkında. '(Millet iMeclM 1/378; Cum-
huriyt Senatosu 1/809) (S. Sayısı: 977) 3,5:6 

— Tarihî mahiyetteki 'bâzı silâh ve 
askerî malzemenin OBakistan Devletine' 
hibe edilmesi hakkındaki ikanun tasarısı
na dair. '(Millet Meclisi 1/72; Cumhuri
yet Senatosu 1/810) (S. Sayısı : 990) 423, 

619 :'620,641 -.642 

— 7033 sayılı Kanunun 'birinci mad
desine ekli (A/ l ) sayılı 'cetvelin değiiştirii-
mesine dair kanun teklifi hakkında. (Mil
let 'Meclisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 
2/227) (S. Sayısı : 983) 3,66:67 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporları 

— 'Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasın
da derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlık
ların ^çözülmesi hususunda divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerektiren ih
tiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 
sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında. (Millet Meelisi 
1/275; Cumhuriyet Senatosu 1/793) (S. 
Sayısı : 987) '620:621,643:644 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kı-
rallığı arasındaki 21 Kasım 1966 tarihin
de Rabat'ta akdedilmiş bulunan Kültür 
Anlaşmasının 'onaylanmasının uygun (bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında 
('Millet Meelisi 1/308; Cumhuriyet Sena
tosu 1/791) (S. Sayısı : 986) 263,331,487; 

488,555:556 
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Sayfa 

— 23 Haziran 1959 (tarihinde Beyrut'-
tta imzal'anan «Türkiye Cumhuriyeti Hü-< 
ıfeüımıeti dile Lübnan Cumhuriyeti arasında 
Külttür Anlaşması» nın onaylanmasına 
dair kanun ıtasarısı hakkında (Mille* 
MeciMöi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) 263,331,487,553:554 

Geçici Komisyon raporları 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmına bâzı kadroların eklenme
si hakkındaki kanun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 
1/824) S. Sayısı : 995) ' 559,565:570 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına dair (Millet Meclisi 1/362; Cumhu
riyet Senatosu 1/823) (S. Sayısı : 994) 559, 

561-565 
— 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (Millet Meclisi (2/404; 
Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. Sayısı : 
1000) 656, 

744:751 
— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 

yapımı hakkındaki kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Sena
tosu 1/822) (S. Sayısı : 997) 559,618:619, 

639:640 
— Ereğli Kömür Havzasındaki ocak

ların Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/274; Cumhuriyet Senatosu 1/811) 
(S. Sayısı : 999) 656 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu ve görevle
ri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 .' 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasa-

Sayfa 
rısı hakkında (Millet Meclisi 1/378; Cum
huriyet Senatosu 1/809) (S. Sayısı : 977) 3,5:6 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
ki kanun tasarısına dair (M. Meclisi 1/224; 
C. Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 992) 263,423, 

523:551,570:584,585:594,595:518,638:646 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısına dair (Millet Meclisi 
1/234; Cumhuriyet Senatosu 1/798) (S. 
Sayısı : 970) 6:26,26:65,79:118,125:175,176:193, 

199:222,234:260,269:280,317:324,325:328, 
• 355,381,383:400,403:420 

— Vakıflar Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da (M. Meclisi 1/213. C. Senatosu 1/814) 
(S. Sayısı : 1001) 656 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev 
ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek 
ve bir geçici madde eklenmesine ve bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkın
da (Millet Meclisi 1/311 ;Cumhuriyet Se
natosu 1/812) (S. Sayısı : 998) 656,742:743 

— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/393; Cumhuriyet Senatosu 1/821) 
(S. Sayısı : 993) 451,456,457,458:469,481:482 

j İçişleri Komisyonu raporları 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurul-
| ması hakkındaki Kanuna ek kanun ta

sarısına dair (Millet Meclisi 1/316; Cum
huriyet Senatosu 1/807) (S. Sayısı : 981) 3,65:66 

[ — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka- . 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge-

, iıel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi 
hakkındaki kanun tasarısına dair (Millet 
Meclisi 1/317; Cumhuriyet Senatosu 
1/808) (S. Sayısı : 982) 3,66 

— 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (A/l ) sayılı cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında (Mil
let Meclisi 2/145; Cumhuriyet Senatosu 
2/227) (S. Sayısı : 983) 3,66:67 
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Sayfa 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporları 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı* 
Kanununun 72 nci maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (M. Meclisi 2/254; C. Senatosu 2/225) 
(S. Sayısı : 991) 423,456,458 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanuna 2 madde eklenmesi ve mütedair 
4607 sayılı Kanunun 122 sayılı kanunla 
değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
(M. Meclisi 2/401; C. Senatosu 2/226) 
(S. Sayısı : 989) 423,456:457 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (Millet Meclisi 2/549; 
Cumhuriyet Senatosu 2/229) (S. Sayısı : 
996) 559,560:561 

— 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile îlköğ-
retmen okullarının Birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/89; Cumhuriyet Sena
tosu 1/753) (S. Sayısı : 980) 71,280:288,289:317, 

334:335,401:402 

Sayfa 
—• Gece öğretimi yapan, yüksek de

receli akşam teknik okulları ile akşam yük
sek tekniker okullarında görevlendirilecek 
öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistan
lar ve diğer personele verilecek ek ücret 
kanun teklifine dair (Millet Meclisi 2/166; 
Cumhuriyet Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 
979 a ek) 423,621:631,647:652 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kıral-
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Ra
bat'ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) 263,331,487:488,555:556 

— 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan cumhuriyeti arasın
da Kültür Anlaşması» nın onaylanmasına 
dair kanun tasarısı hakkında (Millet Mec
lisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 1/792) 
(S. Sayısı 985) 263,331,487,553:554 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

— Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/72; Cumhuriyet Senato
su 1/810) (S. Sayısı : 990) 423,619:620,641:642 

(Çekilme) 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

— İzmir Üyesi İzzet Birand'm, C. H. 
Partisinden istifası 664 

(İzinler) 

— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Nami Şerefhanoğluîıun izin durumu
na dair Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/585) 427:447 

— Cum'lmriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mehmet Güler'e izin veril
mesi (3/602) 123:125 

