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BAKANLAR KURULU 
Sayfa 

— Sanayi Bakanı Şahap Koeatop-
çu'nun, Bakanlığına ait işlev üzerinde 
açıklaması B : 13 2:11 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi Bakanlar Kurulunun progra
mı B : 2 6:12 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi tarafından Hükümetin çalışıma 
programına esas teşkil etmek üzere ha
zırlanan direktifin okunması B : 9 2:5 

—• Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam Selim Sarper'in avde
tine kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet 
Başkam ve Başbakan Org. Cemal Gür-

Seyfa 
sel'in vekâlet edeceğine dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi (3/36) B : 14 

— Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığı Vekili Selim Sarper'in 
avdetine kadar, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına Devlet Bakanı Nasır Zey-
tinoğlu'nun vekillik edeceğine dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi (3/38) B : 14 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakam Ekrem Alican'ın avdetine kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakam" Fet
hi Aşkm'ın vekillik edeceğine dair Devlet 
Başkanlığı, tezkeresi (3/37) B : 14 

- G 

ÇEŞÎTLÎ İŞLER 

— Bâzı şahısların mal beyanına da
vet edilmesine dair Millî Birlik Komitesi
nin beş sayılı kararı ile Sekreterliğe ta
nınmış olan yetkinin devam ettirilmesi 

B : 14 
— Millî Birlik Komitesi Üyelerinin 

yaptıkları yurt içi gezilerine ait Sekreter

likçe hazırlanan gezi formlarına göre dü
zenlenecek raporları incelemek üzere bir 
Karma Komisyon kurulması B : 14 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi tarafından Hükümetin çalışma 
programına esas teşkil etmek üzere ha
zırlanan direktifin okunması B : 9 

3:4 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve 
Millî Birlik Komitesi Başkam, Başbakan 

Gürsel Cemal'in açış söylevi B : 1 9 f t 

No. 

KANUNLAR 
Sayfa ! No. 

70 — 7238 sayılı Kanunun birinci mad
desinin son fıkrasında değişiklik ya
pılmasına dair Kanun P> ; 3 7:12 

Sayfa 
71 — Genel tarım sayımının bir yıl ge

ri bırakılmasına dair geçici Kanun 
B : 3 12 



No. Sayfa 
72 — Devlet daireleri ve diğer idare

lerce yapılmakta bulunan veya ya
pılmasına teşebbüs edilmiş olan in
şaat, tesisat ve her türlü işler ve 
satmalmalar Ihakkmda Kanun 

B : 3 12:16 

73 — Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernek
leri Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Teşekkülleri Federasyonu 
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Teşkilâtı Konfederasyonunun uzuv
larının fe^hi ile yeniden seçimleri
nin yapılması hakkındaki 39 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun B : 3 16:18 

74 — 7269 sayılı Umumi hayata mües
sir âfetler dolay isiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun 26 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun B : 3 18:20 

75 — 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa bir madde 
eklenmesine dair Kanun B : 5 28 :25 

76 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak-
'kında Kanun B : 6 5:8 

77 — Milletlerarası Kalkınma Birliğine 
katılmak üzere Hükümete yetki ve
rilmesine dair Karnın B : 6 12 

78 — 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü Kanununun 40 ve 43 ncü mad
delerinin tadiline dair Kanun 

K. Mecmuası S. : 195 

79 —• Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve 
fon hesaplarının' tasfiyesine ve bâzı 
'hükümler ihdasına dair Kanun 

B : 7 9:11, 
16:37 

B : 8 3:10, 
10:17 

80 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 nci maddesinin 58 nci bendine tev
fikan belediyelerce kurulan toptancı 
hallerinin sureti idaresi ıhakkmda 
Kanun' Tİ : 10 5:23 

No. Sayfa 
81 — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâ

tı Esasiye Kanununun bâzı hükümle
rinin kaldırılması ve bâzı Ihüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 
sayılı geçici Kanunun 6 ncı madde
sinin 5 nci fıkrasında değişiklik ya
pılmasına dair Kanun B : 10 23:26 

82 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun ' B : 12 6:7 

83 — Millî Müdafaa Vekâleti İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu teşkiline 
dair 7279 sayılı Kanuna bir ek mad
de ilâvesi hakkında Kanun B : 12 3:6 

84 — 3546 sayılı Danıştay Kanunum ı 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kamın B : 11 14:27 

B : 13 11:13 

85 — 7126 sayılı Sivil müdafaa Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Ka
nun B : 11 12 

B : 13 16:20 

86 — Yatırımlar (Holding) Anonim 
Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar 
verilmesine dair Kanun D : 13 20:21 

87 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/1) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun B r 14 6:8 

88 — Devrilen iktidar zamanında suç 
işliyen yüksek dereceli memurlar 
hakkında yapılacak soruşturma usu
lüne dair 45 sayılı Kanunun tatbi
katının durdurulması hakkında Ka
nun B : 14 8:10 

89 — Sayıştay Soruşturma Kurulunun 
görev ve yetkileri hakkında Kanun 

B : 14 10:12 

90 — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

B : 14 19:22 
B : 15 3:8 



s 
No. 
91 

92 

Sayfa 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında Kanun B : 9 10:12 

B : 14 12:19 
B : 1/) • 8:22 

— 6434 sayılı T. (1 Emekli Sandığı 

No. Sayfa 
Kanununa ek 42 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Kanun B : 5 25:26 

B : 7 4:9 
B . 1 5 22:23 

KARARLAR 
12 — Takip ve ta'hsiline imkân veya 

ma)hal görülemiyen bâzı alacakların 
terkin ve affı hakkında Karar 

B : 6 11 :12 
13 — Sayıştayda açık bulunan iki da

ire başkanlığı ile 3 üyelik için se
çim yapılması hakkında B : 7 3:4 

B : 9 5:10 
14 —• Orgeneral Zekâi O "Kan'in, emek

lilik işleminin iptal ve ıslahı hak
kında B : 6 8 

B : 10 3.-6 

15 —• Danıştay Başkan ve üyelerinden 
Yüksek Soruşturma Kuruluna ve 
Sayıştay Tahkik Komisyonuna seçil
miş bulunanlar Ihakkında B : 13 14 

1© — Yüksek Adalet Divanı Başkan, 
üye, yedek üye Başsavcı ile Başsav
cı yardımcılarının seçimi 'hakkında 

Kanunlar Mecmuası 775 
17 — Ankara ve İstanbul vilâyetlerin

de evvelce ilân edilmiş 'olan Örfi 
İdarenin 1 Mart 1961 tarihine., kadar 
uzatılması hakkında B : 14 4:5 

ÖNERGELER 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma Sek
reterlikleri kurulmasına dair olan kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında takriri 
(2/38, 4/1) B : 10 

— Yurdakuler Muzaffer ve üç arkada
şının, Resmî makamlara başvurma yolları 
hakkındaki kanun teklifinin gerdverilme-
sine dair (2/34, 4/2) B : 10 

RAPORLAR 
BAYINDIRLIK VE İMAR 

KOMOSYONU RAPORU 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, 7269 sayılı Umumi 'hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair Kanunun 26 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/31) B : 3 18:20 

GÜVENDİK KOMİSYONU 'RAPORLARI 
— Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkın

da kanun tasarısı hakkında (1/24) B : 7 41:42 
— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu

nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarısı hakkında (,1/80) B 
B 

6:10 
13:17 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 sayılı geçici Kanunun 
55 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı 'mad
desinin 5 nci fıkrasında değişiklik 
masına dair Kanuna dair B 

yapıl-
: 10 23:26 

— Dışişleri Bakanlığı teşkilât Kanunu
na ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/75) 

B : 7 11:16 
— Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi 



- 6 
8ayfa I 

O'Kan'm, Emeklilik işleminin iptal ye ısla- I 
hma dair teklifi hakkında (2/48) B : 10 3:5 

— Milletlerarası Kalkınma, Birliğine I 
katılmak için Hükümete yetki verilmesi I 
hakkında kanun tasarısına dair (1/64) I 

B : 6 12 
— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti- I 

şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için I 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısına I 
dair B : 12 3:6 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî •memurlar Ka
nununun 3 neü maddesinin değiştirilmemi- I 
ne_ ve 'bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında B : 5 2:11, I 

11:23 
— Özkaya M'ehnet Şükran'in, 1580 sa- I 

yılı Belediye Kanununun 15 nei maddesi- I 
nin 58 nei bendine tevfikan tesis edilen I 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti idare- I 
si hakkında kanım teklifine dair B : 10 5:23 I 

— Subay ve askerî memurların mecburi I 
hizmeti eri ve istifaları hakkındaki 6077 I 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair I 
kanun tasarısı hakkında B : 4 3:6 I 

— Taşar Dündar'ın, Türkiye Oum- I 
huriyeti Millî Birlik Komitesinin 28 Ma- I 
yıs 1960 tarihli Kararnamesinin 1 nei I 
maddesinin (a) fıkrası hükmünden, 28 I 
Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan is- I 
tifa etme-k suretiyle ayrılmış bulunan I 
subay ve askerî memurların da istifade I 
etmesine dair kanun teklifi hakkında I 
(2/32) B : 11 12:13 I 

