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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

— Millî Eğitim ve Ulaştırma Bakan
larının istifa ettikleri ve yerlerine yeni
lerinin tâyinine kadar vazifelerine devam 

Sayfa Sayfa 
edecekleri hakkındaki 
tezkeresi 

Devlet Bakanlığı 
B : 71 41 

DEMEÇLER 

. — Aksoyoğlu Ref et'in, Millî Birlik Ko
mitesince Temsilciler Meclisine seçilecek 
üyelerin Kurucu Meclis teşekkül ettikten 
sonra da seçilebileceği ve bu hususta her 
hangi bir tefsire lüzum olmadığı konusun

da ilim Heyetiyle yaptığı temas ve incele
melerin neticesi B : 67 2:3 

— Maliye Vekili Kemal Kurdaş'm, İlk
öğretim, Arazi ve Bina vergileri kanun
ları hakkında umumi açıklaması B : 75 14:17 

KANUNLAR 

No. i Sayfa 
193 — Gelir Vergisi Kanunu (G. V. K.) 

B : 67 4:14, 
15:36,36:66 

B : 68 4:8 
194 — Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat 

öner'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında Kanun 

B : 67 66:67 
195 — Basın - ilân Kurumu teşkiline , 

dair Kanun B : 68 9:23 
196 — Ekici tütünleri satış piyasaları

nın desteklenmesine dair Kanun 
; B : 68 23:25 

197 — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin bâzı pozisyonlarında değişiklik
ler yapılmasına dair Kanun B :. 68 26:28 

198 — 2349 sayılı Fahrî konsolosların 
aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun B ; 68 28:30 

No. Sayfa 
199 — Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gö

ren Türk çiftçisine yapılacak to
humluk buğday ve tohumluk arpa 
yardımı hakkında .Kanun B : 68 30:31 

200 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun B , : 68 31 

201 — 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
79 ve 80 nci maddeleri ile bu ka
nuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifelerin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

B : 68 31:34 
202 — 6327 sayılı Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı Kanununa bir 
madde ekienmesi hakkında Kanun 

B : 68 34:35 
203 — 657 sayılı Kanunun • 4 ve 6 nci • 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç madde ile bir. geçici mad
de eklenmesine dair Kanun B : 68 35:39 



- 4 — 
No. Sayfa 
204 — Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe 

Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Hukuk ve Veteriner fakülteleri kıs-
mında değişiklik yapılması hakkın
da Kanun B : 68 39:40 

205 — Ordu Yardımlaşma Kurumu Ka
nunu B : 69 12:18, 

18:35 
206 — Arazi ve Bina vergilerinin mat

rahlarına uygulanacak misiller hak
kında Kanun B : 69 72:93 

207 — 'Sökmen Gültekin'in babası Ali 
Öül'tekin ile 'annesi Kadriye Gülte-
k'in'e vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun B : 70 2:3 

208 — Eminoğlu Kâzım Yurtalan'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında Kanun B : 69 3 

209 —.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık kurumları ile 
esinlendirme (rehabilitasyon) tesis
lerine verilecek döner sermaye hak
kında Kanun B : 70 3:9 

210 — 6802 sayılı 'Gider Vergileri Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında Kanun B : 70 9 

> 
211 — Türk Silâhlı Kuvvetleri t<j Hiz

met Kanunu B : 58 2: 
15 

B : 59 3: 

13 

14, 
:25 
12, 
12 

B : 70 17.42, 
43 

212 — Basın meslekinde çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
taıîzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve Ibu kanuna Ibâzı maddeler ek-

213 

314 

meşine dair Kanun 

Vergi Usul Kanunu 
(V. ü. K.) 

<B 
B 
B 

B 
!B . 

68 
: 69 
: 70 

: 70 
71 

39 
315:48 
43.-53 

53:66 
14 

— Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumunun uzuvlarının feshi ile 
mezkûr uzuvların yeniden seçimleri
nin yapılmasına ve Ibu uzuvların faa-

No. Sayfa 
liyete (geçişine kadar Dernek muame
lâtının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yürütülmesine dair Kanun 

B : 71 4:5 
215 — Merhum Cemal Paşa kızı Kâmu-

ran CemaPe vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun B : 71 5:6 

216 — 5682 sayılı Pasaport Kanununa ek 
Kanun B : 71 6:7 

217 — Ottawa'da toplanmış olan 14 ncü 
ıDünya Posta Kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdikma dair kanun 
tasarısı B : 71 7 

218 — 1 sayılı Kanunun '6 ncı maddesi ve 
6, 52 ve 62 sayılı kanunlar gereğince 
nezaret altına alman ve yargılanan
ların muhafaza ve yargılanmaları 
dolayısiyle yapılacak masraflar hak
kında Kanun B : 71 13 

219 —- 85 sayılı Kanunun 107 sayılı Ka
nunla değiştirilen Ek - 2 nci madde
sinin (e) fıkrasına bir bent eklenme
sine ve 5 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun B : 71 13:14 

220 — Dumhıpmar Zafer Âlbidesinin in
şası hakkında Kanun B : 71 8 

221 — Âmme hiükmi şahısları veya mües
seseleri. tarafından fiilen âmme (hik
metlerine tahsis edilmiş gayrimen-
kuller hakkında Kanun B : 71 44:48 

222 — İlköğretim ve eğitim Kanunu 
B : 69 
B : 71 

223 — Yatırımlar Finansman Fonu teşkil 
ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkın- ' 
da Kanun B : 71 48:53 

224 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi hakkında Kanun B : 71 15:40 

225 — 1960 malî, yılı Muvaızenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

IB : 71 53:55 

226 — 42 sayılı Kanun (gereğince emek
liye ayrılan subaylardan isteklilerin 
öğretmenliğe alınüıası hakkındaki 125 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair Kanun B : 71 56 

48:72 
41:44 



KARARLAR 

No. İSayfi 
mühendislere verilecek ihtisas ücreti 
hakkındaki Kanunun fbirinci mad
desinin (B) bendinin değiştirilmesi 
ve hu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun B : 71 80:82 

234 — 6821 sayılı Atom Enerjisi Komis-' 
yonunun kurulması hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin (K) fıkrası
nın değiştirilmesine ve 7256 sayılı 
Türkiye Atom Enerjisi Programının 
tatbik şekli hakkındaki Kanuna bir 
madde ve bir geçici madde eklenme
sine dair Kanun İB : 71 85:87 

235 — Türk Ceza Kanununun bâzı hü
kümlerinin kaldırılması ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi'hakkında Ka
nun B : 71 87.-90 

236 — 1861 sayılı Jandarma efradı Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun B : 71 90.95 

237 — Taşıt Kanunu B : 64 17:35, 
40:48 

B : m 2:9 
B : 69 3:12 
B : 71 56:57 

238 — 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 10 ncu madde
si (C) fıkrasının tadili ve bu kanuna 
4 geçici madde eklenmesi hakkındaki 
63 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desinin tadiline dair Kanun İB : 71 64 

A"o. Sayfa 
227 — 4273 sayılı Subaylar heyetine mah

sus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla muaddel 10 ncu maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair Kanun B : 71 55:56 

228 — Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları ka
nunlarına tâbi hizmetlerin birleştiril
mesi hakkında Kanun B : 71 57:62 

229 — Güihane Askerî Tıp Akademisi bi
nasının inşası hakkında Kanun 

B : 71 63:64 
230 — 6996 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve 'geçici hüküm 
ilâve edilmesi hakkında Kanun 

B : 71 63-64 
231 — Türkiye Büyük Millet Meclisi me

murları teşkilâtı hakkındaki 5931, 
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayıh 
kanunlarla muaddel 5509 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun B : 71 64:70 

332 — 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve bu kanuna geçici beş madde , 
eklenmesi hakkında kanun teklifi 

B : 71 70.80 
233 — 4335 sayılı Subay yüksek mühen

dis, askerî yüksek mühendis ve askerî 

35 — Türkiye öumlhuriyeti Millî Birlik 
Komitesince Temsilciler Meclisine 18 
üyenin seçildiği hakkında B : 68 , 2:3 

36 — Bakanlar Kurulu üyesi olan biç 
şahsın bu sıfatı sona erdikten sonra 
dahi Temsilciler , Meclisi üyesi olma 
sıfatının devam edeceği hakkında 

B : 68 3:4 

37 — Ankara - Kavaklıdere Paris Cad
desi numara 44 te oturan İsmet öz-
can'a maluliyet maaşı bağlanması 
hakkında B : 68 8:9 

38 — Yüksek Soruşturma Kurulu Baş
kanlığına Fazlı öztan'ın seçildiğine 
dair B : 69 3 

39 — Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesince Temsilciler Meclisi üye
liğine Avni Başman'm seçildiği hak-. 
kında B : 71 8:10 

40 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi İdaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair olan 1042 sayılı Kanunun 
25 nci maddesinin tadili hakkındaki 
3282 sayılı Kanunun tefsirine mahal 
olmadığına dair B : 71 95 



RAPORLAR 

Sayfa 
BAYINDIRLIK İMAR VE İSKAN KOMİSYO

NU RAPORLARI 
—*Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 

657 sayılı Kanıma'4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine! ve bu kanuna üç madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Bayındırlık Komisyonu raporu 
(2/173) B : 68 35:39 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
delerinin kaldırılması ve bu kanuna geçici 
dört madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Bayındırlık ve İmar Komisyonu ra
poru (2/179) B : 71 70:80 

—• Taşıt kanunu tasarısı, Bayındırlık ve 
İmar komisyonları mazbatası (1/921) 

B : 69 3:12 
GÜVENLIK, KOMISYONU RAPORLARI 
— O'Kan Sezai'nin, 85 sayılı Kanunun 

107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasına bir bent eklen
mesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ve Güvenlik komisyon
ları raporları (2/197) B : 71 13 :14 

— Ottawa'da toplanmış olan 14 ncü 
Dünya Posta Kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdikına dair kanun tasarısı ve 
Güvenlik Komisyonu raporu (1/1521) 