— Çarşı .ve Mahalle Bekçileri Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere tasarının, 
havale edildiği komisyondan üçer üye se
çilmek suretiyle bir Geçici Komisyon ku
rulması (Millet Meclisi 1/393; Cumhuri
yet Senatosu 1/821) 

—̂ Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (Mil-

269 
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Sayfa 

let Meclisi 1/362; Cumhuriyet Senatosu 
1/823) ile 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
t)ağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkın
da kanun tasarısını görüşmek üzere geçici 
bir komisyon kurulması (Millet Meclisi 
1/390; Cumhuriyet Senatosu 1/824) 382:383 

— Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, havale edildiği komisyon
lardan üçer üye alınmak suretiyle bir 
Geçici Komisyon teşkili (Millet Meclisi 
1/360; Cumhuriyet Senatosu 1/822) 456 

— 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin havale edilmiş bulunduğu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer kişiden kuru
lu Geçici bir Komisyonda görüşülmesi 
(Millet Meclisi 2/404; Cumhuriyet Se

natosu. 2/228) 5 
— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 

kanun tasarısını görüşmek üzere Geçici Ko
misyon kurulması (Millet Meclisi 1/224; 
Cumhuriyet Senatosu 1/813) 118:119 

Bayındırlık Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nm, Büyükada balıkçı ba
rınağına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/451) • 656 

Başbakandan 
— Cumhuriyet. Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder Öztekin'in, Yeni Adana Gazete
sinde intişar eden makalelere dair, Başba
kandan yazılı sorusu. (7/352) 656 

— Cumhuriyet Şenatsosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Cumhuriyet Senatosu .. 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu tarafından 

Sayfa 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 

kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişildik yapılma
sına, (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Se
natosu 1/802) 

— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesine (Millet Meclisi 1/213; 
Cumhuriyet Senatosu 1/814)1 

— Ereğli Kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarılarının, Tasarruf bonoları kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyonda görüşülmesi. (Millet Meclisi 
1/274; Cumhuriyet Senatosu 1/811) 

175:176 

Üyeliğin Düşmesi 
— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Ziya Nami Şerefhanoğlu'nunıizin durumuna 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/585) 427:447 

Mülî Eğitim Bakanından 
— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

İzzet Birand'm, Hacettepe Üniversitesi 
Sektörü ile ilgili olarak basında görülen 
yayınlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 262 

yazılan kitaplara. dair Başbakandan yazılı 
sorusu (7/350) 451 

içişleri Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder öztekin'in 1966 ve 1967 yılla
rında işten el çektirilenlere dair İçişleri 
Bakanından yazılı "sorusu (7/351) 656 

SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sayfa 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, bir vatandaşın muvaz
zaf askerlik durumuna dair Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlıklarından yazılı so
rusu (7/848) 122 

—. Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
İbrahim Etem Karakapıcı'nm, Viranşehir 
ilçesi kaymakamına dair İçişleri Bakanın
dan yazılı sorusu. (7/346) 70 

Maliye Bakanından 

—• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh
met Özgüneş'in, bütçeden yardım alan der
neklere dair sorusu ve Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın yazılı cevabı. (7/344) 479:480 

— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh-

Sayfa 
met Özgüneş'in, Kuzuluk Kaplıcalarına 
Maliye Bakanından yazılı sorusu (7/349) 122 

Millî Savunma Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, bir vatandaş'm muvaz
zaf askerlik durumuna dair Millî Savun
ma ve İçişleri Bakanlarından yazılı sorusu 
(7/848) ' 122 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
İbrahim Etem Karakapıcı'nm, Urfa Dev
let Hastanesinde cereyan eden olaylara 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Vedat Âli Özkan'ın 
yazıl, cevabı (7/347) 70,551:552 

TASARILAR 

— 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkındaki Kanuna ek kanuna dair (Millet 
Meclisi 1/316, Cumhuriyet Senatosu 1/807) 
(S. Sayısı : 981) 3,65:66 

—- 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair (Millet Meclisi 1/89, Cumhuriyet 
Senatosu 1/753) (S. Sayısı : 980) 71.280:288, 

289:317,334:335,401:402 

— Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 1/169, 
Cumhuriyet Senatosu 1/826) 451 

— Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkın
da (Millet Meclisi 1/197, Cumhuriyet Sena
tosu 1/815) 71 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi;] hakkında (Millet Meclisi 1/317) Cum
huriyet Senatosu 1/808) (S. Sayısı : 982) 3,66 

—• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklen
mesi hakkında (Millet Meclisi 1/390; 

Cumhuriyet Senatosu 1/824) (S. Sayısı : 
995) 382:383,423,559,565:570 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanu
na ek 'kanuna daûr. (Millet Meclisi 1/362; 
Cumhuriyet Senatosu 1/823) (S. Sayısı : 
994) 381 -.382,423,559,561 -.565 

— Ege Üniversitesi biom ve tesisatının 
yapımı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Sena
tosu 1/822) (S. Sayısı : 997) 423,456,559,618: 

619:640 
— Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakla

rın Devletçe işletilmesi hakkında 3867 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine 
dair (Millet Meclisi 1/274; Cumhuriyet 
Senttaosn 1/811) (S. Sayısı : 999) 70,175:176, 

656 

— Kalkınma plânının uygulanması 
esaslarına dair (Millet Meclisö 1/367; 
Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sayısı : 
988) 196,263,331,335 :355,469:478.488:50'7, 

507:523,661:663,664 -.726,726: 740,752:753 
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Sayfa 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi' 
1/171; Cumhuriyet Senatosu 1/825) 451 

— Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sında derpiş olunan ve hukukî uyuş
mazlıkların çözüllmesü! hususunda divanın 
yargı hakkını önceden tanımayı gerekti
ren ihtiyari kayda katılmanız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair (Millet Meclisi 1/275; Cumhuri
yet Senatosu 1/793) (S. Sayısı : 987) 620': 

621,643 :644 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kurullıışu ve" görev
leri hakkındaki} 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 

.ve 58 sayılı Kanuna ek kanun hakkında 
((Millet Meclisi 1/378; Cumhımyet g e n a . 
tosu 1/800) (S. Sayısı : 977) 3,5:6 