— Türkeş Alparslan'ın, Sivil müda- I 
faa kanunu teklifine dair (2/39) B : 11 12 I 

— 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı I 
Teşkilât Kanununa bağlı (4) numaralı I 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun I 
tasarısına dair (1/77) B : 7 11:16 I 

İKTİSAT KOMİSYONU RAPORLARİ 

— Ataklı Mueip'in, 6306 sayılı Kamı- I 
na geçici bir madde eklenmesine dair I 
•kanun teklifi hakkında (2/26) B : 3 2:7 

— Ataklı Mueip'in, 5434 sayılı Tür- I 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu- I 
minim muaddel 64 neü maddesi ile aynı I 
kanunun 65 nei maddesine birer fıkra I 

Bayfm 
eklenmesine dair kanun teklifi ihakkmda 
(2/26) B : 3 2:7 

— 1960 Genel Tarım Sayımının 1 yıl 
geri «bırakılmasına dair kanun tasarısı 
hakkında (1/35) B : 3 12 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında "kanun ta
sarısına dair (1/81) B : 12 6:7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/86) B : 14 19:22 

B : 15 3:8 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair ( 1 / 9) B : 6 5:8 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/190) 

B : 14 6:8 
— Devlet daireleri ve diğer idareler

ce yapılmakta bulunan veya yapılmasına 
teşebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve 
her türlü işler ve satmalmalar hakkında 
kanun tasarısına dair (1/61) B : 3 12:16 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına dair (1/62) B : 6 13 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul-
rulması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/79) B : 9 10:12 

B : 14 12:19 
B : 15 8:22 

— İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve 
iki arkadaşının 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (1/69, 2/41) B : 6 5:8 

— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı T. 
C. Emekli •Sandığı Kanununa e% 42 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifine dair (2/36) 



Sayfa 
— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli iSandığı Ka
nununa ek 42 sayılı Kanunun ıgeçici birin
ci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun teklifine dair. (2/36) B : 15 22:23 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğine 
katılmak için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına, dair (1/64) 

B : 6 12 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, Sermaye ve Fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/6) B : 7 9:11, 

16:37 
B : 8 3:10, 

10:17 
— Millî Savunma (Bakanlığı ilmî isti

şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (1/65) B : 12 3:6 

— O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, 
Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Teşekkülleri Federasyonu 
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâ
tı Konfederasyonu uzuvlarının feshi ile ye
niden seçimlerinin yapılması hakkındaki' 
39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/37) B : 3 16:18 

— Özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek 42 sayılı Kanuna «bir geçici 
madde ilâvesine dair kanun teklifi hak
kında (2/40) B : 6 13 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 3 üyelik için seçim yapılması 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/33) B : 7 3:4 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 15 üyelik için seçim yapılması 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
hakkında (3/33) B : 9 5:10 

— Takip ve tahsiline imlkân görülemi-
yen 124 268,86 liranın terkini, 15 336,83 
liranın affı hakkında (3/14) B : 6 11:12 

Sayfa 
— Türikeş Alparslan'ın, Sivil Müdafaa 

kanunu teklifi hakkında (2/39) B : 13 16:20 
— Türkeş Alparslan'ın, Yatırımlar 

(Holding) Anonim Şirketine tanınacak mu
afiyetlere müitaallik kanun teklifi hakkın
da (2/56) B : 13 20 â l 

— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü teşkilât Kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı hakkında (1/66) i 

B : 5 23 &5 
— 1238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin son fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı hakkında (l/44)ı 

B : 3 7:12 

SOSYAL İŞLER KOMISYONU RAPORLARI 
— Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkın^ 

da kanun tasarısına dair (1/24) B : 7 4142 
— Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşma

larının men'ine dair kanun tasarısı hakkın
da (l/15)i B : 7 37:41 

— Erfeanlı Orhan'ın, devrilen iktidar 
zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbikatı
nın durdurulması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/59) B : 14 8:10 

— Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruş-
Iturma Kurulunun görev ve yetkileri hak
kında kanun teklifine dair (2/00) B : 14 10:12 

— Özdağ Muzafferdin, Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair ((2/43> B : 6 9 

— özkaya, Mehmet Şükran'ın, 1580 sa
yılı 'Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 68 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti idare
si halkkında kanun teklifine dair (2/10)« 

B: 10 5:23 

— .3546 sayılı Danıştay Kanununun 'bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi halkkında Iça-
nun tasarımına dair (1/23) B : 6 3:5 

— 3546 'sayılı Danıştay Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi IhaJkkındaki 
kanun tasarısına dair (1/53), 3/22, 23, 25): 

B: 11 14:27 
B : 13 11:13 

i 



SAYIN ÜYELER ÎLE İLGİLİ İŞLER 

SEÇİMLER 

Sayfa 
Ölüm 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Tümge-1 

neral Baştuğ İrfan.'in, müessif 'kaza 'sonun
da şeftik olmuş bulunması dolayısiyie aziz 
hâtırasına hürmeten ayakta iki dakika say
gı duruşunda bulunulması B: 10 

MLER 

Sayfa 
Andiçme Töreni 

— Türkiye Oıımlhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi Başkan ve üyelerinin andiçme-
leri B : 1 3 

— Danıştay Başkan ve üyelerinden Yük
sek Soruşturma Kuruluna ve Sayıştay; Tah
kik Komisyonuna seçilenlere dair B : 13 14 

— Danıştayda açık bulunan daire baş
kanlıkları ile üyeler için seçim yapılması 

— Bâzı görevlilerin andiçmesi hakkın
da (1/24) B : 7 41.42 

— Bâzı görevlilerin siyasetle uğranma
larının men'ine dair kanuna dair (1/15) 

B : 7 37:41 
— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu

nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/80) B : 4 0:10 

B : 6 13:17 
— 1960 Genel Tarım Sayımının 1 yıl 

geri bırakılmasına dair (1/35) B : 3 12 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/69) B : 6 5:8 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/81) B : 12 6:7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında (1/86) B .- 14 19:22 

B : 15 3:8 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/190) B : 14 6:8 

B : 11 14:27 
— Sayıştayda açık bulunan iki dairo 

başkanlığı ile 3 üyelik için seçim yapılması 
hakkında (3/33) B : 7 3:4 

B : 9 . 5:10 

— Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkında (1/61) 

B : 3 12:16 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (1/62) 

B : 6 13 
— Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulması 

hakkında (1/79) B : 9 10:22 
B :14 12:19 
B : 1 5 8:22 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında (1/75) B : 7 11:16 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğine ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesi hak
kında (1/64) B : 6 12 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, Sermaye ve Fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair (1/6) B : 7 9:11, 

J > 16:37 
B : 8 3:10, 

! 10:17 

TASARILAR 



Sayfa 
— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İs

tişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için, 
avans yerilmesi hakkında (1/65) B. 12 8:6 

— Subay ve askerî memurların mec
buri hizmetleri ve istifaları hakkındaki 
6077 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair (1/71) B : 4 8:6 

— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü teşkilât Kanununa İni- madde eklenme
sine dair (1/66) B : 5 23:25 

— 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teş
kilât Kanununa bağlı (4) numaralı eetve-

— Ataklı Mucip'in, 6306 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair (2/26) 

B : 3 2:7 
— Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun muaddel 65 nci maddesine birer fıkra 
eklenmesine dair (2/26) B : 8 2:7 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair (2/36) B : 7 4:9 

— Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi 0 ' -
Kan'm, Emeklilik işleminin iptal ve ısla
hına dair (2/48) B : 10 3:5 

— Erkanlı Orhan'm? devrilen iktidar 
zamanında suç işliyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruştur
ma usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbi
katının durdurulması hakkında (2/59) 

B : 14 8:10 

— Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruş
turma Kurulunun görev ve yetkileri hak
kında (2/60) B : 14 10:12 

— Erkanlı Orhan ve yedi arkadaşı
nın, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 1 sayılı geçici Kanunun 6 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkında (2/46) B : 10 23:26 

Sayf» 
lin değiştirilmesi hakkında (1/75) B : 7 11:16 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/28) B : 6 8:5 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/53) B :11 14:27 

B : 13 11:18 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nci madde- ^ 
sinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair (1/44) B : 3 7:12 

— İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki 
arkadaşının 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet-0 

velde değişiklik yapılması hakkında 
(2/41) B : 6 5:8 

— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında (2/36) B : 5 25:26 

— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birin
ci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(2/36) B : 15 22:23 

— Karavelioğlu Kâmil'in, haksız mal 
iktisabedenler hakkında: (2/32) B : 3 7 

— O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, 
Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Teşekkülleri Federasyo
nu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teş
kilâtı Konfederasyonu uzuvlarının feshi ile 
yeniden seçimlerinin yapılması hakkında
ki 39 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/37) B : 3 16:18 

— özdağ Muzaffer'in , 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 8 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine-dair (2/33) B : 5 2:11, 

11:23 
— Özdağ Muzaffer'in, Türk Ceza Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/43) B : 6 9 

TEKLİFLER 
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Sayfa 

— Özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 sayılı Kanuna bir yeni madde 
ilâvesine dair (2/40) B : G 13 