B : 71 7 
— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim vo 

eğitim hakkındaki kanun teklifi ve Gü
venlik komisyonları raporları (2/119) 

B : 69 48:72 
B : 71 41:44 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mühen
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi
nin (B) bendinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi (2/1(57) B -.71 80:82 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi ve Gü
venlik Komisyonu raporu (2/160) B : 70 17: 

42,43 

Sayfa 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri 'nin, Emir eri tazminat kanunu tek
lifi, Güvenlik Komisyonu raporu (2/96) 

B : 67 3:4 
—- Yurdakuler Muzaffer, ve Kaplan 

Kadri 'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu ka
nunu teklifi ve Güvenlik komisyonları ra
porları (2/85) B : 69 12: 

18,18:85 

İKTİSAT KOMİSYONU RAPORLARI 
— Aksoyoğlu Refet'in, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkında
ki 5931, 6120, 6Ü94, 6215,6341 ve 6885 sa
yılı kanunlarla muaddel 5509 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

4 bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve iktisat Komisyonu raporu 
(2/44) B : 71 64:70 

— 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı Kanununa bir madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı hakkında 
(1/138) B : 68 34:35 

— Arazi ve Bina vergilerinin, matrahla
rına uygulanacak misiller hakkındaki kanun 
tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
d/173) B : 69 72:93 

— 5883 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük giriş Tarife Cetvelinin bâzı pozis
yonlarında değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu rapo
ra (1/165) B : 68 26:28 

— 1060 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyo
nu raporu (1/189) B : 71 63 05 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İktisat Komisyonu mütalâası 
(2/V7S) B : 68 35:39 

— Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile, iktisat Komisyonu rapor
ları (.li/118) B : 71 57:62 



Sayfa 
— ĞeMr Vergisi kanunu tasaıisı ve 

İktisat Komisyonu raporu (1/148, 1/157) 
B • 67 4:14, 

15:36,36:66 
B : 68 4:8 

— Grürael Cemal ve iki arkadaşının, 
(Mlhane Tıp Akademisi binasının inşası 
hakkındaki 'kanun teklifi ile İktisat Ko
misyonu raporu (2/208) . B : 71 63:64 

—• İdareci Üye Ataklı Mucip in, 1 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi ve 6, 52, 62 
«ayılı kanunlar gereğince nezaret altına 
alman ve yargılananların muhafaza ve 
yargılanmaları dotayısiyle yapılacak mas
raflar hakkında kanun teklifli ve İktisat 
Komisyonu raporu (2/205) B : 71 13 

— 3849 «ayılı Fahrî Konsolosların 
aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 ncî 
maddelerinin (tadiline dair kanun hakkın-
da (1/119) B : 68 28:30 

— 'Kaptan Kadri'nin, Hüseyinoğiu 
1317 doğumlu Esat öner'e vatani hizmet 
tertibinden maaş (bağlanması hakkında (ka
nun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 
(2/153) B : 67 66:67 

— Kuytak Fikret'in, Dumlupinar Za
fer Abidesinin inşası hakkındaki kanun 
teklifd ve İktisat Komisyonu raporu 
(2/204) ' B : 71' S 

— Kuytak Fikret'in, Sökmen (rülteikin 
ibaibası Ali Oültekin ite annesi Kadriye 
Giiltekin'e vatani hizmejt ıtertilbinden aylık 
(bağlanması hakkındaki kanun teklifi ve 
İktisat Komisyonu traporu (2/186) 

B : 70 2:3 
— O'Kan Sezai'nin, $5 sayılı Kanunun 

107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nei 
maddesinin (e) fıkrasına ibir (bent eklen-
lienımesine ve 5 nci imaddesmiln değiştiril-
mesıine dair kanun teklifi ve İktisat Ko
misyonu raporu (2/197) B : 71 • 13:14 

— özguneş Mehmet*!», İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi ve İkti
sat Komisyonu raporu (2/119) B : 69 48:72 

B : 71 41:44 
— ıSağlık ve iSosyal Yardıım Bakanlı

ğına ibağlı sağlık müesseseleriyle (Reha
bilitasyon •> esenlendirme) tesislerine ve

rilecek doneı4 sermaye hakkında kanun ita-, 
sanısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/57) . 

B : 70 3:9 
— Taşıt kanunu tasarım ve iktisat Ko

misyonu raporu (1/92) B • 69 3:12 
B : 71 56:57 

— Vergi usul kanun tasarısı ve İkti
sat Komisyonu raporu (1/164) B : 70 53:66 

B : 71 14 
— Yatırımlar finansman fonu teşkili 

ve tasarruf bonoları hakkında kanun ta
sarısı ve iktisat Komisyonu raporu (1/147) 

$ : 71 48:53 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Eımir eri tazminat kanunu tek
lifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/96) 

B : 67 3:4 
— Yurdakuler Muzaffer ve ICaplan 

Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
kanun teklifi ve İktisat Komisyonu rapo
ru (2/85) . B : 69 12:18, 

19:35 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORLARÎ 
— Basın meslekinde çalışanlarla çalış

tıranlar iarasmdaki münasebetlerin tanzi
mi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun (bâzı 
(maddelerinin değiştirilmesine ve bu fca-
nunıa (bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Sosyal İsler Komisyonu ra
poru (2/209) B : 69 35:48 

B : 70 43:53 
—- Emekli sanldılklariyle maluliyet, 5h-

tiyarlık ve ölülm sigortaları kanunlarına 
tâlbi hizmetlerin birleştirilmesi t^akkında-
ki kanun tasarısı ile, İktisat Kofbisyonu 
raporu (1/118) B : 71 57:62 

—• özgünes, Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/119) B : 69 48:72 

— iSağîık Ihdametlerinin sosyajlleştiriî-
meöü hakkında kanun tasarısı ve Sosyal' 
İşler Komisyonu raporu (1/183) B : 71 15:40 

— iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na (bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - eSenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkında kanun tasa
rısı ve İSosyal İşler Komisyonu raporu 
(1/57) B : 7 0 3:9 



Sayfa 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkada

şının, Âmme hükmi şahısları veya mües-. ,., -
seseieri tarafından fiilen âmme hizmetle
rine tahsis edilmiş gayrimenkuller hak-, 
kındaki kanun teklifi ve Sosyal İşler Ko
misyonu raporu (2/124) B • 71 44:48 

— Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumunun uzuvlarının feshi ile mezkûr 
uzuvların yeniden seçimlerinin yapılması
na ve bu uzuvların faaliyete geçişine kadar 
Dernek muamelâtının Sağlık ve Sosyala 
Yardım Bakanlığınca yürütülmesine dair 
kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu (1/172) B : 71 4:5 

— Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi ve Sosyal İşler Komis
yonu raporu (2/78) B : 71 87:90 

— Yurdakuler Muzaffer ye iki arkada
şının, 6996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve geçici hüküm ilâve
si hakkındaki kanun teklifi ve Sosyal İş
ler Komisyonu rapora (2/211) B : 71 62:63 

Sayfa 

KARMA KOMİSYON RAPORU 

Gümrük ve İktisat konüsyonlanndan kurulu 
—- Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-

dar'm Uçuş, yıpranma tazminatı kanunu 
teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonla
rından müteşekkil Karma Komisyon ra
poru (2/167) B : 66:73 

— Yurdakuler Muzafferin, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci. maddesinin ta
dili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesine 
.dair kanun teklifi ve İktisat komisyonla
rından müteşekkil Karma Komisyon rapo
ru (2/163) B : 71 90:95 

Güvenlik ve Sosyal işler komisyonlarından 
kumlu 

— O'Kan Sezai'nin, 4273 sayılı Subay 
terfi Kanununun 10 ncu maddesine bir fık
ra ile geçici madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Sosyal komisyonlarından kuru
lu Karma Komisyon raporu (2/207) B : 55:56 

SAYIN ÜYELER İLE ÎLGtLt tŞLEB 

Çekilme 
— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 

Komitesi kontenjanında Temsilciler Mecli

si üyeliğine yer verilen Avukat Kemal Ta
mer'in çekilmesi B : 71 8:10 

SEÇİMLER f:., 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi kpntenjanmda Temsilciler Mecli
si üyeliğine Avni Başman'm seçilmesi 

B : 71 8:10 
— Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan-

liğma Fazlı öztan'm seçilmesi B : 69 43 

TASARILAR 
— 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Ano

nim Ortaklığı Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı (1/138) 

B : 68 34:35 
— 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyo

nunun kurulması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (k) fıkrasının değiştiril

mesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Ener
jisi Programının tatbik şekli hakkındaki 
Kanuna bir madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/161) 

B : 71 85:87 
— Arazi ve Bina vergilerinin matrah-; 

lanna uygulanacak misiller hakkındaki 



Sayfa 
kanun tasarısı (1/173) B : 69 112133 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı (2/209) B : 69 75:88 

— 1960 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/189) 

• B : 71 -53:55 

— 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah- v 
sus Terfi Kanununun 10 ncu maddesi (e) 
fıkrasının tadiline ve bu kanuna 4 geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesinin tadili
ne dair kanun tasarısı B : 71 164 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük , giriş tarife cetvelinin bâzı 
pozisyonlarında değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı (1/165) B : 68 26:28 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 
ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 
7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı (1/127) B : 68 31:34 

— Ekici tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/174) B : 68 23:25 

— Emekli sandıklariyle maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı (1/118) B : 71 57:62 

— Gider Vergisi kanun tasarısı 
(1/83) B : 70 9:13 

— Gelir Vergisi kanun tasarısı 
(1/148, 1/157) B : 67 4-14, 

15:36,36:66 
B : 68 4:8 

— idare Âmiri Ataklı Mucip ve iki 
arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei 

Sayfa 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı (2/190) B : 68 31 

— 2349 sayılr Fahrî konsolosların 
aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı (1/119) B : 68 28:30 

— Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 
Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğday 
ve tohumluk arpa yardımı hakkındaki ka
nun tasarısı (1/178) B : 68 30:31 

