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BAKLANLAR KURULU 

Sayfa 
- Açık bulunan Devlet Bakanlığına 

Afyon Milletvekili Hasan Dinçer'in atan
masının uygun görüldüğüne idair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/906) 392 

- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş-

- Cumhuriyet Senatosunun da 3 Ağus
tos 1970 Pazartesi akşamından geçerli -ol
mak ikaydiyle 1 Kasım 1970 Pazar' günü 
saat 15,00 te toplanmasına karar alınması-

No. Cilt Sayfa 
1314 - 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun * 60 162, 

237,266,306:307 
1315 - 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sa

yılı Askerlik Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı geçici maddeler eklen
mesi hakkında Kanun 60 350 

61 154, 
238:266,266:284 

Sayfa 
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Turhan 
Bilginin vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/904) 155 

n a d a i r A . P., C. H. R , G. P., M. P. ve 
Kontenjan Grup Başkan ve B a ş v e k i l 
leri tarafından verilen önerge * 567:5(8 

1317 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

- Kars üvesi Mehmet Hazer'in, deniz 
sularımızın kirli ve mükroplu olduğu hak
kındaki neşriyat muvacehesinde gerekli 

açıklamaların yapılması lüzumuna • dair 
demeci 154:155 

- 7 . 1 . 1970, 22 . 1 . 1970 ve 
27 . 1 . 1970 -tarihli gizli outurumlarm 

GİZLİ OTURUM 

tutanak özetlerinin okunması 472 

NLAR 

No. 
1316 

Cilt Sayfa 
- 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı 
Yedek Subaylar ve yedek askerî 
memurlar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hak
kında Kanun 60 350 

61 154, 
284:290 

- 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bâzımaddelerinin değiştiril
mesi ve 31 nci maddesine b i rbend 



- 4 -

No. Cilt Sayfa 
ile bu kanuna 3 geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun 59 312, 

400 
60 7:25, 

56,57:75,91:111,115:142,143:184,163: 
190,191:233,237:257,266:267,308:310 

1 3 l T - F i n a n s m a n Kanunu 59 432 
60 114, 

345:346,352 :377,378 :418,423 :446,447 : 
493,497:528,529:563,573,582:584 

1319 - Emlâk Vergisi Kanunu 60 3, 
162,563:574,588:612,612:669,674: 

686 700 701:703 
1320 - 2556 sayılı Hâkimler Kanunu

nun 5457 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesine bir geçici madde 
eklenmesine dair Kanun 61 472 

509:510 

1321 - Türkiye'de mukim şahısların ti
cari borçlarına mütaallik Anlaşma 
ile Türkiye'de mukim şahısların ti
cari borçları hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütaallik 
protokolün onaylanması hakkında
ki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 saydı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun 61 392 

472,530:531,543,547:548 

1322 - Genel Kadro Kanunu 60 496 
61 314, I 
510:530 ! 

No. Cilt Sayfa 
nununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun 61 238 

314,436:464,473:508,509,522 545:546 
1324 - Genelkurmay Başkanının görev 

ve yetkilerine ait Kanun 59 360 
60 ı e r 
61 531: 

544,551:567 
1325 - Millî Savunma Bakanlığı görev 

ve teşkilâtı hakkında Kanun 59 373 
60 162 

61 568: 
579 

1326 - Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 
sayılı kanunlara ek Kanun 61 238 

550 583:584 
1327 - 6 5 7 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı aşında kalan kamu 
personelinin avlık ve" ücretlerine 
dair Kanun * 60 316 

672 
61 4: 

9.9 30:76 84:113 113:152,155: 
185 186:199 200:236,291:-312 

314 -342 342:389393:421 421:436 469 -470 
1 1 3 ^ 8 - 3 0 '5 ,1970 tarih ve 1286 sa-
: " vdı Bütçe.Kanununa ek Kanun 60 586, 

1 3 2 3 - 2 7 7 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetli Personel Ka-

692:700 
61 3, 

78:79 

KARARLAR 

93 - C Senatosunun tatiline dair 
3 Ağustos 1970 - 1 Kasım 1970 61567: 

568 
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Sayfa 
Bursa (Şeref Kayalar ve 4 arkadaşı) 
- Cumhuriyet Senatosunun da- 3 

Ağustos 1970 Pazartesi akşamadan ge-
çerJd olmak kaydiyle 1 Kasım 197Ö Baaar 
g ü m saat 15,00 te toplanmasına (karar 
alınmasına dair 567:568 

Maliye Bakanı (Memt Erez) 
- Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçlarım ımütaallik Anlaşma ile Türfci-

£fay/a 
ye'demuikim şahısların ticari ' b o l l a n 
hakkındaki Anlaşmanın muvakkat catbi
k l e müteallik Protokolün onaylanınız 
hakkındaki 3 Eylül 1961 torihli ve 362 
sayılı Kanıma bir madde ek l enmece 
•dair kanum tasarısını görüşmek itoene ta-
sarının hayale edildiği komisyonlardan 
beşer üye s e d e f e suretiyle kurulacıak 
bir Ceçici Komisyonda görüşülmesine dair 389 