— Özkaya Mehmet Şükran'ın, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında (2/10) B : 10 5:23 

— Soyuyüee Şefik'in, 1960 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (2/53) B : . l l 3:1.1 

B : 12 7:14 
— Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhu

riyeti Millî Birlik Komitesinin 28 Mayıs 
1960 tarihli Kararnamesinin 1 nci madde
sinin (a) fıkrası hükmünden, 28 Mayıs 1960 
tarihinden evvel ordudan istifa etmek su
retiyle ayrılmış bulunan subay ve askerî 
memurların da istifade etmesine dair 
(2/32) B : 11 12:13 

BAŞBAKANLIK TEZKERESİ 

— Danıştayda açık bulunan daire baş
kanlıkları ile üyelikler için seçim yapıl
ması hakkında (3/22,23,24) B : 11 14:27 

— İnkılâp hareketini başaranlar hak
kında Bakanlar 'Kurulu kararına dair 
(3/3) B : 1 3:4 

DEVLET BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
— Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı ve Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı Vekili Selim Sarper'in avdetine kadar, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına Dev
let Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun vekillik 
edeceğine dair (3/38) B : 14 6 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkada
şının, 7269 sayılı Umumi hayata müessir 
âfetler dolayı siyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair Kanunun 26 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/31) 

B : 3 18:20 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma Sek
reterlikleri kurulmasına dair (2/38, 4/1) 

B : 10 3 
— Türkeş Alparslan'ın, Sivil müdafaa 

Kanunu hakkında (2/39) B : 11 12 
B : 13 16:20 

— Türkeş Alparslan'ın, Yatırımlar (Hol
ding) Anonim Şirketine tanınacak muafi
yetlere mütaallik kanun hakkında (2/56) 

B : 13 20:21 
— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl

ması hakkında (2/63) B : 13 14:16 
— Yurdakuler Muzaffer ve üç arkada

şının, Resmî makamlara başvurma yolları 
hakkında (2/34, 4/2) B : 10 3 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olau 
Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in avdetine 
kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Baş
kanı ve Başbakan Org. Cemal GürsePiıı 
vekâlet edeceğine dair (3/36) B : 14 5 

— Vazife ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Ekrem Alican'm avdetine kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Aşkın'm vekillik edeceğine dair ('3/37) 

B : 14 6 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 3 üyelik için seçim yapılması 
hakkında (3/33) B : 7 3:4 

B : 9 5:10 

TEZKERELER 
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TUTANAK ÖZETLEEÎ 
B. Sahife 

1 nci Birleşim 
2 nci Birleşim 
3 ncü Birleşim 
4 ncü Birleşim 
5 nci Birleşim 
6 nci Birleşim 
7 nci Birleşim 
8 nci Birleşim 
9 ncu Birleşim 

10 ncu Birleşim 
11 nci Biri eşim 
12 nci Birleşim 
13 ncü Birleşim 
14 ncü Birleşim 

2 
«"> 
4 

15 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

. 15 

6 
2 
2 

24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

DÜZELTİŞ 

4 ncü Birleşim tutanak özeti birinci cildin sonundadır. 



Söz alanlar 

A 
S&yfa 

Acuner Ekrem - Devlet Plânlama Teş
kilâtının kurulması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 15 10,16 

— Sanayi Bakanı Şahap Koeatopçu'-
nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açık
laması münasebetiyle B : 13 6 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 8 
Akkoyunlu Fazıl - 1960 malî yılı Mu

vazene! Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 14 21 

B : 15 3 
— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 6,7 

— 1700 sayılı içişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 8 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sa
yılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na bağlı (4) numaralı cetvelin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 13,14, 

15,16 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 9 14 
— Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 11,26, 
27 

Sayfa 
— Millî Savunma Bakanlığı ilmî İsti

şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri 
için avans verilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 3,4 

— özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek Suıbay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair Kanun teklifi münasebetiyle 

<B : 5 3,5,14 
— Özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa

yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti ida
resi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 10 6,12 

— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'-
nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açık
laması münasebetiyle B : 13 4,5,10 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılma
sı hakkında Sayıştay Başkanlığının tez
keresi münasebetiyle B : 9 6,10 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 11 4 

— Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuri
yeti M. B. K. nin 28 Mayıs 1960 tarihli 
kararnamesinin 1 nci maddesinin (a) fık
rası hükmünden 28 Mayıs 1960 tarihin
den evvel ordudan istifa etmek suretiyle 
ayrılmış bulunan subay ve askerî me
murların da istifade etmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 11 13 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkada
şının, 7269 sayılı umumi hayata müessif 
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âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair Kanunun 26 neı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tek
lifi münasebetiyle B : 3 19 

— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 5 24 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle B : 13 11,12 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da ki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Ko
misyonu raporu ve Danıştayda açık bulu
nan Daire Başkanlıkları ile üyelikler için 
seçim yapılması hakkında Başbakanlık 
tezkereleri hakkında B : 11 15, 

16,18,20,22,23,24,25,26 
— 7238 sayılı Kanunun 1 nci madde

sinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 8 
— Yıldız Aıhmet'in, İnkılâbın tanıtıl

ması hakkında kanun teklifi münasebetiy
le B : 13, 15 

Aksoyoğlu Refet - Ataklı Mucip'in, 5434 
sayılı Türkiye Cumlhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi 
ile aynı Kanunun 65 nci maddesine birer 
fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle B : 3 5 

— Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşma
larının men'ine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 7 39 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 7 5 
— 1700 sayılı İçişleri .memurları Ka

nununun 5354 sayılı Kamınla değiştirilen 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun münasebetiyle B : 6 15 

—- Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase
beti rlo B : 15 10 1 

Sayfa 
— Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar 

zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbika
tının durdurulması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle B : 14 9 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 8 8 
B : H 17 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve Fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 30 

— Özdağ Muzafferin 1076 sayılı Yedek 
subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna ıbâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 5 15 

— Sanayi Bakanı ıŞahap Kocatopçu'-
nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 4,5,10 

— Usul hakkında B : 5 22 
— 3546 sayılı. Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun münasebetiyle B : (î 4 

— 3546 sayılı Danıştay (Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve ıSosyal İşler Komis
yonu raporu ve Danıştayda açık bulunan 
daire başkanlıkları ile üyelikler için seçim 
yapılması hakkında Başlbakanlık tezkerele
ri hakkında B : 11 19,21 

Ekrem Alican (Maliye Bakanı) - Millî 
Korunma suçlarının affına ve Millî Korun
ma teşkilât, sermaye ve Fon ıhesaplarmm 
tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle ^ B : 7 16,17, 

18,19 r2)l,23,24 
— Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
('A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı 'hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 12 8:10, 
10,11,11,12,12,18,14 

Recep Argıın (Devlet Plânlama Daire
si Uzmanı) - Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kurulması hakkında kanun tasarısı müna
sebeti yi o B : 9 18 
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Sayfa 

Taki Aron (Dışişleri Bakanlığı Mu
hasebe Müdürü) - 1960 malî yılı Muvaze
ne! Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, .hakkımla kanun ta
sarısı müuaseb etiyle 15 : 15 4 

Âmil Artus (Adalet Bakanı) - Millî 
Korunma suçlarının affına ve Millî Ko
runma teşkilât, sermaye ve fon hesapla
rının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihda
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 8 3,4,5, 
6,7,8,8,9,10 

Âmil Artus (Devlet Vekili) - Hükümet 
programı hakkında B : 2 6,7,8, 

9,10,11,12 
— İnkılâp hareketlerini başaranlara, 

Hükümetin şükran, duygularını ifadesi 
B : 1 3. 

Ataklı Mucip - 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi münase
betiyle B : 7 5 

—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 
ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci 
maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 3 2:4,5 

—• Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına 
teşebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve 
her türlü işler ve satınalmalar hakkındaki 
kanun tasarısı dolayısiyle B : 3 15 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 14 18 

—• Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 

sayılı Dışişleri Bakanılığı Teşkilât Kanu
nuna bağlı (4) numaralı cetvelin değiş
tirilmesi lıakkmda kanun tasarısı müna
sebetiyle B : İ 15 

— Millî Korunma suçlarının affına 
ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hüküm
lerin ihdasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 8 15 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun S ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 4,14,19 

— Özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti 
idaresi hakkında kanun teklifi münase
betiyle B : 10 10 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekaleti kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle İB : 11 4,5,6,7 

— Subay ve askerî memurların mecbu
ri hizmetleri ve istifaları * hakkındaki 
6077 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 4 4 

— Tunç/kanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, 7269 sayılı umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair Kanunun 26 
ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
teklifi münasebetiyle B : 3 19 

— Yüksek Askerî Şûra Üyesi Orgene
ral Zekâi O'Kan'm, emeklilik işleminin gö
rüşülmesi hakkında. B : 6 9 
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Hikmet Başaran (Soruşturma Kurulu 
Başkanı) - Sanayi Bakanı Şahap Koeatop-
çu'nun Bakanlığına ait işler üzerinde 
açıklaması münasebetiyle B : 13 6,7,10 

