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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/448) 
<S. Sayısı : 462) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/449) 
(S. Sayısı : 463) 

X 3. — Millet Meclisi idare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi. (Millet Meclisi 2/581) (S. Sayısı : 
464) 

X 4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. .Sayısı : 450) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi 25 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 no.ü madde
siyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair. kanun teklifi ve içişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

6. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 



8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . .1967] 

9. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan «oğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tas-arısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

V 
tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞM KSt YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Gece öğretimi yapan İstanbul ÜnİA'orsi-
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12.12.1967] 

2. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekfdeti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

3. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakili ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1 , 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 4. •— Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

2 — 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 8. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

9. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Basjkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508)> 



(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. G. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

13. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

14. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) saydı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

15. — 31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 ^6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci -ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1967) 

17. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kesitin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 .12 . 1967) 

X 19. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

20. —Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşına katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

22. —6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtana tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

23. —Anıkraa Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna di Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

24. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaM Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta

rihi : 25 . 12 . 1967] 



25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
ibeccel Morlkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraca hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

26. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta

sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 •. 19G7] 

27. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 1 . 1968] 
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