— Orman Genel Müdürlüğü 1960 yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 
1/65; Cumhuriyet Senatosu 1/816) 122 

—• Orman Genel Müdürilüğü 1961 yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 1/27; 
Cumhuriyet Senatosu 1/817) 122 

— Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet Meclisi 
1/37; Cumhuriyet Senatosu 1/818) 122 

— Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Kesinhesabı hakkında (Millet M celisi 
1/50; Cumhuriyet Senatosu 1/819) 122 

— Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletline hibe 
edilmesi hakkında (Millet Meclisi .1/72; 
Cumhuriyet Senatosu 1/810) (S. Sayısı : 
990) 423,619 :620,641:642 

—• Tasarruf bonoları ihracı hakkında 
(Millet Meclisi 1/224; Cumhuriyet Sena-

Sayfa 
tosu 1/813) (S. (S. 'Sayısı : 922) 71,118:119, 

423,523:551,570 -584,585 :594,618,638,645:646 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırailı-
ğı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'
ta akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senato
su 1/791) (S. Sayısı : 986) 263,331,487:488, 

555:556 

— Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair (Millet Meclisi 
1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) S. 
Sayısı : 1001) 71,175:176,656 

—• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/234; 
Cumhuriyet Senatosu 1/798) (S. Sayısı : 
970) . 6:26,26:65,79:118,125:175,176:193, 

199:222,234:260,269:280,317 ;324,325: 
328,355:381,383:400,403 ;420 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir 
geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Se
natosu (1/812) (S. Sayısı : 998) 70,175:176, 

656,742:743 
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
(Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senato
su 1/821) ('S. Sayısı : 993) 263,269,451, 

456:457,458:459,481:482 

— 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'
ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kül
tür Anlaşması» nın onaylanmasına dair 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senato
su 1/792) (S. Sayısı : 985) 263,331,487,553:554 

TEKLİFLER 

Adana (Mehmet Ünaldı) 
— 7033 sayılı Kanunun birinci madde

sine ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştirilme

sine dair (Millet Meclisi 2/145; 
yet Senatosu 2/227) (S. Sayısı : 

Cumhuri-
983) 3,66:67 
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İstanbul (Mebrure Aksoley) Sayfa 
—• 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

115 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında (Millet 
Meclisi 2/549; Cumhuriyet Senatosu 2/229) 
(S. Sayısı : 996) 423,559,56,0:561 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
akşam teknik okulları ile akşam yüksek tek
niker okullarında görevlendirilecek öğret
menler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve 
diğer personele verilecek ek ücret hakkın
da (Millet Meclisi 2/166; Cumhuriyet Sena
tosu 2/215) (S. Sayısı : 979 a ek) 423,621: 

631,847:652 
îçel (Mazhar Arıkan «Milletvekili ve 2 

arkadaşı) 
— Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) ben
dinde değişildik yapılması hakkında (Mil
let Meclisi 2/479; Cumhuriyet Senatosu 
2/223) (S. Sayısı : 984) ' 71,222:223,223:234 

Antalya (İhsan Ataöv «Milletvekili») Sayfa 
— 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Ka

nununun 72 nci maddesinin sonuna bir fık
ra eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 
2/254; Cumhuriyet Senatosu 2/225) (S. 
Sayısı : 991) 423,456,458 

İstanbul (Rifat öztilrkçine) 
— Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşki

lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanuna 2 madde eklenmesi ve mütedair 
4607 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında (Millet Meclisi 2/401; 
Cumhuriyet Senatosu 2/226) (S. Sayısı : 
989) 423,456:457 

Tunceli (Arslan Bora ve 5 arkadaşı) 
— 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair (Millet 
Meclisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(S. Sayısı : 1000) 3,5,656,744:751 

TEZKERELER 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Erteni'e dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'mn vekillik edeceğine dair (3/604) 740 

— Vazife ile yurt dışına giden İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Meııteşeoğlu'na, dö
nüşüne kaadr, Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik edeceğine dair (3/603) 455 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 
— Afganistan Parlâmentosundan bir 

heyetin memleketimizi ziyarete davetinin 
Müşterek Başkanlık Divanınca uygun gö
rüldüğüne dair 333 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'mm izin durumuna 
dair (3/585) 427:447 

— Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mehmet Güler'e izin veril
mesi hakkında (3/602) 123:125 

—• Gündemdeki işlerin bitirilmesi için 
Pazartesi günkü çalışmanın saat 19,30 a 
kadar devam etmesi, Salı, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 10,30 - 13 ve 
15 - 19,30 aralarında toplanılması hakkın

daki Danışma Kurulu kararının Cumhuri
yet Senatosunun tasvibine sunulduğuna 
dair 79 

— Macar Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden bir heyetin Macaristan'ı 
ziyarete davetinin kabulünün uygun bu
lunduğuna dair Müşterek Başkanlık Di
vanı mütalâası hakkında 333 :334 

— Türk - Amerikan Dostluk Grupu 
kurulmasını istihdaf eden isteğin. Ameri
kan Senatosu ve Temsilciler Meclisinde 
böyle bir dostluk grupu kurulmadığından 
talebin tervicedilmemesi yolundaki Müşte
rek Başkanlık Divanı mütalâasına dair 334 

— Türkiye - Pakistan Parlâmentolara-
rası dostluk grupu kurulması yolunda mü
teşebbis heyetçe vâki müracaatın Müşte
rek Başkanlık Divanınca uygun bulundu
ğu hakkında 333 

— Yugoslav Parlâmentosunun davetli
si olarak Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 
Eteni Erdinç, Mustafa Tığlı, Mebrure Ak
soley ve Hikmet İşnıen'in gitmelerinin uy
gun görüldüğüne dair 198:199 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
13 . 7 . 1967 tarihli 86 nci Birleşime 

ait 43 2 
14 . 7 . 1967 -tarihli 87 nci Birleşime 

ait 42 70 
.17 . 7 . 1967 tarihli 88 .nci Birileşime 

ait 42 122 
18 . 7 . 19'67 tarihli 89 ncu Birleşime 

ait 42 196 
19 . 7 . 1967 tarihli 90 nci Birleşime 

ait 42 262 
20 . 7 . 1967 tarihli 91 nci Birleşime 

aiit 42 330: 
331 

21 . 7 . 1967 tarihli 92 nci Birleşime 
ait 42 422 

Cilt Sayfa 
22 . 7 . 1967 tarihli 93 ncü Birleşime 

ait 412 450: 
451 

25 . 7 . 1967 tarihli 94 ncü Birleşime 
ait 42 484 

26 . 7 . 1967 taırihli 95 nci Birleşim© 
ait 42 568: 