Baykal Rifat - 1960 malî yılı Muvaze-
nei Umumiye .Kanununa bağlı cetvellerde 

Çelebi Emanullah - 1960 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle, B : 14 20 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nei maddesine bir fıkra eklemnesine dair 
Kanun münasebetiyle B : 6 16 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici (birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 5 

— Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satınalmalar hakkındaki Ka
nun tasarısı dolayısiyle B : 3 11 

—• Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 14 18 

B : 15 9,14, 
17,18 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma Teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve 'bâzı hükümle-

Er Ahmet - Bâzı görevlilerin andiçmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 41 
— Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşma

larının men'ine dair kanun tasarısı müna--
sebetiyle B : 7 38 

Sayfa 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 14 20 

— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl
ması hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 13 15 

rin ihdasına dair kanun tasarısı münase
betiyle B : 8 15 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 11 3,5 

— Takip ve tahsiline imkân görülmiyen 
124 268,85 liranın terkini, 15 336,83 lira

nın affı hakkındaki İktisat Komisyonu 
raporu münasebetiyle B : 6 11,12 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâ
zı •maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı münaseibetiyje B : 13 12 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nei maddesi
nin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl- ; 
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 9 

Çelik Necmi (Ticaret Bakanlığı Tem
silcisi) - Millî Korunma «uçlarının affına 
ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 21,22 
22,23 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli' Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 7 5 

•-- Devlet Plânlama Teşkilâtının ku-

E 

Ç 
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rulması (hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 15 14,19 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sa
yılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna bağlı (4) numaralı cetvelin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 7 14 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı Ihükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe'tiy- | 
le B : 7 29,31, 

37 
B : 8 ü,7,9, L 
10,111,12,13,14 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar Ka- I 
nununun 3 neü maddesinin değiştirilme- I 
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle I 

B : 5 9,10 
— özkaya Mehmet Şükran'in, 1580 I 

sayılı Belediye Kanununun 15 nei mad
desinin 58 nei bendine tevfikan tesis edi
len yaş meyva ve sebze hallerinin sureti 
idaresi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 10 9,10, 

11,12,22, 
— Usul (hakkında B : 15 11,14 
— 7288 sayılı Kanunun 1 nei maddesi

nin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl- I 
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle I 

B : 3 10 
— Yüksek Askerî Şûra Üyesi Örgene- I 

rai Zekâi O'Kan'm emeklilik işleminin gö- I 
rüşülmesi hakkında. IV : 6 9 I 

Er Ahmet (Sözcü) - 1700 sayılı İçiş
leri memurları Kanununun 5354 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nei maddesine bir ' I 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı I 
münasebetiyle • B • 4 6,9,10 

I i : 6 14,15, 
17 

— Er Ahmet'in, Orgeneral Zekai O'- I 
Kan'm emeklilik işleminin iptal ve ıslahı- I 
ııa dair teklifi hakkında B ; 10 5 J 

Sayfa, 
— Subay ve askerî memurların mecbu

ri hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 3,4 

— Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuri
yeti M. B. K. nin 28 Mayıs 1960 tarihli Ka
rarnamesinin 1 nei 'maddesinin (a) fıkra
sı hükmünden 28 Mayıs 1960 tarihinden 
evvel ordudan istifa etmek suretiyle ay
rılmış bulunan subay ve askerî memurla
rın da, istifa etmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 11 13 

Erkanlı Orhan - Ankara ve İstanbul vi
lâyetlerinde evvelce ilân edilmiş olan Örfi 
İdarenin 1 Mart 1961 tarihine kadar uza
tılmasına karar münasebetiyle (B : 14 4,5 

— Bâzı şahısların mal beyanına davet 
edilmesine dair Millî Birlik Komitesinin 
5 sayılı Kararı ile »Sekreterliğe tanınmış 
olan yektinin devam ettirilmesi münase
betiyle (B : 14 44 

— 1960 malî yılı Mnvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B ; 14 6,7,8 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku

rulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle I i : 14 15,16, 

17 
— Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar 

zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak sıoruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun tabikatı-
nııı durdurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 14 8,9,9: 

10 
— Millî Birlik Komitesi üyelerinin 

yaptıkları yurtiçi gezilerine ait Sekreter
likçe hazırlanan gezi fonlarına göre dü
zenlenecek raporları incelemek üzere bir 
Karma Komisyonun, kurulması münasebe
tiyle * B : 14 3 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve Fon he
saplarının tasfiyesi ve bâzı hükümler ihda
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 37 



Sayfa 
— özkaya Mehmet Şükran'm İ580 sayı

lı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 
58 nci bendine tevfikan tesis edilen . yaş 
meyva, sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklif i ' münasebetiyle 

B : 10 26 
— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'-

nun Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 3,4 

-— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti • kısmında de
ğişiklik yapılmasmrı dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 11 8,9, 

10,11 

Erkanlı Orhan (Sözcü) - Brkanh Or
han'ın, Sayıştay Soruşturma Kurulunun 
görev ve yetkileri hakkında kanun 'teklifi 
münasebetiyle B : 14 10,11, 

12 

Ersü Vehbi - Ankara Belediye Başkanı 
Orhan Kaleli'nin, Ankara şehrinin ihtiyaç
ları hakkında verdiği izahat ve yaptığı tek
lifler münasebetiyle B : 12 ek 6 

— Ataklı Mucip'in 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
muaddel 64 ncü maddesi ile aynı Kanunun 
65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 3 6 

—• Bâzı görevlilerin siyasetle uğraşma
larının men'ine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 7 38,39, 

. 40 
—• 1960 Genel Tarım sayımının 1 yıl 

geri bırakılmasına dair kanun tasarısı hak
kında # B : 3 12 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşının 1960 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle B : 6 6,7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 

48ayf& 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 14 6 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde, değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 14 20 
— Devlet daireleri ve diğer idarelerce 

yapılmakta bulunan veya yapılmasına teşeb
büs edilmiş olan inşaat, tesisat' ve her türlü 
işler ve satmalmalar hakkındaki kanun ta
sarısı dolay isiyle B : 3 14,16 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkmda kanun tasarının sözcülüğü
nü Albay Şinasi Oral'm yapması hakkında 

B : 15 8 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul

masa hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le B : 9 17 

B : 13 14 
B : 14 13,15, 

16,17,19 
B : 15 9,11, 

14,15,16,17,19,21 

— Kifayeti müzakere hakkmda B ; !5 15 
— Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 17,26, 
31,36 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine v Ibâzı 'hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

<B : 8 5,9,11 
— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İstişa

re ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 12 5 

.— Özdağ Muzaffer'in 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Ka
nunumun 3 neü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle B : 5 8 

— Özkaya Mehmet Şükran'm 1580 sa- / 
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci Ibendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze'hallerinin sureti idaresi 



Sayfa 
hakkında kanım teklifi münasebetiyle 

B : 10 18 
— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçü'-

nun Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 10 

—• tSayıştayda açık bulunan iki daire 
'başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılması 
'hakkında Sayıştay Başkanlığımın tezkeresi 
münasebetiyle (B : 9 7,9 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmanda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 11 3,4, 

'5,9 
— Subay ve askerî memurların mecbu

ri (hizmetleri ve istifaları 'hakkındaki 6077 
sayılı Kamuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 5 

— Usul hakkında B : .11 . 9 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı ve Sosyal Iışler Komisyo
nu raporu ve Danıştayda açık bulunan Dai
re başkanlıkları ile üyelikler için seçim ya
pılması hakkında Başbakanlık tezkereleri 
hakkında B : 11 23,24 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrasının yürürlükten kalıdırılma-
sına dair Kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 8,9,11 
ra*" ~ '"' 

Ersü Vehbi (Sözcü) - 3204 sayılı Or
man 'Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 5 23,24 

Esin Numan - 1960 genel tarım sayımı
nın 1 yıl geri bırakılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında B : 3 12 

—• 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ile İdare Âmirleri Acuner Ekrenî ve 
iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/İ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 6 7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

Sayfa 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 14 20 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Ka
nununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 8,10 

B : 6 16 

— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 5 25 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 3 16 
B :15 5 

—- Millî Birlik Komitesi Üyesi Sayın 
Tümgeneral Baştuğ îrfan'm, müessif bir 
kaza sonunda şehidolmuş bulunması do-
layısiyle aziz hâtırasına hürmeten ayakta 
iki dakika saygı duruşunda bulunulması 
için Başkanlık Divanına sunuşu münase
betiyle B : 10 . 3 

— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri 
için avans verilmesi hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 12 6 

— özdağ Muzafferin, 1076 sayılı 
Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ııeü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 3,6,7, 
12 

— Özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti ida
resi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle ' B : 10 7,12, 

13,14,15,18 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle B : 11 4,7,10 

—• Söz alanların sırası hakkında 
B : 11 13 

— Subay ve askerî memurların mecburi 
hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 
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Sayfa 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 4 

— Usul hakkında B : 3 16 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun münasebetiyle B : 6 4 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komis-

Sayfa 
ybim raporu ve Danıştayda açık bulunan 
daire başkanlıkları ile üyelikler için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlık tezkere
leri hakkında B : 11 15,17, 

18,22,25,26 
— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin son fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B ; 3 10 

Gürsel Cemal - (Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet ve Millî Birlik Komitesi Başkanı 
s] fa tiyle) açış söylevi B : 1 2 

— (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi Başkanı, Başbakan) - Hükü
met programı hakkında B : 2 6 

— Kazada ölen Sayın İrfan Baştuğ 
için Mîllî Birlik Komitesi üyelerine baş
sağlığı dileği B : 10 26 

G-ürsoytrak Suphi - Ankara Belediye 
Başkanı Orhan Kaleli'nin, Ankara şehri
nin ihtiyaçları, hakkında verdiği izahat 
ve yaptığı teklifler münasebetiyle B : 12 ek 6,9 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 7 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 9 • t 12, 

13,18,19,22 
— Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle ' B : 7 23, 

24,36,37 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiy
le B : 8 5. 