RAPORLAR 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Mehmet Güler'&n, yasama dokumul
mazlığının kaldırılması hakkında (3/887)i 
(S. Sayısı : 1495) 591 

- Cumhuriyet Senatosu Ttolbiî Üyesi 
Ekrem Acunerlin, yasama dokunutaızlı-
ğ m kaldırılması hakkında (3/893) (S. 
Sayısı : 1465) 591 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Kamvelioğlu ve Ahmet YıHdım ya¬ 
sama dokunulmazlıklarının kaldırılmaeı 
b a b ı n d a (3/868) (S. Sayı : 1443) 591,592:593 

- Genelkurmıay Başkanımın görev ve 
yetkilerine ait kamun tasarısına dair (Mil
let Meclisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 
1/1127) (S. Sayısı : 1459) 531:544,551:567 

- 2556 sayılı M t e ı ü e r Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değiştik 5 nci madde
sine bir geçim madde »eklenmesine dair 
kamun tasarısı hakkında (Millet MeclM 
1/195; Cumhuriyet Senatosu 1/1137) (S. 
Sayısı : 1470) 472,509:510 

- Millî Savunmıa Bakanlığı görev vö 
teşkilâtı hakkımda kanun tasarısına dair 
(Millet MeclM 1/182; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1128) (S. SayKsı : 1460) 568:579 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

- 1970 yıb Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işarerfüi cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Ikamın teklifine dair 

( « l e l t Meclisi 2/382; C u m t a i y e t Se
natosu 2/299) (S. Sayısı : 1463) 3:4,80:81 

- 1 9 7 0 yılı Bütçe K a m ı ™ bağlı 
cetvellerde d e ğ i ş » yapılması haMkında 
kanun tasamına dair (Millet Meclisi 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/1141) 
(S. Sayısı :1473) 508,550:583,(587:588 

- 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 
1970 yıllı Bütçe Kanunum «tk kanun ta
sarısı halkkmda (Millet Mafisi 1/364; 
Oumihııriyet Senatosu 1/1136) (S. Sayısı .« 
1464) 3,78:79 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporları 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun îbâm maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna Ibâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun kapsamı dışında kalan ka
mu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun tasamı nakkmda (Millet MeclM 
T/381; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) (S. 
Sayısı : 1462) 4:29,30:76,84,113,113:15^,166: 

185,18e :199,200:236,09i' :3T2,3İ14:342:389, 
393:4^1,421:4136,«:470 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
darı hakkındaki 52139 ve 1054 sayılı kanun
lara ek kanun tasarısı hakkında (Millet 
Meclisi : 1/273; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1189) (S. Sayısı : 1472) 550 

583:584 
- Genel Kadro kanunu tasarısı hak

kında (Millet Meclisi 1/354; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1135) (S. Sayısı : 1468) 314 

'510:530 
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Sayfa 
- Genelkurmay Başkanının görev ve 

yel i ler ine ait kanım tasarısı hakkında 
(Millet Meclisi 1/181; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1127) (S. 'Sayısı : 1459) 531:544 

551:567 
? - 2556 sayılı Hâkimler Kanununun"""'"" 
5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci madde
sine Ur geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (Mille* Meclisi 
1/195; Cumhuriyet Senatosu 1/1137) (S. 
Sayısı : 1470) " 472,509:510 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısına 'dair 
(Millet Meclisi 1/182; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1128) (S. Sayısı :1460) ' $68:579 

- 27 . '7! . 19'67 tarih ve 926 savdı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Persionel Kanunu
nun fcâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına -dair (Millet Mec
lisi 1/359; Cumhuriyet Senatosu 1/TM» 
(S. Sayısı : 1469) * 314,436:464,473:508,509, 

545:546 

Geçici Komisyon raporları 

- Türkiye'de mukim şahısların ticari 
'borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'
de mukim şahısların ticari 'borçları hak
kındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikitine 
mütaallik protokolün onajlanması hak
kındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve '362 savdı 
Kanuna bir madde efelenmesine 'dair kanun 
tasarısı hakkında (Millet Meclisi 1/341; 

izinler 

- C u m h u r i y e t Senatosu üyelerinden 
tazılarına izin verilmesi (3/898, 3/900, 
3/901). 