559 

27 . 7 . 1967 'tarihli 96 nci Birleşime 
ait 42 654: 

655 

28 . 7 . 1967 tarihli 97 nci Birleşime 
ait 42 655: 

656 

YOKLAMA 
Üilt Sayfa 

43 447, 
478,664,726,751 

DÜZELTİŞLER 
<Cült Sayfa 

43 67, 
260,400,552 

— İçtüzüğün 17 nci maddesiyle ilgili teklif 27 . 12 . 1966 /tarihli 18 nci Birleşimde görüşül
müş ise de ıte'kllifi muhtevi 753 e iek S. Sayılı basmayzı o 'birleşim tutanağına ekilenmesi unutuldu
ğundan 43 mciü cilt fihristimin sonrana bağlanmıştır. 

— T. B. Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait 624 S. Sayılı baısanayazı 1 .6.1965 
tarihli 87 nci Bir-feşim ısıanuna eklenmiş, (bununla ilgili 624 e 1 nci ek ise tutanağa 'eklenmesi unu
tulduğundan 43 ıncü cilt fihristi sonuma bağlanmıştır. 

C. Senatosu Fihristi 43 



Söz alanlar 

Emin Açar (Manisa) - Kalkınma Plâ
nının uygulamnıası 'esaslarına d'aıir kanım 
tasarısı rmümasebeltiyle 350,351,670,073,676 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ınıüııaselbetıyle 127 

Erdoğan Adalı (İstanbul) - 6234 sa
yılı Köy Enstitüleri ile ilköğrctmcn okul
larının birleştirilmesi ha'klkmdaiki Kanu
nun 2 nei maddosiıuin değiştirilmesine 
dair •kamın tasarısı münasebetiyle 304,313 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkında kanını tasarısı münasebetiyle 505,569, 

570 

— Devlet mıcnıurlaırı aylıklarınım tev
hit ve teadülüne dcir 3G56 sayılı Kamı
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Ba
kanlığı kısmımda değişiklik yapılması 
hakkındaki 5102 sayılı Kanuna 'ek kamın 
tasarısı (münasebetiyle 562,563 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğre
tim 'görevlileri ve asistamlaria diğer perso
nele verilecek ek ücret kanunu teklifi mü
nasebetiyle 624,626 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair 'kamın tasarısı aııümasebe-
tiyle 678,684 

— 772 sayılı Çarşı ve 'Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarıısı münasebetiyle 466 

Ali Şakir Ağanoğlıı (Trabzon) - Dev
let memurları aylıkla rınııı tevhit ve tea
dülüne 'dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Balkanlığı kısmına 
bâzı kadrolar m eklenmesi hakkm'da ka
nun tasarısı münasebetiyle 567 

Sayfa 
—• Gece öğretimi yapan, yüksek 'dere

celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda 'gö
revlileri ve asistanlarla diğer personele 
verilecek ek ücret Ikanunu teiklifi münase
betiyle 629 

— Tasaruf (bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 544 

Osman Mecdi Agnn (Rize) - 6234 sa
yılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larımın birleştirilmesi hakkındaki Kamu
nun 2 mel ınaddesıinkL değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı münaseibetiyle 297 

—• DeVlet memurları aylıklar inin tev-, 
lıit ve teadülüme dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmıına 'bâzı kadroların (eklenmesi 
hakkımda 'kanun tasarısı ımünas ebe tiyle 568 

Refet Aksoyoğlu (Tabu Üye) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Ikanunu tasa
rısı münasebetiyle 141,146 

Şevket Akyürek (İstanbul) - Kalkın
ma Plânının uvgulammıası esaslarına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle Oüd,OJ4 

Osman Alihocagil (Erzurum) - Yokla
ma yapılması isteği münasebetiyle 664 

— Askerî •emekli, dul ve yetimlerin, 
nıuanıeleler'/nin Millî Savunma Bakanlı
ğında bekletilmek suretiyle ıstırapların 
temadisine sebebolduğuma, 

•Cumhuriyet Gazetesinde Cumhurbaş
kanını istihdaf eden hakaretimiz bir fık
ramın neşri vesilesiyle hu yazarı ınıilletc 
şikâyet ettiğine, 

Pendik sahillerinde kurulması düşünü
len temsa nemin, sosyal adaletin 'gerektir
diği şekilde, turistik 'evsafı haiz olmıyan 
bir mahalle intikal ettirilmesinilm uygum 
alacağına dair demeci 425,427 

— Cumlhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Manii Şerefhanoğlu'nun izin durumu
na dı ı r Anayasa ıve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 439 
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— Kalkınma '•Plânının uygulanması 
esaistlairma dair kamun tasarısı münasebe
tiyle 496 

— 'Tasarruf .bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 539 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasdb etiyle 376,379,380 

— Vakıflar Genel Müdürlü ğûi görev 
ve 'kuruluşu hakkındaki .Klanıma bir »ek ve 
bir geçici madde cfelenmc'Siine ve bu kanu
na 'bağlı (1) ısayıllı cetvelde değiş&klik ya
pılmasına dair kanun tasarısı' aııünase-
b etiyle 743 

— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanıınıunda 'değişiklik yapılmasınla 
dair kanun tasarısı 'münasebetiyle 459,482 

Ferit Alpiskender (Manisa) - Türk -
Japon münasebetlerinin artırılması üze
rinde durarak, Ibiiır Japon Parlâmento he
yetinin Türkiye'yi ziyarete davet olunma -
ısına dair demeci 454 

Nahit Altan (Çanakkale) Kal
kınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısı 'münasebetiyle 520,522,523 

— Tasaruf 'bonoları ihracı hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle 577.580,587, 

593 

Tekin Arıburnn (istanbul) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 
münasebetiyle 35,83,84,91,95,97,125,143,154, 

169,176,177,179,203,221,247,249,278,3'60,362 

Sayfa 
Sadık Artukmaç (Yozgat) - Tasarruf 

bonoları ihracı hakkındaki 'kaimin tasarı
sı münasebetiyle 52l6,548,574y575,l595,596,801, 

602 
— Tıüıfe 'Silâhlı Kuvvetleri Pe,rsoue!İ! 