6,9,10 

— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 12 4 

— özdağ Muzaffer'in 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3" ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 16,20 
— Sayıştayda açık bulunan iki daire 

başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılma- , 
sı hakkında Sayıştay Başkanlığının tez
keresi münasebetiyle B : 9 6,10 

— Soyuyüce Şefik'm, 1960 malî yılı 
muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 12 

— 3546 sayılı, Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun münasebetiyle B : 6 

B..-13 
— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl-"" 

ması hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 13 15,16 

G-ürsoytrak Suphi (Sözcü) - özkaya 
Mehmet Şükran özkaya'mn 1580 sayılı 
Mehmet ıŞükran'm 1580 sayılı Belediye Ka
nununun W nci maddesinin 58 nci bendine 
tevfikan tesis edilen yaş meyva ve sebze 
hallerinin sureti idaresi lîakkında kanun 
teklifi münasebetiyle B : 10 5,6, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

14 

4,5 
12 



Sayfa • 
Kabibay Orhan -1700 sayılı İçişleri me

murları Kanununun 5354 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nci maddesine bir fıkra ve 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle B : 6 16,17 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle • B : 14 16, 

18,19 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 14, 7 
Orhan Kaleli (Ankara Belediye Baş

kanı) - Ankara şehrinin ihtiyaçları hak
kında verdiği izahat ve yaptığı teklifler 

•B : 12 ek 3,5, 
6,7,8,9,10 

Kaplan Kadri - Ankara Belediye Baş
kanı Orhan Kaleli'nin, Ankara şehrinin 
ihtiyaçları hakkında verdiği izahat ve 
yaptığı teklifler münasebetiyle B : 12 ek 8,10 

— Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 
muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 
65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayı
lı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 3 6,7 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine bir fıkra ve geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun münasebetiyle 

B : 6 14,16 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 6,7 

— Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkındaki ka
nun tasarısı dola^lsiyle B : 3 15 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le B : 15 11,20 

~-* Devlet Şûrasının fesdilerek yeniden 

Sayfa 
kurulması hakkındaki takrir münasebe
tiyle B : 9 9 

—• Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
bağlı (4) numaralı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 11,12, 
13,14,15,16,16 

Kaplan Kadri - Kifayeti müzakere hak
kında B : 11 13 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he-
saplarıriın tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

: B : 7 25,34 
— Millî Savunma Bakanlığı ilmî İs

tişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 12 4 

— özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve Yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle B : 5 9,22 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 10 9,11, 
17,18,21 

— Subay ve askerî memulların mecbu
ri hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle *B : 4 4,5 

— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 
Komitesi tarafından- esas teşkil etmek üze
re hazırlanan direktifin okunması B : 9 2,5 

—• 3546 sayılı, Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun münasebetiyle B : 6 4 

—• 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
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değiştirilmesine ve bu Kânuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 5 8 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanunun 15 nci maddesinin 
58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 10 22 
— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'-

nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 5 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Sayıştay Başkanlığının tez
keresi münasebetiyle B : 9 7 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komis
yonu raporu ve Danıştayda açık bulunan 
daire başkanlıkları ile üyelikler için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlık tezkere
leri hakkında 20 

Bmyfa 
kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu ve Daniştayda açık bulunan daire 
başkanlıkları ile üyelikler için seçim yapıl
ması hakkında Başbakanlık tezkereleri 
hakkında B : 11 17,22, 

24,25 

Kaplan Mustafa - 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 7 5,6 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasviyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 26 

-— Subay ve askerî memurların mecburi 
hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 4 

— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtılma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 13 14,16 

Kaplan Mustafa (Sözcü) - Bâzı görev
lilerin siyasetle uğraşmalarının men'ine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 7 37,38, 

39,40 

Karaman Suphi -s 1960 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile İdare Âmirleri 
Acuner Ekrem ve iki arkadaşının 1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 6 . 7 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 11 8,10 

Karan Muzaffer - Özdağ Muzaffer'in, 
1076 sayılı Yedek subay ve yedek eskerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

„ Atillâ Karaosmanoğlu - Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kurulması hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 9 12,12, 

14,15,17,18,19,20,21 

Karavelioğlu Kâmil - Ankara Belediye 
Başkanı Orhan Kaleli'nin, Ankara şehrinin 
ihtiyaçları hakkında verdiği izahat ve yap
tığı teklifler münasebetiyle B : 12 ek 5,8, 

9,10 
— Ankara ve İstanbul vilâyetlerinde 

evvelce ilân edilmiş olan örfi İdarenin 1 
Mart 1961 tarihine kadar uzatılmasına dair 
karar münasebetiyle B : 14 4,5 

— Ataklı Mucip'in, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 
65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 3 2,6 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 7 4,5,6,7 
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— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 10, 

17,18,22,32 
B :8 8, 

11,14,15,16 
.—• Millî Savunma Bakanlığı ilmî İsti

şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 12 3, 

3,4,5 
— O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, 

Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve kü
çük sanatkârlar Teşekkülleri Federasyonu 
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilât] 
Konfederasyonunun uzuvlarının feshi ile 
yeniden seçimlerinin yapılması hakkındaki 
39 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 3 18 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun teklifi münasebetiyle B : 5 8 

Sayfa 
— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 6 

— 1960 malî yılı Muvazenei ]ümumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ile îdare Âmirleri Acuner Ekrem ve 
iki arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 6 6,7 

-=- Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkındaki ka
nun tasarısı dolayısiyle B : 3 12,14, 

15,16 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 9 10, 

14,15 
: ^ . ># .; > "'• v ' B : 14 14, 

"w" *'*~ ""•'"•' ' 17,18,19 
""'" ™ ' 1 " n *' B : 15 9,14, 

**'" 15,16,17,18,19,20,2!1,22 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı Dış
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa (bağlı 
(4) numaralı cetvelin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle B : 7 15 

— Gelecek gündemdeki maddelerin 
gündeme dâhil edilerek görüşülmesi hak
kında B : 6 9 

— ıHaksız mal iktisabedenler hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B .- 3 7 

— Milletlerarası Kalkınma Birliğine 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 6 12 

•— Millî Birlik Komitesi üyelerinin yap
tıkları yurtiçi gezilerine ait sekreterlikçe 
hazırlanan gezi formlarına göre düzen
lenecek raporları incelemek üzere bir Kar
ma Komisyonun kurulması münasebe
tiyle, B 14 3 

—• özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 sayılı Kanuna bir geçici madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 6 13 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 56 ncı bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle B : 10 7, 

8,10,11,12,13,14,16,20,22,23,26 

— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun, 
Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması 
münasebetiyle B : 13 11 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile üç üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Sayıştay Başkanlığı tez
keresi münasebetiyle B : 7 3 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli Maliye Vekâleti kısmında deği-



Sayfa 
siklik yapılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 11 8,10 

— Takip ve tahsiline imkân görüılemi-
yen 124 268,85 liranın terkini, 15 336,83 li
ranın affı hakkındaki iktisat Komisyonu 
raporu münasebetiyle B : 6 11,12 

— Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhu
riyeti M. B. K. nin 28 Mayıs 1960 tarihli 
Kararnamesinin 1 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmünden 28 Mayıs 1960 tari
hinden evvel ordudan istifa etmek sure
tiyle ayrılmış bulunan subay ve askerî 
memurların da istifa etmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 11 13 

— Türkeş Alpaslan'ın, sivil müdafaa 
kanun teklifi münasebetiyle B : 11 12 

— Usul hakkında B : 5 22 
B : 8 12 
B : 15 İG 

— 3546 sayılı, Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun münasebetiyle B : 6- 4,5 

B : 13 11,12 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Ko
misyonu raporu ve Danıştayda açık bulu
nan daira başkanlıkları ile üyelikleri 
için seçim yapılması hakkında Başbakan
lık tezkereleri hakkında B : 11 15,16, 

21,22,24,26 
— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 3 7,9, 

10,11 
—• Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl

ması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 13 14,16 

Karavelioğlu Kâmil (Sözcü) - 1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 14 19,20, 
21,22 

B : 16 3,5 
— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı 

T. O. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 

sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 5 25 

B : 15 22 
— Sayıştayda açık bulunan iki daire 

başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Sayıştay Başkanlığının 
tezkeresi münaseibetiyle B : 9 5,6,7, 

8,9,10 

Fuat kepenek (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) - 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 15 3,4,5 

Şahap Kocatopçu (Sanayi Vekili) -
Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması 