— Ottawa'da toplanmış olan 14 ncü 
Dünya Posta Kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdikma dair kanun tasarısı 
(1/152) B : 71 7. 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı (1/183) 

B : 71 15:40 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Re
habilitasyon - esenlendirme) tesislerine 
verilecek döner sermaye hakkındaki ka
nun tasarısı (1/57) B : 70 3:9 

—- Taşıt kanunu tasarısı, Bayındırlık 
ve imar ve iktisat Komisyonu raporu 
(1/92) B : 69 43:52 

B : 71 56:57 
— Türk Kanser Araştırma ve Savaş 

Kurumunun uzuvlarının feshi ile mezkûr 
uzuvların yeniden seçimlerinin yapılması
na ve bu uzuvlarının faaliyete geçişine ka
dar Dernek muamelâtının Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca yürütülmesine dair 
kanun tasarısı (1/172) B : 71 4:5 

— Vergi usul kanunu tasarısı (1/164) 
' * B : 70 53:66 

B : 71 14 
— Yatırımlar Finansman Fonu teş

kil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısı ve iktisat Komisyonu ra
poru (1/174) B : 71 48:53 

TEFSİRLER 

— Kurucu Meclis üyelerinin Devlet 
Demiryollarında parasız seyahat edip et-
miyeceklerinin 3282 sayılı Kanun muvace

hesinde tefsirine mahal olmadığına dair 
karar alınması (3/63) B : 71 95 



TEKLİFLER 

Sayfa 1 
— Aksoyoğlu Kefet'in, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla muaddel 5509' \ 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna (bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/44) 

B : 71 64:70 
— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Hukuk ve Veteriner fakülteleri 'kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki ka
mın teklifi (2/169) B : 68 39:40 

— Ataklı Mucip ve Çelebi Emanul-
lah'm, Eminoğlu Kâzım Yurta'lan'a, va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması
na dair kanım teklifi (2/195) B : 70 3 

— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-
dar'ıjı, Uçuş yıpranma tazminatı kanun 
teklifi (2/167) B : 70 66:70 

— Ersü Vehbi'nin, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü kadrosunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi B : 71 10 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
m, 657 sayılı Kanuna 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/173) B : 68 35:39 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
m, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna geçici 4 madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/179) * B : 71 70:80 

— Gürsel Cemal ve iki arkadaşının, 
Grülhane Tıp Akademisi binasının inşası 
hakkındaki kanun teklifi (2/208) B : 71 63:64 

—~ idareci Üye Ataklı Mucip'in, 1 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi ve 6, 52, 62 
sayılı kanunlar gereğince nezaret altına 
alman ve yargılananların muhafaza , ve 
yargılanmaları dolayısiyle yapılacak mas-
raflar hakkındaki kanun teklifi (2/205) 

B : 71 13 | 
— Kaplan Kadri'nin, Hüseyinoğlu 1317 i 

doğumlu Esat Ömer'e vatani hizmet ter-

Sayfa 
tibinden maaş bağlanması (hakkındaki ka~ 
nun teklifi (2/153) B : 67 66:67 

— Kuytak Fikret'in, Atatürk Orman 
Çiftliğinin Ziraat Fakültesine devri hak
kındaki kanun teklifi B :71 10:12 

— Kuytak Fikret'in, Dumlupmar Za
fer Âbidesinin inşası hakkındaki kanun 
teklifi (2/204) B : 71 8 

— Kuytak Fikret'in, Sökmen öülte-
kin'in babası Ali Gültekin ile annesi Kad-
riye öültekin'e vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi (2/186) B : 70 2:3 

— Madanoğlu Cemal'in, merhum Ce
mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi (2/176) B : 71 5 -.6 

—• O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hak
kındaki 125 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/191) 

B : 71 56 
— O'Kan Sezai'nin, 85 sayılı Kanu

nun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 
nei maddesinin (C) fıkrasına bir bent ek
lenmesine ve 5 ııci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/197) B : 71 13:14 

— O'Kan Sezai'nin, 4273 sayılı Subay 
terfi Kanununun 10 neu maddesine bir 
fıkra ile bir geçici madde ilâvesine dair 
kanun teklifi (2/207) B : 71 55:56 

— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi (2/119) 

B : 69 38:112 
B : 71 41:44 

— Özgür Selaıhattin'in, 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtisas ücreti hakkındaki Kanunun birin
ci maddesinin (B) bendinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/157) B : 71 80:82 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îcjhizmet kanun teklifi (2/160) 

B : 70 17: 
42,43 



1 1 -
Sayfa 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, Âmme hükmi şahısları veya mües
seseleri tarafından fiilen âmme hizmetle
rine tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkın- * 
daki kanun teklifi (2/124) B : 71 44:48 

— üniversiteler öğretim üyelerinden 
bâzılarının vazifeden affına ve bâzıları
nın diğer fakülte ve yüksek okullara nak
line dair Kanunun 5 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 

B : 71 82:85 
— Yıldız Ahmet'in, Basın İlân ve Rek

lâm Kurumu teşkiline dair kanun teklifi 
(2/61) B : 68 9:23 

— Yıldız Ahmet'in, 'basın meslekinde 
«alışanlarla çalıştırılanlar arasındaki mü
nasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi '('2/209) 

'B :• 68 39 
B : 70 43:53 

— Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi (2/78) B : 71 87:90 

— Ynrdakuler Muzaffer'in, 1861 sa
yılı Jandarma Efradı Kanununun 6348 
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci madde
sinin tadili ve bu kanuna üç ek madde 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/163) 

B : 71 90:95 
— Yurdakııler Muzaffer'in, 5682 sa

yılı Pasaport Kanununun bâzı maddele-
nin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 
(2/188) !B : 71 6:7 

— Yurdakııler Muzaffer ve iki arka
daşının, 6996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve geçici hüküm ilâ
ve edilmesi hakkındaki kanun teklifi 
(2/211) B : 71 62:63 

— yurdakııler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emir eri tazminat kanunu tek
lifi (2/96) B : 67 3:4 

— Ynrdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
hakkındaki kanun teklifi (2/85) B : 69 52: 

58,58 :75 

TEZKERELER 
Devlet Başkanlığı tezkeresi 

—- Millî Eğitim ve Ulaştırma Bakanla
rının istifa ettikleri ve yerlerine yenileri

nin tâyinine kadar vazifelerine dev anı 
edecekleri hakkındaki Devlet 'Başkanlığı 
tezkereleri B : 71 41 

67 
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Sayfa 
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Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Nihat Acar (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) - Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller Ihaikkmda ka
nun ıtasansı münasebetiyle B : 69 89,90, 

91 
Sait Acar (Müşavir) - Yurdakuler Mu 

zaffer ve Kaplan Kadri'nin, Ordu Yar
dımlaşma, Kurumu İkanun teklifi münaıse-
'betiyle B : 69 13,15. 

16,17,18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,29,30,33,34 

Acuner Ekrem - 'Gelir Vergisi kanunu 
tasarısı münasebetiyle B : 68 7 

— Üniversiteler öğretimi üyelerinin 
• bâzılarının vazifelerinden affına ve (bâzı
larının diğer fakülte ve yüksek okullara 

' nakline dair kanunun beşinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında ikanun teklifinin" , 
gündeme alınıp alınmaması hakkında gö
rüşmeler münasebetiyle B : 71' 82 

Adnan (Deniz Binbaşısı) - Özgür Selâ-
hattin'in, 4335 sayılı subay yüksek mü
hendis, askerî yüksek mühendis ve askerî 
mühendislere verilecek ihtisas ücreiti hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin (B) 
(bendinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tefklifi münasebetiyle B : *71 80,81 

Aksoyoğlu Refet - Aksoyoğlu Refet'in, 
Milli Birlik Komitesince Temsilciler Mec
lisine seçilecek üyelerin Kurucu Meclis 
teşekkül ettikten sonra da seçilebileceği 
ve bu hususta her hangi bir tefsire lüzum 
almadığı konusunda ilim Heyetiyle temas 
ve incelemelerin neticesi münasebetiyle 

- B : 67 2 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5931, 

Sayfa 
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı ka
nunlarla muaddel 5509 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 '65,66, 

67 
— Atalklı Mucip ve Tunçjkanat Hay-

dar'ın, Uçuş yıpranma tazminatı kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 70 

— Kurucu Meclis İçtüzüğünün müza
keresi hakkında B : 71 90 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı su
bay yüksek ımühendis, askerî yükselk (mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek 
ühtılsas ücreti halkkındaiki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) ibendinin değiştirilmesi 
ve ıbu kanuna 'bir (geçici ımadde eklenmesi 
haildkındaM (kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 81 

— Yurdakuler Muzafferim, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
tadili ve Ibu kanuna üç eık madde ilâvesine 
dair ikanun teklifi (münasebetiyle B t 71 94 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kapta 
Kadri'nin, Emir eri tazminat kanunu tek
lifi münasebetiyle B : 67 3,4 

Ahmet Tevfik Alpaslan (Maliye Mü
fettişi) - Arazi ve Bina vergilerinin mat
rahlarına uygulanacak misiller hakkında 
fkanun tasarısı münaseibetiyle B : 69 73,74, 

76,7 ,̂78,79,90,92 
— Gelir Vergisi feanunu tasarısı mü-' 

naseibetiyle B : 67 14,21, 
53,66 

—• özguneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 69 64,65 



— 13 
Sayfa 

Arif Arıkan (Vergiler Temyiz Komis
yonu Başkanı) - (Mir Vergisi «kanamı ta
sarısı münasebetiyle B • 67 5,6,8, 

10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
27,28,30,31,33-,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46, 

47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,61,63,64 
B : 68 5,7 

— Vergi Ussu! ıkanunu; tasarısı müna
sebetiyle B : 70 54,55, 

56,57,58,61,63,64,65,66 

Nihat Arkan - Özgüneş Mehmet'in, ilk
öğretim ve eğitim hakfeındafeiı kamum teklifii1 

münasebetiyle B : 69 68 
Feyzi Arslan (Hv. Alb.) - Ataklı Mu

cip ve Tunçkanat Haydar'm, Uçuş, yıpran
ma tazminatı kanun teklifi münasebetiyle 

B : 70 67,68 
Osman Selim Artun (Temsilci) - Emek

li sandıklariyle maluliyet ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tâbi hizmet
lerin (birleştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 71 58,59, 

60,61 

Fethi Aşkın (Gümrük ve Tekel Baka
nı) - 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinin bâzı po
zisyonlarında değişiklikler yapılmasına da
ir kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 26,27, 

28 
* — Ekici tütünleri satış piyasalarının 

desteklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 68 23,24, 

25 
Ataklı Mucip - Ataklı Mucip ve Tunç-

kanat Haydar'm, Uçuş, yıpranma tazmi
natı kanun -teklifi münasebetiyle B : 70 69 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 70 46,48. 