'kanunu tasarısı münasebetiyle 82,383 
Âmil Artus (Cumhurbaşkanınca S, 

Ü.) - Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 4936 tarihli ve 780 sayılı Kanu

num 9 ,ncu •maddesinin ilk fıkrası ve (A) 
•bendinde değişiilk'ük 'yapılması hakkında -
'kl kanun teklifi münasebetiyle 

— Oumlhuriyet .Senatosu 'Bitlis Üyesi 
Ziya Nanıi Şeref hanoğlu'nun izin durumu -
ina 'dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Ta
pam münasebetiyle 

o o o 
S .-~* .-*L 

444 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) - Kalkınma 

Plânının uygulanımfası -esaslar ma dair ka
inin tasarısı münasebetiyle 519 

— 'Türk ıSi'lâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 148,161,379 

Sırrı Atalay (Kars) - Kalkınma 
Plânının uygulanması esaslarıma dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 677,680,682,685,707, 

711,712,716,718,720,726,733,734 
Mehmet Faik Atayurt (Uşak) - Kal

kınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair karnin tasarısı 'münaseb'etiyll'e 475 

Hüseyin Atmaca (Denizli) - 6234 sa
yılı Köy Enstitüieıii ile ilik öğretmem, 'okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değişti/râlm^sine 
•dair kanun 'tasarısı münasebetiyle 300 

B 
Suphi Batur (Sinop) - Bâzı suç, ve ce

zaların affı (hakkında 3 . 8 . 1966 .tarihli 
ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) .bendinde değişiklik 
•yapıl'mıası ihaJkkındaki kanun teklifi mün'a-
seb etiyle 

— Gece üğretimi yapan, yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda 'gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğre
tim 'görevlileri ve [asistanlarla diğer perso
nele verilecek ek ücret kanunu teklifi 
münasebetiyle 

226 

626 

—• Kalkınma Plânının uygulanması 
'esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle , 517 

—• Tasarruf 'bonoları ihracı hakkında
ki kanun tasarısı miünasebe tiyle 549 

—• Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kamunu tasarısı münasebetiyle 139,140,144,189 

190,319 

— 772 sayılı Oârsı ve Mahalle Bekçi 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı imünaseb e tiyle 462 
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Fehmi Baysoy (Erzincan) - Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 393,394 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasa
rısı münasebetiyle 126,127,364,376,379 

ZihnA Betii (Tokat) - Bâzı suç ve ceza
ların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 
780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin ilk 
fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 223,225,226,230 

— Kalkınma Plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısı münasebetiyle 340,341 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle 127,219,221,323, 

356,357,358,361,381 
Cihat Bilgehan (Maliye Bakanı)'- Ta

sarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle 546,548,549,571,574,593, 

595,597,598,601,616,617 
İsa Hisan Bingöl (Muş) - Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı müna
sebetiyle 368,386 

İzzet Birand (İzmir) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 564 

— Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un yapmış 
olduğu gündem dışı konuşmasında bahis 

Sayfa 
konusu ettiği Hacettepe Üniversitesinin 
kuruluşu ile ilgili beyanatı hususunda ha
taya düştüğüne dair demeci 332 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 591,612 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 151,234 

Ömer Lûtfi Bozcalı (İzmir) - Cumhu
riyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şe-
refhanoğlu'nun izin durumuna dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 432,440,446 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle 564 

—• Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğre
tim görevlileri ve asistanlarla diğer per
sonele verilecek ek ücret kanunu teklifi 
münasebetiyle 625 

—• Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 663,691 

—• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle 95,244,256 

—• 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 468 

Selâhattin Cizrelioğlu (Diyarbakır) -
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na
mi Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle 431,432,433,434,435,442 

İhsan Sabri Çağiayangil (Dışişleri Ba
kanı) - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in 18 . 7 . 1967 tarihli 
87 nci Birleşimde Papa Yi ncı Paul'ün 
memleketimizi ziyareti dolayısiyle yaptığı 
gündem dışı konuşmaya cevabi demeci 288 

Sedat Oumralı (Konya) - İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı görüşülürken hiçbir 
konuşma ve teklif yapnııyan Cumhuriyet 
Gazetesi başyazarının, Kalkınma Plânı ve 
Güven Partisi hakkında neşrettiği yazılara 
dair demeci 75 
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Hazım Dağlı (Çankırı) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 380,381,391 

Süleyman Demirel (Başbakan) - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı münasebetiyle 57 

Mustafa Deliveli (Hatay) - Cumhuri
yet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şe-
refhanoğlu'nun izin durumuna dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle 437 

— Tasarruf Bonoları İhracı Hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 581,582 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) — 6234 
sayılı Köy Enstitüleri ile llköğretmen 
Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 307,310 

İskender Cenap Ege (Aydın) - 6234 
sayılı Köy Enstitüleri ile llköğretmen 
Okullarının Birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 294,309 

—• Bâzı üyelere izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık tezkeresi münasebetiyle 124 

—- Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun izin duru
muna dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 433,445,447 

— Cumhuriyet (Senatosunun tatile gir
mesi hakkında Cumhurbaşkanınca seçi
len üyelerden Zerin Tüzün ve arkadaş
larının önergesi münasebetiyle 633 

—• Devlet Memurları aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların 'eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle 382 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 662,663,675,679 

Sayfa 
— Gece öğretimi yapan, yüksek dere

celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğ
retim görevlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret kanunu tek
lifi münasebetiyle 623 

— Papa VI. Paul'ün Türkiye'yi ziya
retine, protokolün Müslüman halkımızı 
rencide etmiyecek şekilde tanzim edilme
sine ve Papa'mn Ayasofya'ya gelişini Sa
lı gününe raslatmasının mânasına dair 
demeci 660 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle 543,586,607 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 378 