ödenekler 

- Hastalığı -dolayısiyle iki ayadan faz
la izin alan Erzurum üresi Sakıp Hatun-
oğlu'nun tahsisatının verilmesi (3/902) 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/1140) (S. Sayısı : 
1471) 472,530:531/547:548 

Millî Eğitim Komisyonu raporları 

- Ankara nüiversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ve 1054 sayü ı ka
nunlara ek kanun tasarısı hakkında (Mil
let Meclisi : 1/273; Cumhuriyet Senato
su : 1/1139) (S. Sayısı : 1472) 550.583:584 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

- 6 . 6 . 1 9 2 7 tarih ve 1076 s a y ı l ı " ' ^ 
Yedeksubaylar ve Yedek Askerî memur
lar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve hu Kanuna Sbâzı geçici maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına 'dair 
(Millet Meclisi : 1/303; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1133) (S. Sayısı : 1466) 154,284:291 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarm hakkında 
(Millet Meclisi 1/181; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1127) (S. Sayısı : 1459) 531:544,551:567 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısına dair 
(Millet Meclisi 1/182) (S. Sayısı : 1460) 568: 

579 
- 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun -bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısına dair (Millet Meclisi : 1/304; Cum
huriyet Senatosu : 1/1134) (S. Sayısı : 
1467) 154.238:266:284 

Yasama Dokunulmazlığı 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığı 
(3/893) (S. Sayısı : 1465) 84,591 

- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in, yasama dokunulmazlı
ğı (3/887) (S. sayısı : 1455) 591 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavolioğlu ve Ahmet Yıldız'm ya-

SAYÎN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 
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Sayfa 
sı: 1443: 

Sayfa 
591,592:593 

Cumhuriyet Senatosu seçimi 

SEÇİMLER 

584:586 I 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A - YAZILI SORULAR 

- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, bir izmir firma
sı tarafından ihraçedilen zeytinyağlarına 
dair yazılı soru önergesi ve Adalet Baka
nı Ziya önder in cevabı (7/6T5) 465:468 

Başbakandan 

- Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Ömer Hocaoğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa, Ticaret, 
Maliye, İmar ve İskân bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/663) 590 

Çalışma Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Kasım Gülekln, Sosyal Sigortalara 
dair Çalışma Bakanından yazdı sorusu 
(7/085) 2 

imar ve iskân Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Ömer Hocaoğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa, Ticaret, 
Maliye, İmar ve İskân bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/663) 590 

Maliye Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, Ticaret, Mali¬ 
ye, İmar ve İskân bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/663) 590 

Ticaret Bakanından 

- Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, Ticaret, Mali
ye, İmar ve İskân bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/063) 590 

TASARILAR 

- 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Ye-
deksubaylar ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna 'bâzı geçici maddeler 
eklenmesi hakkında (Millet Meclisi : 1/303 ; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1133) (S. Sayı
sı : 1466) 154,264:291 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair (Mil

let Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 
1/1132) (S. Sayısı : 1462) 4:29,30:76,84: 

113,113:152,155:185,186:199,200: 
236,291:312,314:342,342:389,393, 

421,421:436,469:470,568 

- 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
5457 sayılı Kanunla değişik '5 nci maddesi
ne bir geçici madde eklenmesine dair (Mil
let Malis i 1/195; Cumhuriyet Senatosu 
1/1137) (S. Sayısı : 1470) 472,509:510 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkında 5239 ve 1054 sayılı kanun-
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Sayfa-\ 
lara ek (Millet Meclisi 1/273; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1139) 238 

- Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 ve 1054 saydı ka
nunlara ek (Millet Meclisi 1/273; Cumhu-
riyet Senatosu 1/1139) (S. Sayısı : 
1472) 550,583:584 

- 5 3 8 3 sayılı Gümrük Kanununun 
2 4 n c ü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (Millet Meclisi 1/350; Cumhu
riyet Senatosu 1/1142) 591 

- 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik * yapılması hakkında 
(Millet Meclisi 1/374; Cumhurivet Sena
tosu 1/1141) (S Sayısı : 1473)* 550,580-583, 

587:588 
- Genel Kadro kanunu (Millet Mec- , 

lisi 1/354- Cumhuriyet Senatosu 1/1135) 
(S Sayısı ' : 1468) - ; ~ ' 314,510:530 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait (Millet Meclisi 1/181; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S Sayı
sı : 1459) " 531:544 551:567 

Sayfa 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında (Millet Meclisi 1/182; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (S Sayısı : 
1460) " ' . 568:579 

- 3 0 5 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek (Millet Meclisi 
1/364- Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (S 
Sayısı ': 1464) " ' " 3 78:79 İ 

- Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçları hak
kındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütaallik protokolün onaylanması hak
kındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair (Mil
let Meclisi 1/341; Cumhuriyet Senatosu 
i / H 4 0 ) ' (S. Sayısı : 1471) 472,530:531, 

547:548 
- Türkiye'de mukim şahısların ticari. 

borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'
de mukim şahısların ticari borçları hak
kındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütaallik Protokolün onaylanması hak
kındaki 3 Eylül 1961 tarihU ve 362 sayılı 
Kanıma bir madde eklenmesine dair 
(Millet Meclisi 1/341; Cumhuriyet Sena
to™ 1/1140) * 389 392 472 