— 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 10 ncu maddesi (c) 
fıkrasının tadiline ve bu kanuna 4 geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 63 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 64 

Sayfa 
— Gelir Vergisi Kanunu tasarısı müna

sebetiyle B : 67 58,59, 
60 

B : 68 5,7 
— 2349 sayılı Fahri konsolosların aidatı 

hakkındaki Kanun 1 ve 2 nei maddelerinin 
tadiline dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 28,29 
— Özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 

eğitim kanunu teklifi münasebetiyle 
B : ,69 57,62, 

63 
B : 71 43 

— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 70 25,33, 

38,41 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme

si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 71 16,19, 

24,33,34,38,39 
— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 69 10 
B : 71 56 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 44,45, 

46,47 
— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 

Komitesi kontenjanında Temsilciler Mec
lisi üyeliğine yer verilen Avukat Kemal 
Tamer'in çekilmesi münasebetiyle B : 71 8,i) 

— Üniversiteler öğretim üyelerinden bâ
zılarının vazifelerinden affına ve bâzıları
nın diğer fakülte ve yüksek okullara nakli
ne dair Kanunun beşinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin günde
me alınıp alınmaması hakkında görüşmeler 
münasebetiyle B : 71 84 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili ve 
tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 71 50 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının, 6996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve geçici hüküm ilâvesi < 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 62' 



Sayfa 
— Yurdakuler Muzaffer ve (Kaplan 

Kadri'nin Emir eri tazminat kanunu tek
lifi münasebetiyle B : 67 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurumu ka-

3,4 

nun teklifi münasebetiyle 
Sayfa 

B : 60 15,16, 
17,18,19,20,26,34 

~ Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan
lığına Fazlı öztan'ın seçildiğine dair karar 
örneği münaselbetiyle B : 69 3 

B 
Mübin Başar (İstanbul Defterdar Mu

avini) - Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü-1 

naseibetiyle ' B : 67 10,26 
ıB : 68 6 

— Vergi Usul Kanunu tasarısı münase
betiyle !B : 70 57 

Adnan Başer (Müşavir) - 6327 sayılı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ka
nununa bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 34,35 

— Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi 
No. 44 te oturan îsmet Özcan'a maluliyet 
maaşı bağlanması hakkında kaçar örneği 
münasebetiyle B .- 68 8 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hu
kuk ve Veteriner fakülteleri kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 68 39,40 

— •Arazi Ve-Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 73,77, 

78,80,81 
— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük giriş tarife .cetvellerinin bâzı po
zisyonlarında değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 27 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 

ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 32,34 

—• Ekici tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dair kanun tasarısı miU 
nasebetiyle B : 68 25 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
m, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 

madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 68 36,38 

— Gelir Vergisi kanunu, tasarısı mü
nasebetiyle B : 67 6,14, 

24,31,34,43,56,57,58,61,66 
B : 68 6,7 

— İdare Âmirleri Ataklı Mucip ve iki 
arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazene! 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 68 31 

— 2349 sayılı Fahrî konsolosların 
aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı 
münasebetiyle B : 68 28,29 

—- Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 
Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğ
day ve tohumluk arpa yardımı hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 30 
— Özgüııeş Mehmet'in, İlköğretim ve 

eğitim hakkındaki kanun teklifi münase- ^ 
betiyle B : 69 51,56 

— Usul hakkında, B : 67 4 
B : 70 55 

— Vergi usul kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 70 54,55, 

58,60,62,63 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Emireri tazminat kanunu 
teklifi münasebetiyle B : 67 4 

Necip Bilge (Müşavir) - Tunçkanat 
Haydar ve iki arkadaşının, Âmme hük
mi şahısları veya müesseseleri tarafından 
fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş 
gayrimenkuller hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 44,45, 

46,47 
Hayri Bozkurt (Mütehassıs) - Aksoy-

oğlu Refet'in, Türkiye Büyük Millet 



— M — 
Sayfa 

Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 
5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ye 6885 sayılı 
kanunlarla muaddel 5509 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

Orhan Cebeci (Maliye V. Uzmanı) - Ba
sın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkın
da 5953 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

Çelebi Emanullah - Arazi ve Bina vergi
lerinin matrahlarına uygulanacak misil
ler hakkında, kanun tasarısı münasebetiy
le B : 69 73,74, 

75,76,78,83,84,86,93 
— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'-

m, Uçuş, yıpranma tazminatı kanun tek
lifi münasebetiyle B : 70 69 

—. Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 69 39 

B : 70 44 
— Gelir Vergisi Kanunu tasarısı mü

nasebetiyle B : 67 6,9, 
23,24,25,26,64' 

— Özgüneş Mehmet'in, lllköğretim ve 
Eğitim hakkındalki kanun teklifi »müna'se-
betiyfe B : 69 56,62, 

64,65,68,69,70 
B : 71 43 

— Özgür Sel âh attın'in, Türk Silâhlı 
İ 

Oahit Demirbaş (Temsilci) - Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 22,29, 

Lokman Derman (DDY. Temsilcisi) -
Emekli sandıklariyle maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 71 60,61 

Sayfa 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 67,68, 
69,70 

değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 70 52,53 

Kuvvetleri Içhizmet kanun teklifi münase
betiyle B : 70 27,30, 

34,35,37,39,42 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le B : 71 3<f,40 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 69 9,10,11 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, Anime hükmî şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrinıekuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle " B : 71 45,46, 

47 
— Yatırımlar finansman fonu teşkili ve 

tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 71 50 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin Emireri tazminat kanunu, tek
lifi münasebetiyle B : 67 3 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurulu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 12,13, 

14,15,16,20,24,26,33 

Orhan Düro (Müşavir) - Basın mesle
kinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkında 5953 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 69 36,38, 

c 

> 
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Sayfa 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
delerinin kaldırılması ve bu kanuna geçici 

Sayfa 
dört madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 74 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B ; 69 5,9 

Prof. Faruk Erem (Mütehassıs) - Yıl
dız Ahmet'in, Türk Ceza Kanununun bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bâzı madde
lerinin _ değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 82,88, 

90 
Murat Ersengöz (Temsilci) - Sağlık hiz~ 

metlerinin sosyalleştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 23,28, 

35 
Ersü Vehbi - 6327 sayılı Türkiye Pet

rolleri Anonim-Ortaklığı Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 68 35 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 74 

— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-
dar'm, Uçuş, yıpranma tazminatı kanun 
teklifi münasebetiyle . B : 70 67,69 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 69 37,38, 

40,41,44 
P> : 70 45,46, 

49,50 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 

ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 33 

— Emekli Sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 57 

—• Ersü Vehbi'nin, Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü kadrosunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 10 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
657- sayılı Kanunun 4 ve 6 neı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 68 35,36, 

37,38,39 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna geçici dört 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 70,74, 

. 75 
— Gider vergileri kanun tasarısı müna

sebetiyle * B : 70 12,13 
— Gelir Vergisi kanunu tasarısı müna

sebetiyle \ • B : 67 5,12, 
25,37,43,44,53 

B : 68 7 
-—- Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata

türk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle' B : 71 11 

— Madanoğlu Cemal'in, merhum Cemal 
Piişa kızı Kâmuran Cemal'e vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 71 6 

—- özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 69 52,56, 

58,63,64 
B : 71 43 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mühen
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi
nin (B) bendinin değiştirilmesi ve bu ka-
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Sayfa 

nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 71 81 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet kanun teklifi münase
betiyle B : 70 21,23, 

24,27,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme

si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 71 19,21, 

27,34,35,40,54,55 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon 
esenlendime) tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 70 5,7,8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 69 8,9,12 
B : 71 57 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının 
âmme hükmi şahısları veya müesseseleri ta
rafından fiilen âmm^ hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 44,46. 