Tasarruf Bonoları İhracı Hakkındaki 
Kanun tasarısı münasebetiyle 571,576,596,597, 

601,616.617 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle 40,136 

Celâl Ertuğ (Elâzığ) - Hacettepe Üni
versitesinin kuruluş Kanununun kabulü 
münasebetiyle iki Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin basma yaptıkları açıklamanın 
teşriî meclislerin tasarruflarına gölge dü
şürücü mahiyette olduğuna dair demeci 263 

Akif Eyidoğan (Zonguldak) - Cumhu
riyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami 
Şerefhanıoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
münasebetiyle 445 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmında- değişiklik yapılması hakkındaki 
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle 562,564 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 511,513,514,721,727 
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— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebet iv] e 

Sayfa 

612 

396 

Sayfa 
— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun tasarısı münasebetiyle 466 

Osman Zeki Gümüşoğlu (İstanbul) -
•6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkında-
'.ki Kanunun 2 nei maddesinin değiştiril-
ımesine daıir İkamın it as arısı ımünas elbet iy-
ıle. 297,298,299,307 

— Kalkınma Plânının uygu'lamması 
esaslarına dair İkamın tasarısı münasebe
tiyle. 473,489,494 

Fikret Gündoğan (İstanbul) - 6234 sa
yılı 'Köy Enstitüleri ile ilköğretmen !oku!İ-
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı münasebetiyle. 302,303 

— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya 'Naımi Şerefihanoğlu'nun izin duru-
ımuna. dair Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu münasebetiyle. 428,431 

— Kalkınma Plânının uygulanması 

esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle. 335,338,339,341,342,343,344,350,351, 

353,354,355,469,470,473,475.478,488,515,519, 
6!6i,!66.2;6'&6,ö67,668,i669,672,673,674,67Ö,676, 
677,678;679,08O,S83,685y686,l689,69ıl,692,694, 

1695,702,709,729,735,736,737,738,739,740 
— Tasarruf bonoları ihracı hakkında

ki kanun tasarısı münaselbetiyle. 535,591, 
597,598,613 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle. 60,256 

•—• 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi-
leri Kanununda 'değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle. 465 

— Yoklama yapılması isteği münase
betimle. 664 

Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) - Ta
sarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle. 612-

H 
Mehmet Eazer (Kars) - Cumhuriyet 

Senatosu Bitlis Üyesi Nami .Şerefhanoğ-
luüun izin durumuna dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle. 438 

H. Enver Işıklar (Samsun) - Cumhu
riyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Naımi Şe
ref ha noğlu'nun izin durumuna dair Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle. 434 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu tasarısı münasebetiyle. 111 

Tevfik İnci (Zonguldak) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna -bağlı (1) sayılı 
•cetvelim Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
ıkadroların eklenmesi hakkımda kanun (ta
sarısı •münaseb etiyle. 

— Devlet memurları aylaklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı .cetvelin 'Ticaret Bakan-

566 

lığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı •münasebetiyle. 563,564 

Hikmet ismen (Kocaeli) - Kalkınma 
Plânının uygulanması esaslarına dair ka
nun tasarısı ımünaseibetiyle. 677,1695,705, 

709,724,725 
Tasarruf 'bonoları ihracı hakkındaki 

kanun tasarısı münasebetiyle. o38;5'95 



— 23 — 

K 
Sayfa 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) - Cum
huriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Naımi 
Şerefhamoğlu'nun izin durumuna dair Ana
yasa ve Ada'kt Komiisyonu raporu müna
sebetiyle 434 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkımdaki1 

kanun tasarısı münasebetiyle 540,571,583, 
584,586,5'92,593,594,6Q2,605,606,617 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı münasebetiyle 82,213,220,22i, 

236,239,243,379,393 

— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 462,468 

Hasan Kangal (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) - Kalkınma Plânının uygu! anım ası esas
larına dair kanun tasarısı münasebetiyle 726 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki« 
'kanun tasarısı münasebetiyle 533,579,582, 

606,607,611,612 
Kadri Kaplan (Tabiî Üye) - Sakarya 

deprem, felâketi münasebetiyle demle ci 452 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı münasebetiyle 14,24,26,33, 
87,112,125,131,132,133,137,138,139,156, 

157,163,166,174,183,254,276,277,278,318, 
323,324,359,378,384 

İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) -
Pendik köyünde bir (tersane yapılması 
hakkında Hükümetçe alınan kararın o ci
varı turistik bir yer olmaktan çıkaracağı
na, tersanenin başka bir mahalde kurulma
sına dair demeci 424 

—• Suriye'de kamulaştırılan Türk va
tandaşlarına ait menkul ve gayrimlenkul 
emval ve emlâk bedellerine dair ihtilâfın 
biran evvel halledilmesi gerektiğini belir
ten demeci 268 

Suphi Karaman (Tabiî Üye) - 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarı'sı münasebetiyle 303,312 

— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Naımi Şerefhanoğlu'nun izin duru-

Sayfa 
muma dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle 436,441 

— Tabiî Üye Suphi Karaman'in, Papa, 
VI. Paul'ün, müze haline getirilmiş bulu
nan Ayasofya'da yaptığı ibadet ve duaya 
dair demeci 659 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
'kanunu tasarısı münasebetiyle 103,133,135,159, 

252,2:73,368,391,397 
İlyas Karaöz (Muğla) - Cumhuriyet Se

natosunun tatile girmesi hakkında Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin Tu
zun ve arkadaşlarının önergesi münasebe
tiyle 633 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasiebetiyle 589,598,599, 

600,617 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı münasebetiyle 380,384 
Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) - Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rlısı münasebetiyle 115 

Şeref Kayalar (Bursa) - Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli 
ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 231 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 40,358 

Muhittin Kılıç (Konya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 166,192 

Ömer Faruk Kmaytürk (Burdur) - Ge
ce öğrtetkni yapan, yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek profesör, öğretmen, öğretim görev
lileri ve asistanlarla diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifi münasebe
tiyle 626 

— 772 sayılı Çarşı ve Maiballe Beikeileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair' 
kanun tasarısı münasieb etiyle 464 

Sadi Koçaş (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
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teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kiş
imin a bâzı kadroların eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı münaseibetiyle 383 

— Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu
nun tümü üzerindeki konuşmalarının Baş
bakan tarafından Senatoya yanlış intikal 
ettirildiğine dair demeci 76,77,78 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 35,39,40,41,64, 

80,85,86,89,92,99,151,154,155,169,220, 
238,239,242,243,244,246,321,370, 

378,389,390,391,395 

Yiğit Köker (Ankara) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 395 

Cemal Madanoğlu (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Türk: Silâhlı Kuvvetleri Personel1 

(kanunu tasarısı münasebetiyle 38,39 
Ferid Melen (Van) - Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 
efelenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle 568 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğre
tim görevlileri ve asistanlarla diğer perso
nele verilecek ek ücret kanunu teklifi mü
nasebetiyle 627 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 696,703,718 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 527,574,576,578, 

580,588,596,597,599,609,612 

— 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 460,467 

Muslihitin Yılmaz Mete (Adana) - Pa
muk fiyatlarına, banka kredi sisteminin 
ıslahına, traktör parçalarını, çiftçiye trak
törle birlikte lüzumsuz ekipmanların zorla 

ı Sayfa 
Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) - 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tekliif münasebetiyle 745,746 

Sami Küçük (Tabiî Üye) - 6234 sayılı 
Köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 290 

— Cumburiyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumu
na dair Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru münasebetiyle 445,446 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 93,101,146,160, 

173,190,211,219,251,255,270,324,378,392 

M 
satıldığına ve bu hareketlerin önlenmesi 
lüzumuna dair demeci 197 

— Türkiye Ziraat Odaları Birliği tara
fından neşredilen genelgede bâzı siyasi te
şekküller hedef alınarak siyaset yapıldığı
na ve toprak reformunun bir esirlik rejimi 
gibi gösterildiğine dair demeci 656,658 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 129 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) - 444 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle 744 

— Tatile girilmeden önce müstacel 
kanunların görüşülmesi hakkındaki öner
ge münasebetiyle 741 

Sadık Tekin Müftüoğlu (Devlet Baka
nı) - Doğu bölgesinde vukubulan zelzele 
dolayısiyle duyulan teessüre ve gerekli 
yardımın yapıldığına dair demeci ve can
larını kaybeden a.ziz vatandaşlarımızun hâ
tıralarını tâzizen yapılan saygı duruşu 594 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 508,731,737,738 

— Sakarya deprem felâketi, hasarları 
ve yapılan yardımlar hakkında demeci 453 

— Tasarruf bonoları İhracı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 523 
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Sayfa 
Cahit Okurer (îzmir) - Cumhuriyet Se

natosunun tatile girmesi hakkımda Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin 
Tüzün ve arkadaşlarının önergesi mıünase-
(betiyle 631 

— Gündem dışı bir konuşma yapan 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un beyanatı yan
lış anladığını, kendisinin bahis konusu et
tiği hususun Parlâmento dışı bir harekete 
muzaf bulunduğuna dair demeci. 333 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 383,384 

Oavit Tevfik Okyayuz (îçel) - Tasar
ruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasa-
rısı münasebetiyle 542,548 

Sayfa 
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

kanunu tasarısı münasebetiyle 33,82,84,87,89, 
90,119,125,126,133,139,144,155,193,200, 

201,204,211,238,239,240,243,246,248,277, 
355,358,360,374,378,380,396 

— Vazife şehidi polis Salâhatıtin Akan'-
ın ailesine maaş tahsisi hususunda müddet 
yönünden güllükler çı&arıldığı, vazife şe
hitlerinin hizmetleri bir gün dahi olsa otuz 
yılını doldurmuşçasına ailesine maaş tahsis 
edilmesine dair demeci. 485 

Sabahattin Orhon (Giresun) - Kalkm
ana Plânının uygulanması esaslarına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle 339 

ö 
Ekrem Özden (İstanbul) - Kalkınma 

Plânının uygulanması esaslarına dair ka
nun tasarıfsı münasebetiyle 709,711,713,723, 

730,731 
— Vakıflar G-enel Müdürlüğü görev ve 

kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve 
(bir geçici madde eklenmesine ve bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı münaseıbe-' 
tiyle 743 

Fahri Özdilek (Tabiî Üye) . Tasarruf 
bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 542,548 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 129,143,255 

Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) - 6234 
sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
îkanun tasarısı münasebetiyle 305 

— 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun1 

teklifi münasebetiyle 745 
— Papanın Türkiye'yi ziyareti ve btt-

ıran hakiki sebepleri hakfkında domeci 123 
—• Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

îkanunu tasarısı münasebetiyle 89,91,107,141, 
147 

Salâhattin Özgür (Tabiî Üye) . Türk 
-Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu "tasa

rısı münasebetiyle 137,140,173,220,389 
Mukadder Öztekin (Adana) - 772 sayılı 

yılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 458,468 

Seyfi Öztürk (Develt Bakanı) - Kal
kınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 708,710,711, 

718,731,734,736 
— Tatile girilmeden önce müstacel ka

nunların görüşülmesi hakkındaki Önerge 
münasebetiyle 742 

— Vakıflar G-enel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve 
Ibir geçici madde eklenmesine ve bu kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 743 

Rifat öztürkeine (İstanbul) - 6234 sa
yılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştiriılm'esi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-

.nun tasarısı münasebetiyle 290,299,301,310 
— Kalkınma Plânının uygulanması 

esaslarına dair kanun tasarısı ımıünaıselbe-
tiyle 711 

— Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle 162,166,167,178, 

186,201,216,217,240,270,271,275,387, 
391,392 
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Sayfa 

Refet Rendeci (Samsun) - 6234 sayılı 
Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının1 

birleşjtrülmesi hakkındaki Kanunun 2 noi 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 313 

— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Nami Şerefhamoğlu'nun izin durumu-^ 

Sayfa 
na dair Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru münase'betiyle 431,440 

— Gece öğretimi yapan, yüksek dere
celi İstanbul Akşam Teknik Okulunda gö
revlendirilecek profesör, öğretmen, öğ
retim görevlileri ve asistanlarla diğer per
sonele verilecek e(k ücret kanunu teklifi 
münasebetiyle 622: 