- 2 1 . 6 . 1927 tarih-ve 1111 savdı As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkında (Millet Meclisi 
1/304; Cumhuriyet Senatosu 1/1134) 
(S Sayısı :1467) 154 258:266 266:284 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 savdı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
mına bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
(Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet Sena-
tosu 1/1138) (S Sayısı :1469) 238 314436: 

464,473=508 509 545:546 

TEKLİF 

- 1 9 7 0 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l ) işareüi cetvelde değişiklik yapılma
ması hakkında (Millet Meclisi 2/38?-

Cumhuriyet Senatosu 2/299) (S Sayısı : 
1463) ". 3:4,80:81 

TEZKERELER 

Başbakanhk tezkereleri 
- Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 

Ekrem Acuner'iıı yasama dokunulmazlığı-" 
nın kaldırılması 'hakkında (3/893) W 
Sayısı :1465) •• ^ 8 4 591 I 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm ya
sama dokunulmazhkkrının kaldırılması 
hakkında (3/868)- (S Sayısı • 1^43) ~591 592 : 

• - ' " ,593 



- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırlıması hakkında (3/887) (S. 
Sayısı : 1455) . 501 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

- Acık bulunan Devlet Bakanlığına 
Afyon Milletvekili Hasan Dineerin atan
masının uygun görüldüğüne dair (3/906) 392 

- Vazife ile yurt dışına giden Diskleri 
Bakanı İhsan Sabrd Çağlayangll'e, dönü
şüne kadar. Devlet Bakanı Turhan Bil-
gin'in vekillik edeceğine dair (3/904) 155 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskereleri 

- C u m h u r i y e t Senatosu üyelerinden 
bâzılarına izin verilmesine dair (3/898, 

3/900, 3/901) 
- Hastalığı doiayısiyie iki aydan fazla 

izin alan Erzurum Üyesi Sakıp' Hatunoğ-
lu'ımn tahsisatının verilebilmesi için İçtü
züğün 146 ncı maddesi gereğince karar 
alınmasına dair (3/902)" 

Komisyon Başkanlıkları teskereleri 

(Bütçe ve Plân Komisyonu) 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi ve 
bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle kurulacak Kar
ma Komisyona Bütçe ve Plân Komisyo
nundan katılacak üyelere dair 

Sayfa 

TUTANAK ÖZETİ 

Cilt Sayfa 
22 . 7 . 1970 tarihli 98 nci Birlerime 

ait ' Gl 2 
23 . 7 . 1970 tarihli 99 neu Birlerime 

ait ^ 61 84 
2 4 . 7 . 1970 tarihli 100 ntcü Birleşime 

ait J 61 154 
25 . 7 . 1970 tarihli 101 ar i Birleşime 

ait * 61 238 
27 . 7 . 1970 tarihli 102 nci Birleşime 

ait ' 61 314 

Cilt Sayfa 
2 8 . 7 . 1970 tarihli 103 neüBirleşime 

ait 61 392 
29 . 7 . İ970 taıihli 104 neü Birlerime 

ait 61 472 
30 . 7 . 1970 tarihli 104 neü BMeşime 

ait 61 550 
3i . 7 . 1970 tarihli 106 ncı Birleşime 

ait 61 590 
3 . 8 . 1970 tarihli 107 nci Birleşime 

ait . 61 590 

YOKLAMALAR 

61 591, 
594 

DÜZELTİŞLER R 

61 77, 
312 



Söz alanlar 

A 

Sayfa 
Selâhattin Acar (Ordu) - 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler" eklenmesine dair kamın 
tasarısı münasebetiyle o73 

Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 97 

- Genel Kadro Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle 515 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 567 

Mebrure Aksoley (Ankara) - 657 sa-
yıh Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nim kapsamı dışında kalan kamu persone
linin aylık ve ücretlerine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle 52,160 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle ~ 504 

Nurettin Akyurt (Malatya) - 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 387 

Nahit Altan (Çanakkale) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap-

8ayfa 
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 121,147,301,302 

Fehmi Alpaslan (Artvin) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kamumun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasamı mü
nasebetiyle 64,151,!İ63,188,^7,216,22:3,3m 

315,333,334,346,354,360,354,384,416 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 562 

- 21 . 6 . 1927 tariih ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kamuna bâzı gececi 
maddeler eklenmesi hakkındaki kamun'ta
sarısı münasebetiyle 240 

Tekin Anbunın (İstanfoul) - 657 say,h 
Devlet Memurları Kanunumun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ekiemmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu p a n e l i m i n 
aylık ve ücretlerine dair kamun tasarısı mü
nasebetiyle 115,117,169 

- Genelkurmay Başkanının görev vct 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 531,587,541 

- 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler ekiemmesi hakkımdaki kanun ta
sarısı münasebetiyle. 268,283 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kamuna bâzı maddeler eklenmesi 



Sayfa 
yetkilerine ait taun tasamı münase-
betâvle. 553,564,565 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin d e ş t i r i l m e k 
ve bu kanuna bâzı maddelerğilenmesi 
hakkındaki 'kanun tanr ıs ı ımünasebe
tiyle. " " 401,462 

