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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
1. — Vazife ile yurt dışına çıkan Bayın 

dirlik Bakanı Prof. Mukbil Oökdoğan'r:ı 
avdetine kadar kendisine Ulaştırma Bakam 

Sayfa 
Tümgeneral ıSıtkı Ulay'm Vekillik edece-
f-aıe dair Devlet Başkanlığı tezkeresi 
ÇI/40) . B : 16 

KANUNLAR 

.3:7 

9 
2:4 

No. Sayfa 
93 — Yatırımlar ('Holding) Anonim 

(Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar 
verilmesine dair Kanunun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında Kanun 

(B : 16 
94 — 6334 sayılı Kanun ile ıbu kanunu 

değiştiren 6732 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair Kanun (1/70) 

(B : 16 
B : 18 

96 — Turan Emeksiz'in annesi Zeynep 
ve kızkardeşleri Gülnaz ve iSolmaz 
Emeksiz'e vatani hizmet tertibinden 
aylık (bağlanması hakkında Kanun 

IB : 18 4:6 
96 — Bekiroğlu 1306 doğumlu Mustafa 

Uğurlu'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında Kanun 

IB : 18 6:7 

97 — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 'geçici maddeler ilâvesine dair 
Kanun B : 5 

98 — Millî Eğitim 
kadrolariyle merkez 

B : 20 

B : 21 
Bakanlığı kuruluş 

kuruluş ve gö-

2:11, 
11,23 
3:16, 
16:20 
3:14 

No. Sayfa 

99 

100 

101 

102 

revleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek Kanun 

B : 22 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
rulması hakkındaki 91 sayılı Kanuna 
ek Kanun IB : 22 
— Hazineye yardım maksadiyle ve 
bağış yoliyle gelmiş ve gelecek olan 
eşya ve kıymetlerin vergiden muafen 
ithali hakkında Kanun B : 16 

B : 22 
— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek isti
şare Kurulu teşkiline dair Kanun 
(1/94) B : 23 

2:3 

3:6 

2 
6:7 

•7 

6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletmesi kuru
luş Kanununa bir madde eklenmesine 
dair Kanun (1/88) B : 16 9:10 

B : 17 2:3 
B : 23 9:10 

103 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında Ka
nun CB : 24 20:24 

104 — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velin Siyasal Bilgiler Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 

.. Kanun B : 24 24:25 



No. Sayfa 
105 — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 

Kanun B : 24 3:20 
B : 26 2:8 

106 — 6290 numaralı Kanuna ekli Güm
rük Giriş tarife cetvelinin 51 nci fas
lının 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 
59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sa
yılı Kanunun -geçici maddesinin tadili 
ile hu kanuna yeniden geçici bir mad
de ilâvesi hakkında iKanun B : 21 14:17 

B : 26 22:23 
107 — 7126 sayılı 'Sivil Savunma Kaanut-

nunraı bâzı maddelerini tadil eden 85 
sayılı Kamunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve mezkûr 
kasnuna geçici madd'eler eklenmesi 
hakkında Kanun IB : 26 10 Sİ 

108 — Savunma sekreterlikleri kurukrıa-
sma dair Kanun B : 27 3:13, 

13:20 
B : 26 2132 
B : 27 3:13, 

1.3 ÖO 
109 — Ücretin korunması (hakkında 95 sa

yılı Milletlerarası Çalınma Sözleşme
sinin tasdikıma ve 'bu1 'S'öz'l esmeye 'ka
tılmamıza dair Kanının B : 27 20:21 

110 — Tarım İşçilerinin Dernek Kurma 
ve Birleşme halklarına mütaallik 11 sa
yılı Sözdeşnıeninı tasdikma ve hu söz
leşmeye 'katılmamıza dair Kanun; 

B : '27 21 
111 — 19160 malî yılı Mdvazenei Umumi

ye Kanumuna 'bağlı (A/ l ) iişaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanum B : 27 21-22 

112 — Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 
'numaralı Kamunun 8 nıci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun: 

B : 27 22:24 
113 — Af Ka-nıunu B : 28 3:35 
114 — Üniversiteler öğretim üyelerin*-

den bâzılariinın vazifelerinden affı
na. ve bâzılarınn'n diğer fiafcülte ve 
yüksek okullara nakline dair Kanum! 