B :*13 2,3,7, 
9,10,11 

Koksal Osman - Ankara ve İstanbul 
vilâyetlerinde evvelce ilân edilmiş olan 
örfi İdarenin 1 Mart 1961 tarihine ka
dar uzatılmasına dair karar münasebetiyle 

B : 14 5 
•— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B . 14 20,21 

B : 15 3 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 8,10 

B : 6 15 
—• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 8 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 9 11 

B :15 12,13 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
bağlı (4) numaralı cetvelin değiştirilmesi 
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hakkında kamın tasarısı münasebetiyle 
B : 7 13,13: 

14,15 
— Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 11,18, 
22,23,31 

B : 8 . .9 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı ve Sosyal işler Komis
yonu raporu ve Danıştayda açık bulunan 
daire başkanlıkları ile üyelikleri için seçim 
yapılması hakkında Başbakanlık tezkere
leri hakkında B : 11 16,17, 

2.3 
Köseoğlu Münir - Millî Korunma suç

larının affına ve Millî Korunma teşkilât, 
sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 7 10 

Kuytak Fikret - Ataklı Mucip'in, 5484 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 neü madde
si ile aynı kanunun 65 nci maddesine birer 
fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 3 5 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 4,8,9 

— Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkındaki ka
nun tasarısı dolayısiyle B : 3 15 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 14 18 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı Dış
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa bağlı 
(4) numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkın

da kanun tasarısı münasebetiyle B : 7 15,16 

Sayfa 
—• Erkaınlı Orhan'ın, Sayıştay Soruş

turma Kurulunun görev ve yetkileri hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 14 12 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve*fon he
saplarının. tasfiyesine ve bâzı 'hükümler ih
dasıma dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 9,10: 
11,18 

— O'Kan Sezai nin, Eısnaf Dernekleri, 
Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Kü
çük (Sanatkârlar Teşekkülleri Federasyo
nu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teş
kilâtı Konfederasyonunun uzuvlarının fes
hi ile yeniden seçimlerinin yapılması hak
kındaki 3i9 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 3 17 

— Öz'dağ Muzaffer'i n, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 neü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifi münaisebetiyıc B: 5 4 

—• özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine 'tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 10 6,7, 
15,17 

— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopeu'-
nun Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 4,7,9 

—- .Sayışjtayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılma
sı hakkında Sayıştay Başkanlığının tezke
resi münasebetiyle B : 7 3,4 

B : 9 6,7, 
8,9 

— fSoyuyüee Şefik'in, 1960 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 11 4 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yılı Mu
vazene1! Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi münaselbetiyle B : 12 13 
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—- Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar 
zamanında suçiştiyen yüksek dereceli me
murlar (hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbikatı
nın durdurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 14 9,10 

— Karaman Suphi'nin, 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 25 
— Millî Birlik Komitesi üyelerinin 

yaptıkları yurt içi gezilerine ait sekreter
likçe 'hazırlanan gezi formlarına göre dü
zenlenecek raporları incelemek üzere bir 
Karma Komisyonun .kurulması münase
betiyle B : 14 ' 3,4 

— Millî Korunma «uçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve ıbâzı hü
kümler ihdasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 8 16,17 

Sayfa 
— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair Kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 8 

Küçük Sami — Ataklı Mucip'm, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 'Sandı
ğı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fık
ra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle 'B : 3 5,6 

— Bâzı /görevlilerin andiçmesi hakkında 
kanun t'asarısı münasebetiyle B : 7 41, 

41,42 

— Bâzı /görevlilerin siyasetle uğraşmala
rının men'ine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 39 

— 1960 malî yılı Mııvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 14 7 

—• 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 14 21 

B : 15 3 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci^ maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 8 :9 

— Danıştay Başkan ve üyelerinden 
Yüksek 'Soruşturma Kuruluna ve Sayıştay 
Talhkjk komisyonlarına, dair karar müna
sebetiyle B : 13 14 

—• Devlet daireleri ve diğer idarelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkında ka
nun tasarısı dolayısiyle B : 3 16 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase-

* betiyle B : 9 11 
B : 14 16 
B : 15 14,15, 

16.17.19,20,21 

— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle. B :' 12 6 

— O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, 
Esnaf Dernekleri Birlikleri, Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Teşekkülleri Federasyo
nu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Teş
kilâtı Konfederasyonunun uzuvlarının 
fesM ile yeniden seçimlerinin yapılma
sı hakkındaki 39 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 3 17 

— Özdağ Muzaflfer'in, 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine. 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 5 6,14, 

15 
— Sayıştay'da açılk bulunan iki daire baş- * 

kanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılması 
hakkında Sayıştay Baş'kanlığmm tezkeresi 
münasebetiyle B : 9 1C 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
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değişiklik yapılmasına dair Kanun müna
sebetiyle IB : 11 5,6,8 

. — Usul hakkında IB : 4 9,10 
(B : 5 32,23 
B : 11 9 

— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : ö 24 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 6 9,10, 

11 
B : 13 11, 

. / ' 11:12 
— 7238 sayılı Kanunun 1 nei maddesi-

Madanoğlu Cemal - Bâzı görevlilerin 
siyasetle uğraşmalarının men'ine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 7 38 

— Devlet Şûrasının feshedilerek yeni
den kurulması hakkındaki takrir münase
betiyle iB : 6 10 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümle
rin ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 8 16 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurlar Ka-

O'Kan Sezai - 1700 sayılı İçişleri me
murları Kanununun 5354 sayılı Kanunla 
değiştirilen 2 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 4 8,9 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
aması hakkında kanun tasarısı münasebe

tiyle . B : 9 11 
— Esnaf Dernekleri, Esnaf Dernekleri 

Birlikleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Te
şekkülleri Federasyonu ve Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu
nun uzuvlarının feshi ile yeniden seçimle-

Sayfa 
nin son fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 9,10 
Küçük Sami (Sözcü) - 3546 sayılı, Da

nıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle 

B : 6 3,4,5 
— 3546 sayılı (Danıştay Kanununun 

bâzı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve Soyal işler Komisyonu ra
poru ve Danıştayda açık bulunan daire 
başkanlıkları ile üyelikler için seçim yapıl
ması hakkında Başbakanlık tezkereleri 
hakkında IB : 11 14,15, 

16,17,18,19,20,2il,22,l24,l25,26,27 

nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 5 7 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nei maddesi
nin ©8 nei bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanunt eklifi münasebetiyle 

B : 10 17,19 
— Usul hakkında B : 8 15 
— 3546 sayılı, Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun münasebetiyle B : 6 4,5 

rinin yapılması hakkındaki 39 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 3 17 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 23,37 
B : 8 6,8,13 

— özdağ Muzaıffer'in 1076 sayılı Yedek 
Subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 mcü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

M 

O 
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Sayfa 
fcaıran teklifi münasebetiyle B : 5 '11: 

112,19 
— özkaya Mehmet Şükran'ın, 1580 sa

yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 
58 mci bendine /tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle B : 10 7,9 

— Sayıştayda açık bulunan iki Daire 
Başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Sayıştay Başkanlığının tez- • 
keresi münasebetiyle B : 9 6,8,9 

— Subay ve askerî memurların mecburi 

Özdağ Muzaffer - Bâzı şahısların mal 
beyanına »davet edilmesine dair Millî Bir
lik Komitesinin 5 sayılı Kararı ile 'Sekreter
liğe tanınmış olan yetkinin devam ettiril
mesi münasebetiyle, B : 14 4 

— 1960 malî yılı Mııvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 14 20,21 

B : 15 4,5 
— 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek 

askerî memurlar 'Kanununun 3 neü madde
sinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 5 2,5,6, 

10,11,14,17 ;18,,19,20,22 
— 1700 sayılı içişleri memurları Kanu

nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 8 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanım tasarısı münasebetiy
le . ıB : 15 20 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve Fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı •hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 32 
— Sanayi Bakamı Şalhap Kocatopçu'-

mın Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle IB : 13 4,5,6 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ^şa-

Ihizmetleri ve istifaları (hakkındaki 6077 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 3,5 

— Usul hakkında B : 9 6 

Şiııasi Orel (D. Plânlama Dairesi Baş
kanı) - Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması "hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 9 10, 

11,14,415,17,18,19,21,22 
IB : 15 11,11, 

12,15,16,17,15,20 

retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasma dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 11 4,6 

— Usul hakkında B • 5 22 
—• 3546 sayılı Danıştay Kanununun (bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu ra
poru ve Danıştayda açık bulunan Daire baş
kanlıkları ile üyelikler için seçim yapılma
sı «hakkında Başbakanlık tezkereleri hakkın
da B : 11 24,26 

— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl
ması hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

© : 13 16 
Özdilek Fahri - Millî Korunma1 suçları

nın affına ive Millî Korunma teşkilât, serma
ye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bâzı 
ıhükümler ihdasına dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 7 10,21 

— Özkaya Mehmet. Şükran'ın, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen 
yaş meyva ve sebze hallerinin sureti ida
resi hakkında kanun teklifi münasetoetiy-' 
le B : 10 21 

özdilek Fahri (Millî Savunma Baba
nı) - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 7:8,9 

— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri 

ö 
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için avans verilmesi hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 4:5 

özgüneş Mehmet - Bâzı görevlilerin si
yasetle uğraşmalarının men'ine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 7 38 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 7 8 

— 1960 malî yılı muvazenei umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye • 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle * B : 14 20,21 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 15 9 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 14 16 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sa
yılı •Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu-
nuna bağlı (4) numaralı cetvelin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 7 15 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 11 13 
—• Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümle 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 25, 

31,32,37 
B : 8 7, 

12,13,16 

— Mîllî Savunma Bakanlığı îlmî isti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için 
avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle - B : 12 5 

— Özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-

Sayfa 
meşine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 4,13, 
14,15,16,22 

— Özgüneş Mehmet'in, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 sayılı Kanuna bir geçici madde 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 6 13 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş 
mevya ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 10 16, 
17,20,21,22,23 

— Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapıl
ması hakkında Sayıştay Başkanlığının tez
keresi münasebetiyle B : 9 7 

— Soyııyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 11 5, 

6,9,10 

— Takip ve tahsiline imkân görülmi-
yen 124 268,85 liranın terkini, 15.336,83 
liranın affı hakkındaki İktisat Komisyo
nu raporu münasebetiyle B : 6 12 

— Usul hakkında B : 5 22 
B : 8 7 
B : 11 9,11 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Sosyal îşler Ko
misyonu raporu ve Danıştayda açık bulu
nan daire başkanlıkları ile üyelikler için 
seçim yapılması hakkında Başbakanlık 
tezkereleri hakkında B : 11 16,21, 

22,25,26* 

Özgür Selâhattin - Ankara Belediye 
Başkanı Orhan Kaleli'nin, Ankara şehri
nin ihtiyaçları hakkında verdiği izahat ve 
yaptığı teklifler münasebetiyle B : 12 ek 6,7 

— Bâzı görevlilerin siyasetle uğraş
malarının menine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 7 39:4C 
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— Danıştay Başkan ve üyelerinin Yük
sek Soruşturma Kuruluna ve Sayıştay 
Tahkik komisyonlarına dair karar müna
sebetiyle B : 13 14 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 14 14, 

16,17,19 
B : 15 9,15 

16,17 
— Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 31,32, 

33,34,35 
B : 8 13 

— Millî Savunma Bakanlığı ilmî isti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri 
için avans verilmesi 'hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 12 4 

özkaya Mdhmet Şükran'm, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 
58 nei bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 10 • 6,7, 
11,20 

—• Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'-
nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açık
laması münasebetiyle B : 13 12 

—• Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B .- 11 6 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı-
şınm, 7269 sayılı Umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle ya
pılacak yardımlara dair Kanunun 26 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tek
lifi münasebetiyle B : 3 18,19 

—r Usul hakkında. 
— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlü

ğü Teşkilât Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 5 24 
—• 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâ

zı maddelermin değiştirilmesi hakkında 

kanun münasebetiyle 
Sayfa 

B : 6 4 
B : 13 12 

Özkaya Mehmet Şükran - Bâzı görevli
lerin siyasetle uğraşmalarının menine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 7 40 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nei maddesi
nin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair Kanun tasarısı münasebetiy
le B : 3 11 

Solmazer İrfan - Ankara Belediye Baş
kanı Orhan Kaleli'nin, Ankara şehrinin 
ihtiyaçları hakkında verdiği izahat ve 
yaptığı teklifler münasebetiyle B : 12 ek 7,8, 

10 
— Ankara ve istanbul vilâyetlerinde 

evvelce ilân edilmiş olan örfi Idaceniıı 
1 Mart 1961 tarihine kadar uzatılmasına 
dair karar münasebetiyle B : 14 5 

— 1960 malî yılı Muvazene! umumi
ye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 14 6:7 
— 1960 malî yılı Muvazenei umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle, B : 15 20,21, 

22 
B : 15 5 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
nei maddesine bir fıkra ve geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle 

B : 6 14,15, 
15,16 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 9 15 

B : 13 14, 
* 19,20:21 

B : 14 14, 
15,19 

B : 15 12, 
12,12 

— Devlet Şûras nn feshedüerek yeni
den kurulması hakkı nJ^ki takriri münase
betiyle B : 6 9, 

10,11 
— Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi 



Sayfa 
O'Kan'm emeklilik işleminin iptal ve ısla
hına dair teklifi hakkında B : 10 3 

— Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar 
zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun tatbikatı
nın durdurulması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 14 10 

— Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruş
turma Kurulunun görev ve yetkileri hak
kında kanun teklifi münasebetiyle B : 14 11 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 9 - 14 
— özdağ ıMuzaffer'in, 1076 sayılı Ye

dek Subay ve yedek askerî memurlar Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 5 10, 

12:13 
— Özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 

sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 58 nci bendine tevfikan tesis edilen yaş 
meyva ve sebze hallerinin sureti idaresi 
hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 10 6,9, 

10,11,12,13,14,17,18,19,20:21,22,23 

— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun 
Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması 
münasebetiyle . B : 13 4,7, 

9,10 
— Sayıştayda açık bulunan iki daire 

başkatnlığı ile 5 üyelik için seçim yapılması 
hakkında Sayıştay Başkanlığının tezkeresi 
münasebetiyle B : 9 6,7, 

8,9 
— Soyuyüce Şefik'in-, 1960 yılı Muva-

zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun] teklifi mü
nasebetiyle 9 • B : 11 4,6,10 

— Takip ve tahsiline imkân ıgörülemi-
yen 124 268,85 liranın tarkini, 15 336y83 li
ranın af fi - hakkındaki İktisat Komisyonu 
raporu münasebetiyle B : 6 12 

— Usul hakkında B : 5 21 
B : 9 14 
B : 11 10 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkm-

Sayfm 
da Kanun münasebetiyle 3 : 6 5 

03 : 13 11, 
12,13 

— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu ve Danıştayda açık (bulunan daire 
başkanlıkları ile üyelikler için seçim yapıl
ması hakkında Başbakanlık tezkereleri hak
kında B : 11 16,17, 

18,19,20,21,22,24,25,26 
— Yıldız Ahmet'in, İnkılâbın tanıtıl

ması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle lB : 13 15,1.6 

Soyuyüce Şefik - Bâzı görevlilerin Ki
yasetle uğraşmalarının men'ine dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 7 * 38 

— 1960 ıgenel tarım sayımının 1 yıl geri 
bırakılmasına dair kanun tasarısı hak
kında B : 3 12 

— 1960 malî yılı ÜVluvazenei Umumiye 
Kanununa Ibağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması ıhakkmda kanun tasa
rısı münasebetiyle 03 : 12 ö,7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 14 20 

— 1700 sayılı İçişleri memurları Ka
nununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen. 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 • 7?8 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine bir fıkra 
ve Ibu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle . B : 7 4 

— Devlet daireleri ve diğer dairelerce 
yapılmakta bulunan veya yapılmasına te
şebbüs edilmiş olan inşaat, tesisat ve her 
türlü işler ve satmalmalar hakkındaki ka
nun tasarısı dolayısiyle B : 3 15 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B ; 6 13 
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Sayfa 

—• Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 15 9:16 

—• Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sa
yılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na bağlı (4) numaralı cetvelin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 7 11,15, 

16 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 4 5 

B : 11 5 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 11 5 
— Millî Birlik Komitesi üyelerinin 

yaptıkları yurt içi gezilerine ait Sekreter
likçe hazırlanan gezi formlarına göre' dü
zenlenecek raporları incelemek üzere bir * 
Karma Komisyonun kurulması münase
betiyle B : 14 3 

— Millî Birlik Komitesi Üyesi Sayın 
Tümgeneral Baştuğ îrfan'm, müessif ka
za sonunda şehidolmuş bulunması dolayı-
siyle aziz hâtırasına hürmeten ayakta iki 
dakika saygı duruşunda bulunulması 
için Başkanlık Divanına sunuşu münase
betiyle B : 10 . 3 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 17:18, 

21,23,23-.24,25,33,37 
B : 8 4,5, 

7,12 

— özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı 
Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 5 15 

— özkaya Mehmet Şükran'm, 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad-

Sayfs 
desinin 58 nci bendine tevfikan tesis edi
len yaş meyva ve sebze hallerinin sureti 
idaresi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 10 11,14, 

15,17,20 
— Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'-

nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açıkla
ması münasebetiyle B : 13 4,5 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle B : 12 7:8, 

12,13,14 

•— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti- kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 11 3,6, 

8,9,10,11 
—- Subay ve askerî memurların mecbu

ri hizmetleri ve istifaları hakkındaki 6077 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 4 3,5 

— Takip ve tahsiline imkân gbrülmi-
yen 124 268,85 liranın terkini, 15 336,83 
liranın affı hakkındaki iktisat Komisyonu 
raporu münasebetiyle B : 6 12 

— Usul hakkında B : 11 J 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrasının Sürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 3 7,8, 
9,10,11 

Soyuyüce Şefik (Sözcü) -1960 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ile İdare Âmir-.* 
leri Acuner Ekrem ve ikd arkadaşının, 1960 
malî -yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya-

i puması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle ^ B : 6 5:6, 
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Sayfa 
Taşar Dündar - 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desine 'bir fıkra ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi münase
betiyle B : 7 4,5 