Hidayet Aydiner (€mıtaıha.akanm-
ca S. Üye) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin .değişti
rilmesi ve bu tauna bâzı malddeler ek
lenmesine ve bu kanunun kapsamı dışın
da* kalan kamu personelinin avlık ve üc
retlerine dair kanun t a n r ı s ı ' münasebe
tiyle. ' 47 

Büstü Aykan (Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanvekili) - 657 saydı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğ i n i l m e s i Ae bu kanama bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dı
şında kalan kamu p e r s o n e l i n aylık vo 
ücretlerine dar kanun t a s a r a nurn^eV-
tiyle 397 

- 1 

Sayfa 
hakkındaki kamun tasarısı münasebe
tiyle. 447 

Sadık Artukmaç (Yozgat) - 657 sa
yılı Devlet Memurmrı Kanunimin bâzı 
maddelerinân değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler elenmesine ve bu 
k a m ™ 'kapsamı cbşmda kalan .kanın 
personelinin aylık ve ücretlerine dair 
kanun ' b a r ı s ı * münasebetyle " 6-t 117 133 

187.225 

Faik Atayurt (Uşak) - 657 sa
ydı Devlet Mamurları Kanununun bâzı 
mmddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler clenmesine ve bu 
kamımın Ikapsamı cbsında kalan kanıu 
personelinin ,.vhk v / nW*İP™„ r W 
kanun tasarısı 'münasebetiyle 30 88 9 ^ 5 

114 116 134 141 143 145 149 151 173 W8, 
194,197,208,213,215,220,230,296,301,^3, 

308,32,9,355,362,3I69,372,378,380,386;388, 
392,4O2,405,^)8,425,434,479,484,433,500 

- Genel Kadro kanunu tanr ıs ı mü
nasebetiyle " 516 564 565 

- Genelkurmay Babanının görev ve ' 

B 
Fehmi Baysoy (Erzincan) - 657 sayı- I 

h Devlet Memurları Kanununun bâ n mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine 've bu tonun kap
samı dısmda kalan kamu d o n e l i n i n ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasamı mü
nasebetiyle 416 

- 2 7 7 1967 taıih ve 9*6 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel" Kanununun 
bâzı maddelerken dc^it inlmesi ' ve bu 
kanuna bâzı maddele^ eklenmesi hakkın
daki kanuni tasarısı münasebetiyle 458 

Hıfzı Oâıız Bekata (Ankara) - 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinim değişt i rmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine 've bu kanunun kap 
l..mı dışında kalan kamu personelinin av-
hk ve ücretlerime' dair kanun tasar ıs ı mü 
nasebetiyle ' 222 227 385 386 387 394 425 *>7 

- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioglu ve Ahmet ' Yddız'm 
yasama doknrulmazhklarmm kaldırılma
sı hakkındaki tezkere münasebetiyle 592 593 

- Genel Kadre kanunu tasarısı müna- , 
sebetiyle 513 

- Millî Savununa Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle ' 569,574 

Zihnî Betil (Tokat) - 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
k m a s ı hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle ' 582 

- Genelkurmay Başkanının görev vo 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiy
le 554,558,564,566 

Millî Savunma Bakanlığı görev ve teş
kilâtı hakkında kanun t a saVı münasebe
tiyle " ' * " * 577 
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Sayfa 
Lûtfi Bilgen (İçel) - 657 sayı

lı Devlet Memurları Kanunumu, bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kamuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin av-
•hk ve ücretlerinde dair kanun tasamı mü
nasebetiyle 9!.101,104,106,118,143.178, 

310,358 
- 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As

kerlik Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 243 

Sayfa 
- 27 . 7 . 1967 tarih, ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı madde le r in i değsitirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler*eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 437,461 

İsa Bingöl (Muş) - 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kamuma bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin av-
lık ve ü c r e t l e ™ dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 205,361 

Sedat Çumralı (Konya) - 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap

samı dışmda kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kamın tasamı mü
nasebetiyle 310,373,384 

Mesut Erez (Maliye Bakanı) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi v e bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kaııım 
kapsamı dışmda kalan kamu pe-onei r i r i 
avîık ve ücretlerine d* ir kanun trJnrısı **Z 
naseVrivîe 37 V8 67 88 98 K K n 0 1 ^ 103 

108 128134141152184190 197^01 
•>13,215'^5,226,23123^'>33,299?301J 

307,325'341,345,353,354355,356359 
363,366367,36S36^372,378,38^384. 
385386538738838940040l'40^405, 
407 409 410 411 4 1 9 ^ 1 ^ 9 3 434 A36 

- Genel Kadro kam' ıu t s ^ s ı ıriri'ı " 
sebetiyle *" "116,518,522,526,528,529 

İskender Cenap Ege (Aydın)'- 657 
sayılı Devlet Memuidan Kamununum bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dısmda kalan kamu per
sonelinin a y l ı k \ e ücretlerine dair ka
nun tasarısı münasebetime 22,107,122,141.171. 