47,48 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzıla
rının diğer fakülte ve yüksek okullara nak-

Sayfa 
üne dair kanunun beşinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin günde
me alınıp alınmaması hakkında görüşme
ler münasebetiyle B : 71 85 

— Vergi Usul kanunu tasarısı münase
betiyle B : 70 57,58, 

62 
— Yıldız Ahmet'in, Basın - İlân ve 

Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun tekli
fi münasebetiyle B : 68 13,16, 

17,18,22 

— Yurdakuler Muzaffer'in, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 71 94 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emir eri tazminat kanunu tekli
fi münasebetiyle B : 67 3,4 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 16,17, 

19,25,26,27,2'9,33,34 
— Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan-, 

lığına Fazlı öztan'm seçildiğine dair ka
rar örneği münasebetiyle B : 69 3 

Nusret Fişek (Sağlık Bakanlığı Müste
şarı) - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle B : 71 16,17, 

18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,39, 
40,41,54,55 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkada
şının, Âmme 'hükmi şahısları veya mües
seseleri tarafından fiilen âmme hizmetle
rine tahsis edilmiş gayrimenkuller hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B r 71 46 

Mustafa Gökben (Kurmay Albay) - Öz
gür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetle
ri îç hizmet kanun teklifi münasebetiyle 

B : 70 
İhsan Güneş (Müşavir) - özgüneş Meh

met'in, ilköğretim ve eğitim kanunu tek
lifi münasebetiyle B : 71 

Gürsoytrak Suphi - Arazi ve Bina ver-

19 

43 

gilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B Î 69 73,74 

77;78,83 
— Ataklı Mucip ve Celebi Emanullah'-

m, Eminoğlu Kâzım Yurtlan'a, vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına da
ir kanun teklifi münasebetiyle B : 70 3 
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Sayfa 

— Basın meslekinde çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tan
zimi hakkındaki 59'53 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 39,42, 

45,48 
B : 70 45,47, 

50,51,52,53 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağ
lı Gümrük Giriş Tarife cetvellerinin bâzı 
pozisyonlarında değişiklikler 'yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 26 

— Ekici tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle (B : 68 25 

— Gelir Vergisi 'Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle ©' : 67 64,65 

— Kifayeti müzakere hakkında 
(B : 70 54 

— Özgüneş Mehmet 'in, ilköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 69 51,58, 

05,67,68,69,70,71 

— özgür Selâbattin'in, Türk iSilâhh 
Kuvvetleri tç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle (B :' 70 24,25 

— Sağlık ihizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe-

Sayfa 
tiyle B : 71 15,16, 

17,18,19,20,21/23,24,25,26,28;29,3!2,33,34,35,37,38, 
39,54,55 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabil? 
tasyon - esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 70 3,4,5, 

6,7,8 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 

B : 69 8 
B ; 7ll 56 

— Vergi Usul kanunu tasarısı münase
betiyle B : 70 54,55 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 52,53 

— Yıldız Ahmet'in, Basın - ilân ve Eek-
lâm Kurumu teşkiline dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 68 13,14, 

15 
— Yurdakuier Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
kanun teklifi münasebetiyle B : 60' 25 

Gürsoytrak Suphi (Sözcü) - Türk Kan
ser Araştırma ve Savaş Kanununun uzuv
larının feshi ile mezkûr uzuvların yeniden 
seçimlerinin yapılmasına ve bu uzuvların 
faaliyete geçmesine kadar Dernek muame
lâtının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca yürütülmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle '$ : 71 4 

H 
Tank Hatusil (Maliye Hesap Uzmanı) -

Gelir Vergisi kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 67 9,26, 

35,65 

Aziz İskender (Atom Enerjisi Genel 
Sekreter Yardımcısı) - 6821 sayılı Atom 
Enerjisi Komisyonunun kurulması hakkın
daki Kanunun 2 nci umdesinin (K) fık

rasının değiştirilmesine ve 72156 sayılı Tür
kiye Atom Enerjisi programının tatbik 
şekli hakkındaki Kanuna bir madde ve 

bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B :' 71 85,86 

Işık Hüseyin (Kurmay Yarbay) - Öz
gür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
iç Hizmet 'kanun teklifi (münasebetiyle 

B : 70 18,19, 
20,22,31,32,41,43 
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— Yurdakuler Muzafferin, 1861 sayılı 
Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen, 12 nci maddesinin 
tadili ve 'bu kanuna üç ek ımadde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 71 90,91, 

92,93,94 
Ilgıt Hüseyin (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) - Taşıt kanunu tasarısı 'münasebe
tiyle B : 69 4,6, 

7,8,9 
Işıl Erhan (Müşavir) - 6327 sayılı Tür

kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı .münasebetiyle B : 68 35 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 73,75 

— Ataklı Mucip ve Çelebi Emanullah ,-
ın, Eminoğlu Kâzım Yurtlan'a, vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 70 3 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 
ve 80 nci maddeleri ile ibu kanuna bağlı 

Sayfa 
7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 33 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 67 36,43 

B . 68 6 

— Gider vergileri kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 70 9,10, 

11,12,13 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabi
litasyon - esenledirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 70 5,6,8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 69 5,7 

— Vergi Usul tkanunu tasarısı- müna
sebetiyle " ' B : 70 58 

—• Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı (münasebetiyle B : 71 . 52 

K 
Kaplan Kadri - Aksoyoğlu Refet'iın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla (mu
addel 5509 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değişitirilimesine ve 'bu kanuna İbâzı 
maddeler eklenımesdıne dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 67,69 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı [münasebetiyle B : 69 80,89 

— Ataklı Mucip ve 'Tunçlkanat Hay-
dar'ın, Uçuş yıpranma tazminatı kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 70 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mi hakkında 5953 sayılı Kanunun ıbâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 69 36,46 

B : 70 50 

— Emekli sandıiklariıyle maluliyet, ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 61 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
ııı, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna geçici dört madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 71 74 

— Gelir Vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 67 6,7,8, 

13,14,17,18,24,36,43,59 

— Gürsel Cemal ve iki arkadaşının, 
Gülhane Tıp Akademisi binasının inşası 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 63 

— Kuytak Fikret'in, Dumlupmar Za
fer Âbidesinin inşası hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 9 
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— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 70 18, 

19,21,24,25,26,27,31,32,36,38,41,42,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 16, 

17,18,23,24,25,26,28,29,34,37,39 
— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 69 12 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı

nın âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 47 

— Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kanununun uzuvlarının feshi ile mezkûr 
uzuvların yeniden seçimlerinin yapılma
sına ve bu uzuvların faaliyete geçmesine 
kadar Dernek muamelâtının Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca yürütülmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 4 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi kontenjanında Temsilciler Mee- , 
lisi üyeliğine yer verilen Avukat Kemal 
Tamer'in çekilmesi münasebetiyle B : 71 8 

— Usul hakkında B : 70 55 
— üniversiteler öğretim üyelerinden ^ 

bâzılarının vazifelerinden affına dair ve 
bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okul
lara nakline dair Kanunun beşinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin gündeme alınıp alınmaması hak
kında görüşmeler münasebetiyle B : 71 85 

— Vergi Usul Kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 70 55 

— Yıldız Ahmet'in, Basın - îlân ve 
Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 68 13,18 

— Yurdakuler ve iki arkadaşının 6996 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve geçici hüküm ilâvesi hakkın
daki kanun 'teklifi münasebetiyle B : 71 62 

—• Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
kanun teklifi münasebetiyle B : 69 17,18 

Ahmet Karakaya (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) - Gider vergileri kanun tasa-

Sayfa 
rısı münasebetiyle B : 70 9,10, 

11,12,18 • 
Karaman Suphi - Arazi ve bina vergi

lerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 69 73,75, 
78,84,86,89,90 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mi hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na 'bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 70 45,46 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinin bâzı 
pozisyonlarında değişiklikler yapılmasına 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 27 

— Gelir Vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 67 5,6,7, 

8,11,12,58 
— 2349 sayılı Fahrî konsolosların ai

datı hakkındaki Kanun 1 ve 2 nci mad
delerinin tâdiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 29 

—• Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 
Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğ
day ve tohumluk arpa yardımı hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 30 

— Kuytak Fikret'in, Dumlupmar Za
fer Âbidesinin inşası hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 9 

— Madanoğlu CemaPin, merhum Ce-
malpaşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi münasebetiyle (B : 71 6 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 70 26,27, 

30,32,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe-. 
tiyle B : 71 54 

— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 69 11 

B ?• 71 56,57 
— Türk Kanser Araştırma ve Savaş 

Kanununun uzuvlarının feshi ile mezkûr 
uzuvların yeniden seçimlerinin yapılma-
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sına ve bu uzuvların faaliyete geçmesine 
kadar Dernek muamelâtının Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca yürütülmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 5 

— Usul hakkında B : 67 6 
B : 69 84 
B : 70 17 

— Üniversiteler öğretim üyelerinden 
bâzılarının vazifelerinden affına dair ve 
bâzılarının diğer fakülte ve yüksek okul
lara nakline dair Kanunun beşinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
nin gündeme alınıp alınmaması hakkında 
görüşmeler münasebetiyle B : 71 82 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 50 

— Yurdaküler Muzaffer'in, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 71 91,93 

— Yurdaküler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
kanun teklifi münasebetiyle B : 69 13,16. 

23,24,26,27,29,34 

— Aksoyoğlu Refet'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla " muaddel 5509 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 66,67, 

68,69 

Karavelioğlu Kâmil - 6327 sayılı Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 35 

— Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi 
No. 44 te oturan îsmet özcan'a maluliyet 
maaşı bağlanması hakkında karar örneği 
münasebetiyle B : 68 8 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hu
kuk ve Veteriner fakülteleri kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B ; 68 40, 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 69 72,73 

74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85, 
86,87,90,91,92 

— Ataklı Mucip ve Çelebi Emanul-
lah'm, Eminoğlu Kâzım Yurtalan'a va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması
na dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 70 3 
— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-

dar'ın, Uçuş yıpranma tazminatı kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 67, 

69,70 
— Basın meslekinde çalışanlarla çalış

tıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mi hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 37,38, 

39,40,45,47 
B : 70 45,48, 

52,53 
— 1960 yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 71 53 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 
ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 32 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
m, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 68 37 
— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah>-

m, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin ve bu kanuna" geçici 
dört madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. münasebetiyle B : 71 79 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 4,5, 

6,7,8 
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— Gider vergileri kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 70 9,10, 

11,13 
. — İdare Âmirleri Ataklı Mucip ve iki 

arkadaşının,, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 68 31 

— İdareci Üye Ataklı Mucip'in, 1 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi ve 6, 52, 62 
sayılı kanunlar gereğince nezaret altına 
alman ve yargılananların muhafaza ve 
yargılanmaları dolayısiyle yapılacak mas
raflar hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 13 

— 2349 sayılı Fahrî konsolosların aidatı 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin tadiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 29 

— Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 
Türk .çiftçisine yapılacak tohumluk buğ
day ve tohumluk arpa yardımı hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle B : 68 30 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 67 4,12, 
"W* « • 18,59 

İB : 68 4,30 
B : 69 34 
ıB : 70 4 
»B : 71 45,54, 

92 
— Kuytak Fikret'in, Bakanlar Kurulu 

üyesi olan bir şahsın bu sıfatı sona erdik
ten sonra dahi Temsilciler Meclisi üyesi ol
ma hakkının devam edeceğine dair karar 
örneği münasebetiyle B : 68 4 

— Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununun 
(bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 12 

— Kuytak Fikret'in, Dumlupmar Zafer 
Âbidesinin inşası hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 8,9 

— Kuytak Fikret'in, Sökmen Gültekin'-
in babası Ali Gültekin ile annesi Kadriye 
Gültekin'e vatani hizmet tertibinden aylık 
'bağlanması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 70 2 

Sayfa 
— Madanoğlu Cemal'in, merhum Cemal 

Paşa kızı Kâmuran Cemal'e, vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 71 6 

— Maliye Vekili Kemâl Kurdaş'm, İlk
öğretim, Arazi ve Bina vergileri kanunları 
hakkındaki umumi açıklaması münasebe
tiyle B : 70 15 

— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 69 50,51, 

63,64,66,67,68,69,70,72 
B : 71 42,43 

— özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı Su
bay, yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ih
tisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 81 
— özıgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri, îç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle ' B : 70 43 

— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 18,22, 

23,24,26,29,34,35,36,37,38,41,54,55 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - esenlendirme) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 70 4,5,7,8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
iB : 69 3,4,6, 

7,8,9,10,11 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı

nın, Âmme hükmi şahısları veya müesse
seleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 45,46, 

47 
— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 

Komitesi kontenjanında Temsilciler Meclisi 
üyeliğine yer verilen Avukat Kemal Ta
mer'in çekilmesi münasebetiyle B : 71 8 

— Usul hakkında B : 67 14,16 
B : 70 17,55 
© : 71 5,65 
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— Vergi tfsul kanunu tasarısı münase

betiyle B : 70 53,54, 
55,58,61,62,65 

B : 71 14 
— Yıldız Ahmet'in, Basın - İlân ve Rek

lâm Kurumu teşkiline dair kanun teklifi 
münasebetiyle © : 68 14,17, 

18 
— Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanu

nunun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
ibâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 71 88 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurumu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 16,19, 

22,23,26 

— Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan
lığına Fazlı öztan'm, seçildiğine dair ka
rar örneği münasebetiyle B : 69 3 

Karavelioğlu Kâmil (Sözcü) - (Mir 
Vergisi .kanunu Itasamsı (münasebetiyle 

B : 67 4,5,6, 
7,11,12,35,37,47,53,57,59,64,65 

Ziya Kayla (Maliye Vekâleti Müste
şarı) - Sağlılk hizmetlerinin {sosyalleştiril
mesi hakkında 'kamın tasarısı münasebe
tiyle B 71 29,34, 

38,39 
Ahmet Kerse (Hâkim Bnb.) - Özgür 

Selabattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri te 
Hizmet »kanun teklifi ımünaıselbetiyle 

B : 70 18,19, 
20,21,23,24,25,26,28,30,31, 
32,34,36,38,39,40,41,42,43 

Nuri Kodamanoğlu (Millî Eğitim Ba
kanlığı Temsilcisi) - Arazi ve Bina vergi
lilerinin (matrahlarına uygulanacak: misiller 
hakkında (kanun tasarısı ımünaselbetiyle 

B : 69 81,82, 
85,86 

Koksal Osman - Aksıoyoğlu Refet'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
TeşMlâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 ısayılı kanunlarla mu
addel 5509 ısayılı Kanunun (bâzı madde'le-
rinin değiştirilmesine ve Ibu kanuna bâzı 
maddeler •eklenmesine dair ikamın teklifi 
münasebetiyle B .• 71 65,69 

Sayfa 
— 6821 isayılı Atom Enerjisi Komisyo

nunun kurulması hakkındaki Kanunun 2 
nei maddesinin (K) fıkrasının değiştiril-
meşine ve 7256 sayılı 'Türkiye Atam Ener
jisi programının tatbik şekli hakkındaki 
Kanuna bir ımadde ve bir geçidi madde 
'eklenmesine dair (kanun 'tasanisı münase-
'betiyle B : 71 86 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasanisı münasebetiyle B : 69 72,73, 

74,75,83,85;86,90,91,92 

— Eflsü Vehfbi ve Çelebi Emanul:lah,-
ın, 6085 ısayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin ve bu kanuna geçici 
dört ımadde 'eklenmesi hakkında kamın 
teklifi münasebetiyle B : 71 75,79 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 7 

— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 69 70 

— Özgür Selâhattin'in, Türle Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet kanun teklifi 'mü
nasebetiyle B : 70 32,37, 

38,41,42 
— Taşıt kanunu ıtasarı'sı inıünaıselbe-

%le B : 69 5,6,8, 
10,11 

— tfeuî hakkında B : 68 39 
B : 70 15, 

55,56 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzı
larının diğer fakülte ve yüksek okullara 
nakline dair Kanunun beşinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun (teklifinin 
gündeme alınıp alınmaması hakkında gö
rüşmeler ımünase-beitiıyle B : 71 83, 

84,85 
— Vergi Usul kânunu tasanisı müna-

fedbetiyle B : 70 58 
— Yıldız Ahmet'in, Balsın - İlân ve 

Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun (tek
lifi münasebetiyle B : 68 10 

— Yıldız Ahmet'in, 'Türk Ceza Kanu
nunun bâzı hükümleoniniin kalıdınlması ye 
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bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle B : 71 88 

— Yurdakuler Muzaffer'in, 1861 sayılı 
Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
tadili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 90 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
kanun teklifi münasebetiyle B : 69 15, 

16,17 
Kemal Kurdaş (Maliye Vekili) - Mali

ye Vekili Kemal Kurdaş'ın, İlköğretim, 
Arazi ve Bina vergileri kanunları hak
kındaki umumi açıklaması münasebetle 

B : 70 14,15, 
16,17 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf Ibonoları ihracı hakkında ka
nun 'tasarısı ımünaiselb eltiyle B : 71 48,49, 

50,52,53 
Şemsi Kııseyrı (Basın Mümessili) - Ba

sın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kında 5953 ısayılı Kanunun bâzı ımaddele-
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler .eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 69 37,39, 

40,41.43,45,46 
. Kuytak Fikret - Aksoyoğlu Refet'in, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 
6341 ve 6885 sayılı kanunlarla muaddel 
5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 68 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrahla
rına uygulanacak misiller hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 69 78,82, 

86,89,90,91 
— Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı

ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 69 38,40, 

— Dumlupmar Zafer Âbidesinin inşası 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 8 
— Ersü Vehbi'nin, Devlet Su İşleri Ge

nel Müdürlüğü kadrosunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 10 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı müna
sebetiyle . B :'.67 35,52, 

65,66 
B : 68 0 

— Kuytak Fikret'in, Bakanlar Kurulu 
üyesi olan bir şahsın bu sıfatı sona erdik
ten sonra dahi Temsilciler Meclisi üyesi ol
ma hakkının devam edeceğine dair karar 
örneği münasebetiyle B : 68 3,4 

— Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tekli
fi münasebetiyle B : 71 10,11, 

12 
— Madanoğlu Cemal'in', Merhum Ce

mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e, vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 . 6 

— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 
Eğitim kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 69 64,68 
B : 71 43 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 80,81 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 19,23, 

25,26,27,33,34,54 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 70 8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiy
le B : 69 4,5,8,9 
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— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi kontenjanından Temsilciler Mec
lisi üyeliğine yer verilen Avukat Kemal Ta
mer'in çekilmesi münasebetiyle B : 71 8 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : -71 51 

— Yurdakuler Muzaffer'in, 1861 sayı
lı Jandarma efradı Kanununun 6348 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesi
nin tadili ve bu kanuna üç ek madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 94 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurulu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 17,20, 

21,33 
Küçük Sami - Arazi ve Bina vergileri

nin matrahlarına uygulatacak misiller 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 69 73,81, 
82,83,85,87,89,90,92,93 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
delerinin kaldırılması ve bu kanuna geçici 
dört madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle B : 71 71,75, 

76 
— Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata

türk Orman Çiftliği Kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanım teklifi 
münasebetiyle B : 71 12 

— Maliye Vekili Kemal Kurdaş'm, İlk
öğretim Arazi ve Bina vergileri kanunları 
hakkındaki umumi'açıklaması münasebetiy
le B : 70 16 

Sayfa 
— Millî Birlik Komitesinin tarihi vazi

fesinin bittiğine dair beyai-at B : 71 82 
— Ottova'da toplanmış olan 14'ncü 

Dünya Posta Kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdikma dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 71 7 

.— özgüneş Mehmet'in, ilköğretim ve 
eğitim hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle ' B : 69 51,57, 

64,65,68,70 
— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri İç Hizmet kanun teklifi münase
betiyle B : 70 21 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 71 57 

— Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ka
nununun uzuvlarının feshi ile mezkûr uzuv
ların yeniden seçimlerinin yapılmasını ve 
bu uzuvların faaliyete geçmesine kadar 
Dernek muamelâtının Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca yürütülmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 4 

— Usul hakkında B : 69 84 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının vazifelerinden affına ve bâzıla
rının diğer fakülte ve yüksek okullara nak
line dair kanunun beşinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin gün-
d me alınıp alınmaması hakkında görüşme
ler münasebetiyle B : 71 82,84 

— Yıldız Ahmet 'in, Türk Ceza Kanunu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 82 

— Yurdakuler Muzaffer'in, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 71 93,94 

M 
Madaaoğlu Cemal - özgür Selâhattin.'.-

in, Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nun teklifi münasebetiyle B : 70 19,34, 

36,42 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 69 5,10, 

11 
B : 71 57 



Sayfa 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden bâ

zılarının vazifelerinden affına ve bâzıları
nın diğer fakülte ve yüksek okullara nakli
ne dair Kanunun beşinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanım teklifinin günde-

O'Kan Sezai - AksoyoğJru Refet'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5931, 61120, 6194, 6215, 
6341 ve 0885 sayılı kanunlarla muaddel 
5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 71 66 

— '6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonu
nun kurulması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (K) fıkrasının değiştirilmesine 
ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi prog
ramının tatbik şekli hakkındaki kanuna* bir 
madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 86 

— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'-
m Uçuş, yıpranma tazminatı kanun teklifi 
münasebetiyle • B -. 70 68 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'ın, 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 68 36,38 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'ın, 
6086 sayılı Karayolları-Trafik Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
delerindin kaldırılması ve bu 'kamuma geçici 
dört madde eMenımesi hakkımda kanımı tek
lifi münasebetiyle B : 71 70 

— Gürsel Cemal ve iki arkadaşının, Gül-
hane Tıp Akademisi binasının inşası hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 63 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 71 68,93 
— Kuytak Fikret'in, Bakanlar Kurulu 

üyesi olan bir şahsın bu sıfatı sona erdik
ten1 sonra dahi Temsilciler Meclisi üyesi 
olma hakkının devam edeceğine dair karar 
örneği münasebetiyle B : 68 4 

2 1 -
; Sayfa 

me alınıp alınmaması hakkında görüşmeler 
münasebetiyle B : 71 8ö 

— Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan
lığına Fazlı öztan 'm seçildiğine dair ka
rar örneği münasebetiyle B r 69 3 

— Özgür Selâhattinln, 4335 sayılı Su
bay, yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ih
tisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ve 
ibu kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 81 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 38,40 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 71 57 

— Usul hakkında B : 71 65 
™~ Üniversite öğretim üyelerinden bâ

zılarının vazifelerinden affına ve bâzıları
nın diğer fakülte ve yüksek okullara nakli
ne dair Kanunun beşinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin gün
deme alınıp alınmaması hakkında görüş
meler münasebetiyle B : 71 82,84 

— Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanunu
nun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki'ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 90 

— Yurdakuler Muzafferin, 1861 sayılı 
Jandarma efradı Kanununun 6348 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin ta
dili ve bu kanuna üç ek madde ilâvesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 71 92,93, 

94,95 
— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada

şının 6996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve geçici hüküm ilâvesi 
(hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 62 
Behiç Onul (Ankara Tıp Fakültesi De

kanı) - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle B r 71 21,29 

O 
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Tahsin önalp (Karayolları Umum Mü
dür Muavini) - Ersü Vehbi ve Çelebi Ema-
nullah'm, 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, "bâzı maddelerimin kalldıırılması ve ibu 
'kanuna geçici dört madde eklenmesi hakkın
da kanun tekMfi münasebetiyle B : 71 74,75 

79 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiy

le B : 69 3,4,5, 
6,7,8,9,10,11 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 44,46, 

46 

Rifat Özenç (Maliye Temsilcisi) - Gelir 
Vergisi Kanunu tasarısı münasebetiyle 

B : 67 8,12, 
14,15,16,31,35,36,37,38,42,43,44,45,46,48,49,50,56, 

09,61,64,65 
— Vergi Usul kanunu tasarısı müna

sebetiyle B : 70 56,57, 
, 59,60,61,62,63,64,65,66 

Özgiineş Mehmet - 6327 sayılı Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 68 34 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle (B : 69 76,81, 

86,89,9i, 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79! 

ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 
7 ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B - 68 33 
— Ersü Veh'bi ve Çele'bi Emanullah'ın, 

657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna üç mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B i 68 37,38 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâ-

Sayfa 
zı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuaııa 
geçici dört madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 7'5 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 67 25 

— Madanoğlu CemaPin, Merhum Ce
mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 6 

— özgüneş Mehmet'in İlköğretim ve 
eğitim hakkındaki kamuın teklifi münasebe
tiyle B : 69 •48,57, 

58,62,63,64,69,70 
—• özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri İç hizmet 'kanım teklifi müna
sebetiyle B : 70 19,31, 

32,33,36,39,40,41,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyal'leşt iril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle . B : 71 28 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, Âmme hükmi şahısları veya mües
seseleri tarafından fiilen âmme hizmetle
rine tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle B : 71 44 

— Vergi Usul Kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 70 54 

— Yıldız Ahmet 'in, Basın - İlân ve 
Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 68 10,19 

Özgür Selâhattin - Aksoyoğlu Refet'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla mu
addel 5509 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 66,67 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt
çe Kanununa 'bağlı (L) işaretli cetvelin 
Hukuk ve Veteriner Fakülteleri kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 68 39 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 74,79, 

A 



Sayfa 
— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-

dar'm, Uçuş, yıpranma tazminatı Kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 68 

— Basın meslekinde ealıışadkrla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 69 38,40, 

44 
B : 70 45,47, 

48,49,51,52 
—•• Ekici tütünleri satış piyasalarının 

desteklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 24 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
m, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 68 39 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
iıı, 6085 sayılv Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin 'kaldırılması ve bu kanama 
geçici dört madde eklenmesi ihakkınıda ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 74,70 

— Gelir Vergisi Kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 67 12,23, 

42,43,49,55,56,60,61,64 
— 2349 sayılı Fahrî konsolosların ai

datı hakkındaki Kanun 1 ve 2 nci mad
delerinin tadiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 29 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 70 51,55, 

56 
— Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 

Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğ
day ve tohumluk arpa yardımı hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 30 
— Madanoğlu CemaFinı, Merhum Ce

mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 6 

— O'Kan Sezai'nin 85 sayılı Kanunun 
107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasına bir bent eklen-

Sayfa 
meşine ve 5 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kânun teklifi münasebetiyle 

B : 71 14 
— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 

eğitim hakkımdaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 69 68 

— özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ih
tisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71. 80,81 
— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri tç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 70 20,22, 

25,33,34 
— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 69 9,11 
— Usul hakkında B : 67 4,7,14 

B : 71 65 
— Vergi Usul (kanunu tasarısı müna

sebetiyle , B - 70 56,57, 
58,59,60 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkımda ka
nun (tasarım ımünaseeibtiyle B : 71 50 

— Yıldız Ahmet'in, Balsın - ilân ve 
Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun tek
lifi münasefbetiyle B : 68 12, 

14,18 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Ordu Yardımlâşmıa Kurumu 
kanun »teklifi (münasebetiyle B : 69 13,24 

Ertuğrul Özkandemir (Temsilci) - Sağ
lık hikmetlerinin sasyalleştirdılımeısi hak
kında kanun tasarısı (münasebetiyle 

B : 71 24,25, 
26,27 

özkaya Mehmet Şükran - Aköoyoğlu 
Refet'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5931, 
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 ısayılı ka
nunlarla muaddel 5509 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 66, 

67,69 
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— '6327 sayılı Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı Kanununa bir ımadde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle B : 68 35 

—•- Arazi ve Buna vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun 'tasamsı münasebetiyle B : 69 83,85, 

89,91,93 
.— Emekli sandıfclariyle maluliyet, ih

tiyarlık ve 'â\ma sigortaları kanunlarına 
tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

, B : 71 61 
— Ensü Vehbi'nin, Devlet 'Su işleri 

Genel Müdürlüğü kadrosunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 71 10 

— Fikret Kuytak'ın', Dumlupınar Za
fer Abidesinin inşası 'hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 9,10 

— Gelir Vergisi Ikanunu tasarısı (müna
sebetiyle B : 67 26 

— Kifayetti müzakere (hakkında 
B : 68 28 

— Kuytalk Fikret'in, Sökmen Gülte-
kin'in babası Ali Gültekin ile annesi Kad-
riye Gültekin'e vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle, B : 70 2 

— Madanoğlu Cemal'in, Merhum Ce
mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 6 

— Özgüneş Mehmet'in, ilköğretim ve 
eğitim kanun teklifi (münasebetiyle 

B : m sı, 
64;65 

— özgür ISeîâhatitin'in, 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mü-
(hendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtıısas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 80,81 
— özgür Selâhattin'dn, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri iç Hizmet kanun teklifi mü
nasebetiyle B • 70 £0,36, 

37,38 

Sayfa 
— -Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkındaki kanun tasarısı (münase
betiyle B : 71 19,36, 

37,39,40 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabi
litasyon - esenlendirme) tesislerine veri
lecek döner sermaye hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 70 4,5,6 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 69 9,11 
B : 71 56 

— Tunçkanat Haydar ve. iki arkadaşı
nın âmıme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 46,47 

— Usul hakkında B : 70 17 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının 'vazifelerinden affına ve bâzı-
larmın diğer fakülte ve yüksek okullara 
nakline dair Kanunun IBeşinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
finin gündeme alınıp alınmaması hakkın-
ıda görüşmeler münasebetiyle B : 71 85 

— Vergi Usul kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 70 54,65 

— Yıldız Ahmet'in, Basın - îlân ve 
Keklâm Kurumu teşkiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 68 22 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurumu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 20,23, 

24,25,26,29,34 
Hakkı Özkazancı (Maliye V. Temsil

cisi) - Arazi ve Bina vergilerinin matrah
larına uygulanacak misiller hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 69 72,74, 

76,78,80 
— 2349 sayılı Fahri konsolosların aidatı 

hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri
nin tadiline dair kanun tasarısı münase
betiyle B : 68 28,29 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 
ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 31.32, 
33 
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Sayfa 
Reisoğlu Kemal (Adalet Bakanlığı mü

messili) - Basın meslekinde çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tan
zimi hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ;bu kanuna 

Hikmet Savcı (Maliye Vekâleti Tem
silcisi) - Arazi ve Bina vergilerinin mat
rahlarına uygulanacak misiller hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 69 72,77, 

80,81,82,83,84,85,86,89,92 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe-

Reşat Tardu (Millî Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı) - Arazi ve Bina vergilerinin 
matrahlarına uygulanacak misiller hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 69 81.82, 
83,84,86,87,89,90,91,92,93 

— özgüneş Mehmet'in, ilköğretim ve 
eğltUm hakkımdaki İkamın teklifi müna-
sebeitiyile B : 69 48,51 

52,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69 
Tunçkanat Haydar - Aksoyoğlu Refet'-

in, Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341, ve 6885 sayılı kanunlarla muad
del 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 66,68, 
70 

— 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Ana-
nim Ortaklığı Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 68 35 

— Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi 
No: 44 te oturan îsmet özean'a maluliyet 
maaşı bağlanması hakkında karar örneği 
münasebetiyle B : 68 8 