Osman Salihoğlu (Sakarya) - Beldele
rinde husule gelen deprem felâketinin 
tahribatına, yeni yapılan binalarda mev
zuata ve inşaat esaslarına riayet edilme
diğine dair demeci. 485 

— Gece öğretim yapan yüksek de
receli İstanubl Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek profesör, öğretmen, öğ
rettim görevlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifi münasebetiyle. 623 

Osman Saim Sarıgöllü (Aydın) -
İstanbul Belediyesindeki Arsa Yolsuzluğu 

Araştırma Komisyonunun iki aylık müd
detinin başlangıç tarihi hakkındaki öner
gesi münasebetiyle. 3 

— İstanbul Belediyesinde, Güzel Sa
natlar Yapı Kooperatifi arsaları ile il
gili suiistimal iddiaları ile ilgili araştır
manın sona erdiğine daıiır Araştırma Ko
misyonu Başkanı sıfatıiıyle şifahi bildirisi. 455 

Hulusi Söylemezoğlu (Sivas) - Cum
huriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami 
Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu mü
nasebetiyle. 435,444 

Cemal Tarlan (Tekirdağ) - Tasarruf 
bonoları djhracı hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle. 532,608 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 47,276 

Akif Tekin (Antalya) - Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı 
münasebetiyle. 44,150 

Ziya Termen (Çanakkale) - Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 ta
rihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin ilk fıkrası ve (A) bendinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle. 229 

— Cumhuriyet 'Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumu
na dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu münasebetiyle. 433 

Fethi Tevetoğlu (Samsun) - Kalkınma 
Plânının uygulanması esaslarına dair 

kanun tasarısı münasebetiyle. 350,515,516, 
517,518 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısının görüşül
mesi esnasında C. H. P. Grup Başkanve-
kilinin kendisine karşı yersiz ve haksız 
olarak yaptığı hakaretamıiız konuşmasını 
takbih eden demeci. 560 

Mustafa Tığlı (Sakarya) - Cumhuriyet 
Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şeref
hanoğlu'nun izin durumuna dair Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle. y 438 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münase
betiyle. 715,722 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki kanım tasarısı münasebetiyle. 577,578, 

579,585,586,610,611,612 
Lütfi Tokoğlu (Kocaeli) - Kalkınma 

Plânının uygulanması esaslarına dair ka 
nun tasarısı münasebetiyle. 355 
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Ahmet TopaJoğlu (Millî Savunma Ba
kanı) - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 60,64,93, 

116,117,127,133,138,144,146,152,155,157, 
161,200,204,211,217,219,220,221,236,240, 

243,244,245,248,249,254,255,256,279,358,371, 
394,395 

Ahmet Nusret Tuna, (Kastamonu) -
6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı münase
betiyle. 289,301 

— Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da 3 . 8 . 1966 Tarihli ve 780 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve 
(A) bendinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle. 224, 

226,228 
— Kalkınma Plânının uygulanması 

esaslarına dair kanun tasarısı münase
betiyle. 677 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 360 

— 722 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle. 463 

Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) -
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı münaseb etiyle. 6,142,161,273, 

362,381,390,392 
— Yoklama yapılması isteği münase-

le. 664 

Ali Kemal Turgut (Denizli) - Tasar
ruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle. 589,604,617 

Fikret Turhangil (Başkanvefcili) -
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna 

Sayfa 
daıiır Anayasa ve Adalet Komisyonu -rapo
ru münasebetiyle. 427,428,435,436,437,438 

— Dost ve Kardeş Pakistan Adalet 
Bakam Muhammed Zafer Han'ın Cumhu
riyet Senatosunu ziyareti dolayısiyie 
hoş geldiniz söylevi. 223 

Ahmet Türkel (Ticaret Bakanı) - Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle. 569,570 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasa^ 
rısı münasebetiyle. 563,564 

Salih Türkmen (Ağrı) - Tasarruf b-o-
noları ihracı hakkındaki kanun tasarısı 
münasebet-'ıyle. 548,590 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 324 

Zerin Tözün Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) - 6234 sayılı Köy enstitüleri ile 
ilköğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle. 291 

— Cumhuriyet Senatosunun tatile gir
mesi hakkında Cumhurbaşkanınca seçi
len üyelerden Zerin Tüzün ve arka
daşlarının önergesi münasebetiyle, 632 

— Gece öğrenimi; yapan, yüksek de
receli îstanubl Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek profesör, öğretmen, öğ
retini görevlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifi münasebetiyle. 628 

Ömer Ucuza! (Eskişehir) - Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hak-

u 
kında kanun tasarısı münasebetiyle. 568 

— Gece öğretimi yapan, yüksek de
receli İstanbul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek profesör, öğretmen, öğ^ 
retim görevlileri ve asistanlarla diğer 
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personele verilecek ek ücret kanunu 
teklifi münasebetiyle. 623 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münase
betiyle. 674,675,739 

— Tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle. 579,585,609 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 324 

— 722 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle. 461 

Gavsi Uçagök (Eskişehir) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı . 
münasebetiyle. 98,170,217,247,362 

Mansur Ulusoy (Ankara) - Türk Si-

İsmail Yeşilyurt (Yozgat) - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasa
rısı münasebetiyle. 48,86,93,95,128,129,155, 

165,166,169,170,177,178,239,280 
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Kalkınma 

Plânının uygulanması esaslarına dair ka-

Sayfa 
lâhlı Kuvvetler Personel kanunu tasarısı 
münasebetiyle» 2*71 

Saffet Ural (Bursa) - Cumhuriyet Se
natosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şeref-
hanoğlu'nun izin durumuna dair Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu münasebe
tiyle. 446 

— Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair kanun tasarısı münase
betiyle 516 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı münasebetiyle. 11,100,117, 

129,159,162,190,209,220,259,269,274,321,322, 
359,360,364,366,378,381,388,390,392,396 

—• Yoklama yapılması isteği münase
betiyle. 664 

nun tasarısı münasebetiyle. 499 
— Kıbrıs konusunda milletlerarası 

koşulların ve anlayışın bizden yana oldu
ğu bu zamanda Hükümetin uyanık bu
lunması konusunda demeci. 264 

Y 
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