"197,227,228,236,295.344 
- Genelkurmay Başkanının -örev ' 

ve yetkilerine ait kanun tasarısı münase
betiyle 556,501 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiıilme,! 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı :rimasebc-
tiyle 445 

* Celâl Ertuğ (Elâzığ - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değistirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler' eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle ' 317 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle 443.478 

Nurettin Ertürk (Sivas) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine .dair komin 
tasarısı münasebetiyle 350 
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G 

Hüseyin Avui Göktürk (Niğde) - 657 
sardı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maidıdeılerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kamu
nun kapsamı dışında kalan kanın per
sonelinin aylık ve ücretlerine andır ka
kamın tasamı münasebetiyle 

Kasım Gülek (Cu^ ı rba şk ımmca Se
çilen Üye) - 21 . 6 . 1927 tarih ve 11l-i 
-sayılı Askerlik 'Kanununun bâzı madde
lerinin . d e v r i l m e s i ve bu kanuna bâzı 

Sayfa Sayfa 
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle. 284 

Fikret Gündoğan (istanbul) - 657 
sayılı Devlet. Memurları Kanununun bâzı 
mide l e r in in değiştirilmesi ve bu kanuna. 
bâzı maddeler eklenmesino ve bu kanu
nun kap-samı dışında kalan kamu per
sonel in i aybk 've ücretlerine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 5,99.105. 

Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) - Genel ~ 
Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle 5b> 

H 
Salim Haurdo*]ı (Trabzon) -

6 . 6 . 1927 Tarih ve 1076 sayılı yedek su
baylar ve yedek askerî memurlar kanuuoı-
mın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun t a s a m ı münasebetiyle 286 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
mun tasarısı münasebetiyle 174,175,182, 

367,435, 
- 2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarih ve 1111 Sayılı 

Askerlik kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ıgeçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki kamın ta
sarısı münâsebetiyle 239 

27.7.1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanımı™ bâzı 

maddelerinin eleştiri lmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler* eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münâsebetiyle 439 

Mehmet Hazer (Kars) -657 iSayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair -kanom tasarısı mü
masebetiyle 128,136,138,190,201 212,413 

- 2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ıgeçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münâsebetiyle 242 

27.7.1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kamınım bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkımdaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 458,494 

Hikmet îşmen (Kocaeli) - 657 Saydı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kamuna bazı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair İkamım tasarısı mü
nasebetiyle 67,409 428 

Mehmet İzmen (Cumhurbaşkammn-
ca S. Ü.) - 657 Sayılı Devlet Memurları ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışımda fealan kamu-
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı münâsebetiyle 417 

I 
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K 
Sayfa 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) - 657 
sayılı Devlet Memurları K a n m m ı m bâzı 
nmddelermja değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 203,343,374 

- 2 1 . 6 . 1927 tarih ve İ l l i sayılı As- ' 
nerlik Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 251 

- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kamun tasarısı münasebetiyle 477,478,494, 

498,499 
Kâzım Kaıaağaehoğlu (Afyon Karahi-

sar) - 657 sayıh Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun kapsamı dışımda kalan kamu 
personelinin! aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 219,325 

Suphi Karaman (Tabiî Üye) - 657 
sayıh Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilnıesi ve bu kanuna 
bâ -, maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
kapsam dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve üeneiieriım dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 60,123,158,196,322,374,403,418 

- 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayıh As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyie 263,273.277 

- 2 7 . 7 .1967 taıdh ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun: tasarısı münasebetiyle 484 

Oral Karaoaananoğlu (Manisa) - 657 
sayıh Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddeler ini değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâm maddeler eklenmesine ve bu kanunun 

Svyfa 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle 401 

ilyas Karaös (Muğla) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun,kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle , 198,199 

Şeref Kayalar (Bursa) - 657 sayıh 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay-
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle 422 

Orhan Kor (fcmir) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştikilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyie 399 

- Genelkurmay Başkanının görev ve 
e tk i le r ine ait kanun tasarısı münasebe
t l e ' ^ 

* - 2 1 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki karam tasarısı 
münasebetiyle 265 

Fahri Konıtürk (Cumhurbaşkanınca 
S. Üye) -İmmdkurmay Başkamım göre¬ 
ve yetkilerim ait kanun tasarısı münase
betiyle 537 

- 27 . 7 , 1967 tarih ve 926 sayıh Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
mm midelerinin, değiştirvim osi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaM 
kanun tsarısı münasebetiyle 476 

Sami Eüeük (Tafciî Üye) - 6 . 6 . 1927 
tarih ve 1076 sayıh Yedek Subaylar ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

http://say�l�


M 
Ferid Melen «Van) - 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı 
maddeler efelenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinim ay
lık ve ücretlerine dair kamum tasarısı mü
nasebetiyle 86,93,104,126,140,148,204,211 

338,393,408,411 
- 1970 Yılı 'Bütçe 'Kanununa bağlı cet-

vellerde değişiklik yapüması hakkındaki i 
kanun tasarısı münasebetiyle 580 582 ! 