Sayfa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 69 38,40, 

41,42,43,44,45,46,47 
<B : 70 44,50, 

:••:••••• c v- 51,58 

tiyle B : 71 21,22, 
23,24,25,30,31,35,36,40,41,53,54 

Şükrü Soykan (Emekli Sandığı Tem
silcisi) - Emekli sandıklariyle maluliyet ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 61 

— Arazi ve Bina vergilerinin matrahla
rına uygulanacak misiller hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 69 73,85, 

86,89,90,93 
— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay-

clar'm, Uçuş, yıpranma tazminatı kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 66,68, 

69,70 

— Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
münaselbetiyle B : tâ9 41,48, 

44,46,47 

— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 
ve 80 nci maddeleri1 ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 32, 
33,34 

— Ekici tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 24 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
•m, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı madde-

s 

* ^p 
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lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
madde ile bir, geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 68 38 

— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-
ın, 6985 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
(bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna geçici dört madde eklenmesi haik-
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 76,79 
— Fikret Kuytak'm, Dumlupmar Za

fer Âbidesinin inşası hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 71 9 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B .: 67 17,23, 

' 25,35,36,43,57,59,64,65 
— 2349 sayılı Fahrî konsolosların 

aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 68 30 

— Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 71 11,12 

— Millî Birlik Komitesinin tarihî vazi
fesinin bittiğine dair beyanı B : 71 82 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı 
Subay, yüksek mühendis, askerî yüksek 
mühendis ve askerî mühendislere verile
cek ihtisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 
nci maddesinin (B) bendinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle t B : 71 80,81 

— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Sayfa 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 70 19,20, 

24,25,26,27,30,31,34,36,37,38,39,40,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 16,22, 

25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 69 9 

— Usul hakkında B : 70 17 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının vezifelerinden affına ve bâzı
larının diğer fakülte ve yüksek okullara 
nakline dair Kanunun beşinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
gündeme alınıp alınmaması hakkında gö
rüşmeler münasebetiyle B : 71 82,83 

— Vergi usul kanunu tasarısı münase
betiyle B : 70 58,61, 

62,63 

— Yıldız Ahmet'in, Basın - İlân ve 
Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 68 10,16 

— Yurdakuler Muzafferin, 1861 sa
yılı Jandarma efradı Kanununun 6348 
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna üç ek madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 90, 
91,92 

Tunçkanat Haydar (Sözcü) - Yurda
kuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, 
Ordu Yardımlaşma Kurumu kanun teklifi 
münasebetiyle B : 69 1?,13, 

16,17,18,20,23,24,26,32,33,34 

u 
ülay Sıtkı - Emekli ®anıdı!k'lariyle ma

luliyet, ühtiyarbk ve ölüm sigortaları ka
nunlarına tâıbd hizmetlerin (birleştirilmesi 
hakkındaki Ikanun tasarısı münasebetiyle 

B : 71 57, 
59,60 

— Ersü Vehni ve Çelebi Elmanullah'-
m, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu

nunun ibâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
Ibâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna geçici dört madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 71 
— Gelir Vergisi kanunu (tasarısı mü

nasebetiyle B : 67 57, 
58,59 

- y B : 69 5,6,7 

\ 
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— Maliye Vekili Kemal Kurdaş'm, 
İlköğretim, Arazi ve Bina vergileri ta
nımları hakkındaki umumi açıklaması 
münasebetiyle B : 70 15 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç Hizmet /kanun teklifi müna
sebetiyle B : 70 17,32, 

36,37,39,40,42 

Usul hakkında B : 70 26 

Sayfa 
— Üniversiteler öğretim üyelerinden 

bâzılarının vazifelerinden affına vs bâzı
larının diğer fakülte ve yüksek 'Okullara 
nalkline dair Kanunun beşinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun telklifinin 
gündeme alınıp alınmaması hakkında gö
rüşmeler ımünaseibetiyle B • 71 83,84 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili 
ve tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 71 49 

O 
îsmail Hakkı Ülkümen (Danıştay 4 

ncü Dairesi Reisi) - Basın meslekinde ça
lışanlarla çalıştıranlar arasındaki müna
sebetlerin tanzimi hakkında 5953 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve Ibu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Ikanun tasarısı münaselbetiyle 

B : 70 58 

— 'Gelir Vergisi kanunu (tasarısı mü-
nasebetiyte B : 67 11,12, 

15,35,58,64 

— Vergi Usul kanunu tasarıisı müna-
selbetîyle B •. 70 55,56, 

57,58,59,60,61,62,63,64 

Nazmi Yavuzalp (Müşavir) - Yurda-
<küler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Ikanun teklifi mü
nasebetiyle B : 69 16,19 

Yıldız Ahmet - Atalklı Mucip ve Tunç-
kanat Haydar'm, Uçuş, yıpranma tazmi
natı Ikanun teklifi ımünasejbetiyle B : 70 67, 

68,69 
— Gelir Vergisi (kanunu tasarısı mü

nasebetiyle B : 67 7,8, 
17,20,33,52,53,58 

B : 68 5 
— Gündem hakkında B : 70 3 
— Kifayeti müzakere halkkında 

B : 68 8 
B : 70 62 

— Kuytak Fikret'in, Balkanlar Kurulu 
üyesi olan bir şahsın bu sıfatı 'sona erdilk-
ten sonra dahi Temsilciler Meclisi üyesi 
olma hakkının devam edeceğine dair ka
rar örneği münasebetiyle B : 68 ,4 

• .— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri iç Hizmet Ikanun teklifi müna
sebetiyle B : 70 23,24, 

25,30,33,35,37,38,39,41 
— Öağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 71 17,19, 

22,23,24,25,27,29,34,36,38 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabilitas
yon - esenlendirme) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 70 5,8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 69 5,7,9, 

10,11 
— Türk Kanser Araştırma ve ıSavaş Ka

nununun uzuvlarının feshi ile mezkûr 
uzuvların yeniden seçimlerinin yapılması
na ve bu uzuvların faaliyete geçmesine ka
dar dernek muamelâtının Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca yürütülmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 71 4 
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— Türkiye Cumkuriıyeti Millî Birlik 
(Komitesi kontenjanında Temsilciler Meclisi 
üyeliğine yer verilen Avukat Kemal Ta
mer'in çekilmesi münasebetiyle B :»71 8 

— Usul hakkında B : 67 5 
B : 70 17 
B : 71 5 

— Yatırımlar finansman fonu teşkili ve 
tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 71 49,50 

— Yıldız Ahmet'in Basın - ilân ve Rek
lâm Kurumu teşkiline dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 68 9,10, 

12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının 6996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve geçici hüküm ilâvesi 
(hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 62 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Ordu yardımlaşma kurumu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 13,14, 

19,33,24 
Yıldız Ahmet (Sözcü) - Basın mesle

kinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkında 5953 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinim değiştiril
mesine ve bu kanuna (bâzı maddeler eklen-

' meşine dair kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 68 39 
B : 69 35,36, 

37,38,39,41,44,45,46,47,48 
B : 70 44,45* 

46,47,48,50,52 

Yurdakuler Muzaffer - Aksoyoğlu Re-
fet'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5ı981, 6120, 
6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 
muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münaselbetiyle ÎB •. 7 1 68 

— Basın meslekinde'çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkında 5953 sayılı Kanunun ıbâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
ibâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 70 45 

Sayfa 
— 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 

ve 80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 
ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münaselbetiyle 

B : 68 31,32, 
33 

— Emekli SandıMariyle maluliyet ih
tiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâ
bi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münaselbetiyle iB : 71 57,59, 

61 
— Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah'-

m, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesine- ve bu kanuna üç 
madde ile bir geçici madde eklenmesine, da
ir kanun teklifi münaselbetiyle B : 68 36,37, 

38 
— Fikret Kuytak'ın, Üıumlupmar Za

fer Abidesinin inşası hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle B : 71 9,10 

— Gelir Vergisi kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 68 6,7 

—• Kifayeti müzakere hakkında 
B : 68 18 
B : 71 15,67 

—• Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören 
Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğ
day ve tohumluk arpa yardımı hakkındaki 
kanım tasarısı münasebetiyle B : 68 30 

— Kuytak Fikret'in, 5650 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 71 11 

— Kuytak Fikret'in, Sökmen Gülte-
kin'in babası Ali Gültekin ile annesi 
Kadriye Gültekin'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 70 2,3 

— Madanioğlu Cemal'in, Merhum. Ce
mal Paşa kızı Kâmuran Cemal'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 71 6 

— O'Kan Sezai'nin, 85 sayılı Kanu
nun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 
nci maddesinin (e) fıkrasına bir bent ek
lenmesine ve 5 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 13,14 
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Sayfa 
— özgüneş Mehmet'in, İlköğretim ve 

eğitim kanunu te'klifi münasebetiyle 
B : 69 60,62, 

64,69 
B : 71 42 

— Özgür Selâhattin'in, 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtisas ücreti hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 71 80 
— özgüı- Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri îç hizmet 'kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 70 25,26, 

31,39,43 
— Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril

mesi hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle B : 71 28 

—- Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine 
tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 71 44,45 

Sayfa 
—- Vergi usul kanunu tasarısı müna

sebetiyle B : 70 54 
— Yurdakuler Muzafferin, 1861 sa

yılı Jandarma efradı Kanununun 6348 
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci mad
desinin tadili ve bu kanuna üç ek madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle •• . B : 71 90,94 

- - Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının, 6996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve geçici hüküm 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 71 62 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Ordu yardımlaşma Kurumu ka
nun teklifi münasebetiyle B : 69 21,29 

Yurdakuler Muzaffer (Sözcü) - Yur-
| daimler Muzafferin, 5682 sayılı Pasaport 
I Kanununun bâzı- maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 
B : 71 6 

Turgut Yücer - Ataklı Mucip ve Tunç
kanat Haydar'm, Uçuş yıpranma tazmi
natı kanun tdklifi münasebetiyle B ' : 70 67 