—• 1960 malî yılı Muvazene! Umumiye *. 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 14 7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 15 4,5 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması .hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 14 17 

B : 15 9,10, 
11,13 

— Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna ek 6081 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 
sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanu
nuna bağlı (4) numaralı cetvelin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle , B : 7 14:15 

— Kifayeti müzakere hakkın d.". B : 3 9 
B : 14 5 

—• Millî Korunma suçlarının affına 
ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve 
fon hesaplarının tasfiyesine ve 'bâzı hü
kümler ihdasına dair kanun tasarısı ımü-
ııasebetiyle. B : 7 10,30 

—• Millî Savunma Bakanlığı İlmi İs
tişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri 
için avans verilmesi hakkında kanun ta
sarısı. münasebetiyle B : 12 4 

— O'Kan Sezai'nin, Esnaf Dernekleri, 
Birlikleri Esnaf ve küçük sanatkârlar 
Teşekkülleri Federasyonu ve Türkiye Es
naf ve Sanatkârları Teşkilâtı. Konfederas
yonunun. uzuvlarının festhi ile yeniden 
seçimlerin yapılması hakkındaki 39 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 

—• Özkaya Mehmet Şükranın, 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 ııci madde
sinin 58 ııci bendine tevfikan tesis edi
len yaş meyva ve sebze hallerinin sureti 
idaresi hakkında kanun teklifi münase
betiyle B : 10 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 yılı Muvazc-
ııoi Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelin Maliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi müna
sebetiyle B : 11 

99 

Usul hakkında B : 11 

3,5, 
9,10 

12 

B 17,18 

Osman Torun (D. Plânlama Dairesi 
Mütehassısı) - Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kurulması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 15 10,11, 

12,13,14,48,19,20,20,21 
—• Millî Korunma suçlarının affına ve 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve Fon he-
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 7 9,10, 
21,26,27,28,29,29,30,32,33,34,34,35,35,36 

Tunçkanajt Haydar - Ankara ve İstanbul 
vilâyetlerinde evvelce ilân edilmiş olan Ör
fi İdarenin 1 Mart 1961 tarihine kadar uza
tılmasına karar münasebetiyle B : 14 5 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İdare Âmirleri Acuner Ekrem ve iki ar
kadaşının 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka-
nun teklifi münasebetiyle B : 6 7 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması lıakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 14 7 

—• 1700 sayılı İçişleri memurları Kanu
nunun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2 
ııci maddesine bir fıkra eklenmesine dâir ka
nun tasarısı müııase'betiyle B : 4 S 

B : 6 14,15 
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— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
(tasarısı münasebetiyle B : 6 13 

'•— Devlet Plânlama teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le B : 9 17, 

18,21 
B : 14 15, 

16,16:17,18 
— Erkanlı Orhan'ın, devrilen iktidar za

manında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma usu
lüme dair 45 sayılı Kanunun tatlbikatının 
durdurulması hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : M '9 

— Erkanlı Orhan'ın, Sayıştay Soruş
turma Kurulunun görev ve yetkileri taak-
ktnda kanun teklifi münasebetiyle B : 14' 11 

— Kifayeti müzakere hakkında B : '9 8 
— Millî Savunma Bakanlığı İlmî İsti

şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için.1 

avans verilmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 12 6 

Ulay Sıtkı - 1960 malî yılı Muvazehei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 15 6 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 15 5 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 15 10, 

12,13 
— Er Ahmet'in, Orgeneral Zekâi 

O'Kan'm emeklilik işleminin iptal ve ısla
hına dair teklifi hakkında B : 10 3,4 

— Erkanlı Orhan'ın, devrilen, iktidar 
zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne dair 45 sayılı Kanunun talMka-

Sayfa 
— özdağ Muzaffer'in, 1076 sayılı Yedek 

Subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 neü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifli münasebetiyle B : '5 6,9,20 

— Subay ve askerî memurların mecbu
ri hizmetleri istifaları hakkındaki 6077 sa
yılı Kanuna bir mtadde eklenmesine dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 4 4,5 

— 354«6 sayılı, Danıştay Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun münasebetiyle B : 6 4 

Türkeş Alparslan - 1960 malî yıla Mu
vazene^ Umumiye Kanununa (bağlı (A/l); 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ile idare Âmirleri Acu-
ner Ekrem ve iki arkadaşının, 1960 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle B : 6 6 

— Devlet Plânlama teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le Br 14 13,14 

tının durdurulması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle B : 14 9,10 

— Millî Korunma suçlarının affına ve 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 7 34 

— Özdağ Muzafferin, 1076 sayılı Ye
dek Sufbay ve p.skerî memurlar Kanununun 
3 neü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 5 18,20 

— Usul hakkında B : 5 22,23 
— 3546 sayılı Danıştay Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komis
yonu raporu ve Damştayda açık bulunan 
daire başkanlıkları ile üyelikler için seçim 
yapılması hakkında Başlbâkanlık tezkere
leri hakkında B : 11 17 

u 
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Sayfa 

Ulay Sıtkı (Ulaştırma Bakanı) - Bâzı 
görevli lerin siyasetle uğraşmala r ın ın men'-
ine dai r kanun tasar ıs ı münasebet iyle 

B : 7 38, 
39,40,41 

— Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yılı 

Sayfa 
muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 1 10, 

11,13 

Yıldız Ahmet - 5434 sayılı Türk iye 
Cumhur iye t i Emekl i Sandığı K a n u n u n a 
ek 42 sayılı K a n u n u n geçici bir inci mad
desine bir f ıkra ve bu k a n u n a bir madde 
eklenmesine da i r k a n u n teklifi münasebe
tiyle B : 7 6,8 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 9 21,22 

B : 15 10,20 
— Dışişleri Bakan l ığ ı Teşkilât Kanu

n u n a ek 6081 sayılı K a n u n u n değiştiri l
mesi hakkında kanun tasar ıs ı ile 3312 sa
yılı Dışişleri Bakanl ığ ı Teşki lâ t K a n u n u n a 
bağl ı (4) numara l ı cetvelin değişt ir i lmesi 
h a k k ı n d a k a n u n tasar ıs ı münasebet iyle 

B : 7 13, 
14,15 

— Millî K o r u n m a suçlar ının affına ve 
Millî K o r u n m a teşkilât , sermaye ve fon 
hesaplar ının tasfiyesine ve bâzı hükümle r 
i h t a sma da i r kanun tasar ıs ı münasebe
tiyle B : 7 18, 

26,29,32 
B : 8 7, 

12,14 
— Özd'ağ Muzafferim, 1076 sayılı Ye

dek Subav ve yedek askerî memur1 a r Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 5 4 ,7A 
11,16,17 

— Sayıştay da açık bulunan iki daire 
başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılması 
hakkında Sayıştay Başkamığmın tezkeresi 
münasebetiyle B : 9 6 

— Soyuyüce Şefik' in, 1960 malî yılı Mu
vazenei Umumiye K a n u n u n a bağlı ( A / l ) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle ' B : 12 13 

— Usul hakkında B ; 8 15 
— 3646 sayılı Danış tay K a n u n u n u n bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu ra
poru ve Danış tayda açık bu lunan daire baş
kanlıklar ı ile üyelikler için seçim yapılması 
hakkında Başbakanlık tezkereleri hakkında 

B : 11 10,23, 
24,26 

— Yıldız Ahmet ' in , İnkı lâbın tanıt ı lma
sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 13 14,15. 
Yurdakuler Muzaffer - 1700 sayılı İçiş

leri memurlar ı K a n u n u n u n 5354 sayılı Ka
nunla değiştiri len 2 nci maddesine bir fıkra 
ve geçici b i r madde eklenmesine dai r kanun 
münasebetiyle B : 6 14,16, 

17 
— Özdağ Muzaffer'in, ' 1076 sayılı Yedek 

Subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 5 î) 

— Soyuyüce Şefik' in, 1960 yılı Muvaze
ne! Umumiye K a n u n u n a bağlı ( A / l ) işaret
li cetvelin Maliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi münase- . 
betiyle B : 11 9,10 

— Taşar D ü n d a r ' ı n , Türkiye Cumhuri
yeti M. B . K. nin 28 Mayıs 1960 tar ihl i ka
rarnamesinin 1 nci maddesinin (a) fıkrası 
hükmünden 28 Mayıs 1960 tar ih inden evvel 
Ordudan istifa etmek suretiyle ayrılmış bu
lunan subay ve askerî memurlar ın da istifa 
etmesine dai r kanun teklifi münasebetiyle 

B : 11 13 
— Usul hakkında B : 11 12,13 



36 
Sayfa 

— 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 5 

•— 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu ra
poru ve Danıştayda açık bulunan Daire baş-
kanlıkları ile üyelikler için seçim yapılması 

24 

Sayfa 
hakkında Basbakanbk tezkereleri hakkında 

B : 11 20,23, 
25,26 

— 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

- B : 3 7,8,9 
— Yıldıs Ahmet'in, inkılâbın tanıtılma

sı hakkında kanun teklifi münasebetiyle 
B : 13 15 