- Genel Kadro Kanunu tasarısı müna- '" ! 
sebetiyle 510,520,524.526,527,528 i 

UV^Tİhittin Yılmaz Mete (Ada
na) - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanam tasarım münasebetiyle 340,366, 

367.397 

Hayri Mumcttglu (Tekirdağ -
657 Saydı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
mun tasarısı münasebetiyle 368,373 374 
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-27.7. 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamununun 
bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve bu ika¬ 
nroıa bâzı maddeler eklenmesi hakkımdaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 495 

Orhan Küriimoğlu (Bitlis) - 27.7.1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bâzı maddeler in i de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 483,485,488,489,491,507 

UV^Tİhittin Yılmaz Mete (Ada
na) - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanam tasarısı münasebetiyle 340,366, 

367.397 

Hayri Mumcttglu (Tekirdağ -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

I bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka-
i nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka-
| mun tasarısı münasebetiyle 368,373 374 

Sayfa 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle 287 

- 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 581 

- 21 . 6 . 1927 tarih ve İ l l i sayılı As
kerlik Kanonunun bâzı maddelerinin de¬ 
ğiştiriknesi ve bu kanona bâzı geçici mad
deler e k l e n d i hakkındaki kamun tasarısı 
münasebetiyle 262 

Ekrem özden i(İManbul) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kamununum bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine Ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kamun tasarısı mü
nasebetiyle 56,96,103,163,168,294,298 

- 2 1 . 6 . 1 9 2 7 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi Ve bu kamuma bâzı ıgeçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı münâsebetiyle 241 

Hamdi özer «Malatya) - 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununum bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap

samı dışında kalan kamu personelinin ay
lık ve ücretlerine dair kamun tasarısı mü
nasebetiyle 58,94,125,186 

- 27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Perıonel Kamunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler efelenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münâsebetiyle 463,502 

Mehmet özgüneş (Tabu Üye) - 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 85,95,98,99,100,101, 

157,159,165,180 293,318,339,352 432 
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- Genel Kurmay Başkanının görev ve 

yetkilerine ait .kanun tasarısı münasebe
tiyle 535 554 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik kamununum bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ye bu kamuma bâzı " geçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta-
sarısı münasebetiyle 245,267,271,274.280 

SelâJhattin iö^ür (Tabiî % e ) - 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun nârı 
maddelerimın değiştirilmesi ve bu kamuma 
bâzı maddeler d e n m e s i n e ve bu kamu
nun kapsamı dnsmda kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerme dair kanun ta-
sansı münasebetiyle 2i 

Rıfat feürkçine (istanbul - 657 
sayılı Devlet Memnırları kanununun bâ
zı'maddelerinin değiştirilmesi ye bu kamu
ma bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunum kapsamı dısmda kalan kamu per-

Sayfa 
yönelimin aylıfe ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münâsebetiyle 297,357,398,403 

- Genel Kadro kamunu tasarısı müna
sebetiyle 514,540 

- Genel Kurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kamun tasarısı münasebe
tiyle 566 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkımda kamun tasarısı münase
betiyle 566 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunumun bâzı maddelerimin 
des t i r i lmes i ve bu kanununa bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkımdaki kamun t a 
sarısı münâsebetiyle 245 269 

- 2 7 . 7 . 1967 Tarih ve 926 savüı Türk 
Silâhlı Kuvvetle^ Personel Kamumun bâzı 
maddelerinin eleştirilmesi ve bu Kamuna 
bâzı maddeler efelenmesi hakkındaki ka
nun msansı münâsebeti^» 446 478,4ftO.486.490 

Mebmet Ali Pestüci (Zongul
dak) - 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nunumun bâzı 'maddelerinin deş t i r i lmes i 
ve bu kanuna bâzı maddeler i lenmesine 

v e b u k m m m kapsamı dışında kalan 
ta personelinin aylık ve ücretlerine da-
ir kamun tasar^ı münasebe t l e 

R 
Refet (Rendeci (Samsun) - 6 5 7 : madde - - eklenmesi hakkındaki kanun ta-

Sayıh Devlet Memurları Kambumun bâzı i sansı münâsebetiyle 259 
madenlerinin d e § M M W s i ve bu Kanuna 27 7 1967 Tarih ve 926 savdı Türk 
bâzı maddem eklenmeline dair h , m ta- ' Silâhlı. Kuvveleri Persocıel Kanununun 
s-ası ' münasebe t l e ^ " ~ " 341 372 ! ba7ı r ^ d d ^ m i n d d i r i l m e s i ve bu Ka-
'" - 21 6 199.7 Tarih ve 1111 Savdı / ' ; ııüna bâzı maddeler ödenmes i hakkındaki 
Askerlik Kanunumun bâzı maddelermm ! kanun t a ^ s ımünaseVtiyle 491 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geemi '•• " " 

Necip Seyhan (Hakkâri) - 657 
•Sayılı Devlet Memurları Kanununum bâzı 
maddelerinin' de&iştiril'm-i ve hVkarvuıa 
bâzı maddeler ^lem>nesine ve bu kanu
nun kapsamı dış ında kalan kamu perso'-

nelinin aybk ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 18 125 394 

Edip ISomunUu .(Erzuram) - 657 , "' 
Saydı Devlet Memurları Kanununun bâ-
zı m^d'lelerinindeolştirilm-i ve bu kamu-

http://478,4ftO.486.490
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im bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka- .önelinim aylik ve ücretlerine dair kanım 
miram kapsamı dışımda kalan kamu pcr- tasarısı münasebetiyle 92176 

T 
Salih Tanyeri (Gaziantep) - 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı ımaddeler eklenmesine ve bu ka
nunum kapsamı dışımda kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle 5,48,120,236 

Akif Tekin (Antalya) - Genel Kur
may Başkanının görev ve yetkilerine ait 
Ikanım tasarısı münasebetiyle 563 

Ahmet Topaloğlu (Millî Savun
ma Bakanı) - 6 . 6 . 1927 Tarih ve 1076 sa
yılı yedek subaylar ve vedek askerî me
murlar kanununun bâzı' maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle 285,289 

- 1970 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkımdaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 581,582,583 

- Genel Kurmay Başkanımın ıgörev ve 
yetkilerine ait kamun tasarısı münasebe
tiyle 551,560,570.573 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı ' 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinim 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkımdaki kanun ta
sarısı münâsebetiyle 255,275.281 

27 . 7 , 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu Ka
muma bâzı maddeler eklenmesi hakkımdaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 454,458,477,478 

480,484,486,487,490,491,492,493,499,.505 

îhsan Topaloğlu (Giresun) -657 
Sayılı Devlet Memurları Kanımunum bâzı 
imaddelerimin değiştirilmesi ye bu Kamuma 
hâla maddeler eklenmesine ye bu kamu
num kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinim aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 54,87,183,320 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamo
nu) - 657 Savdı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu 
persomelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 105,113 170,331, 

'373,388 
- Genel Kurmay Başkanımın görev ve 

yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 556 

- Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı mü-
nasebetiyle 571 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesi h a l f a d a k i kanun-'ta-
sarısı münâsebetiyle 255,277 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununum 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
muma bâzı maddeler eklenmesi hakkımdaki 
kamum tasarısı münâsebetiyle 495,496,497 

Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) -
1970 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkımdaki kanun " 
tasarısı'münasebetiyle 583 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kamumumun 'bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 'ta
sarısı münasebetiyle 248 281 

Ali Kemal Turgut (Denizli) -657 
•Savdı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanunca-
sarısı münasebetiyle 377 

- 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı 
, Askerlik Kanununun bâzı maddelerinin 
1 değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı .geçici 

maddeler eklenmesi hakkındaki kamum t a 
sarısı münasebetiyle 270 



Salih Türkmen (Ağrı) - 6 . 6 . 1927 
Tarih ve 1076 sayılı yedek subaylar ve 
yeddk askerî memurlar kanununun bâzı 
medddlerinin değiştirilmesi ve bu k a n m a 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkmda-
ki kanun tasarısı münâsebetiyle 286 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair kanım 
tasarısı münasebetiyle 214,341,41.1,415,431 

- Genel Kurmay Başkanımın -görev ve 
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I yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tivle 563 

" - 2 7 . 7 . 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı K u ş e t l e r i Personel Kanununun 

I bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle 491.495 

Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanın
ca S.Ü.) - 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril -

I mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bu karomun kapsamı dışında ikalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

1 kamın tasarısı münasebetiyle 74,146,310 

u 
Ömer Ucuzal (Eskişehir) - 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle 207 374 

Saffet Ural (Bursa) - Genel Knr- , 

may Başkanının ıgörev ve yetkilerine ait 
kanun: tasarısı münasebetiyle 566 

2 7 . 7 . 1967 Tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
ntona bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münâsebetiyle 441 462 

Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) - Genel 
Kurmay Başkanının görev ve yetkilerine 
ait kanun tasarısı münasebetivle 557 

Alaeddin Yılmaztürk * (Bolu) -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
muna Mzı maddeler eklenmesine ve bu kamu
mun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle ' 167 177 371 

- 27 7 1967 Tarih ve 926 sayılı . 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bam maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetivle 482.495 

Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair kanun ta
sarısı münâsebetiyle 96,195,217,229,292,375 

- Genel Kurmay Ba,şkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı münasebe
tiyle 566 

z 
Macit Zeren (Amasya) - Genel Kur

may Başkanının gflrev ve yetkilerine ait 
kanun tasarısı münasebetiyle 560 