B : 28 35:38 
115 — 13 . 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı 

Üniversiteler Kanunıunuın bâzı mad-

No. Sayfa 
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
•madde' eklenmesi ha'klonda Kanun 

•B : 28 38:61 
116 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin 
ilâvesi hakkında Kanun B : 27 2 

B : 28 61:64 
117 — Devlet memurları aylıklarınım tev-

ıhit ve teadülünle dair olan 3656 sayılı 
Kamuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
Kamın B : 29 2:10 

118 — İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
kurulması hakkında Kanun B : 26 2:10 

B : 29 10:17 
119 — 13 . 6 . 1946 tarih ve 4986 sayılı 

üniversiteler Kanunumun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 38 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanum 

B : 30 3:6 
120 — İl genel ve belediye meclisleri ile 

mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
nin feshiinıe ve 'görevlerinin ifa şeklime 
dair Kanun B : 27 25 

B : 31 6:13 
12.1 — Devlet Demiryolları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırılması için borç para veril meşime 
dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
sayılı Kanuınla muaddel 1 inci madde
sinde değişiklik yapılması ve bu fcanıv-
ma 'biır madde ekılenimesi (hakkında Ka
nun B : 31 23:25 

122 — '6830 sayılı İstimlâk Kamununıiın 
9 ncu maddesinin! kaldırılması ve 10, 
11, 14, 15, 17, 19 ve 30 ncu maddele
rinin değiştirilmesi ve 'bu kaınuana iki 
geçici madde eldenimietei hakkında Ka
nun B : 31 14:17 

B : 32 3:16 
123. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

iBanıkası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olaaı vâdesi geçmiş borçları-
ının taksitlendirilmesi hakkında Ka
num !B : 24 3 

<B : 32 1654 



KARARLAR 

No Sayfa 
18 — Gümrük Kanununun 68 nci mad

desinin yorumlanması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve İktisat Komis
yonu raporu (3/4:1) (1) B : 14 2:4 

19 — Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 eni maddesinin tef
siri hakkında Başbakanlık tezkeresi 

— Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu ola
rak kullanılmak üzere Türk Hava Kuru
mu Tayyare apartmanlarının tahliyesinin 
durdurulmasına dair B : 31 3 :5 

—• Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Daire
sinin personelinin dış tâyinlerinin Komite
ce tetkikmdan sonra yürürlüğe girmesi hu
suslarının karara bağlanmasına dair 

B : 31 3:5 

BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU 
RAPORLARİ 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısına dair (1/102) B : 24 3:20 

B : 25 2:8 
— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 

9, 10, 11 ve 15 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna üç geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/60) B :-31 14:17 

E : 32 3:16 

GÜVENLİK KOMİSYONU RAPORLARI 
— Akkoyunlu Fazıl'm, 3201 sayılı 

Emniyet teşkilât Kanununun T5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/49) 0 3 : 1 8 7:8 

— Devlet Demiryolları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırıl
ması için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla 
muaddel 1 nci maddesinde değişiklik ya-

No. Sayfa 
ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(3/34) (1) B : 20 20 

20 — Yassıada'da çekilmiş ve çekilecek 
fotoğraf, telef oto ve her türlü filim
ler hakkında Kanunlar (Mecmuası 

sayfa : 779 

— Esin Numan'm, »gecekondu dâvası
nın halli için Komite Üyesi bir arkadaşa 
yetki verilmesine dair B : 23 11:13 

— Köseoğlu Münir'in, Beden Terbiye
si ve spor teşkilâtının ıslahına dair 

B : 31 5:6 

— Özgüneş Mehmet'in, bir 'hafta izin 
isteğine dair B • 26 2 

puması ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/110) 

B : 31 23:25 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller 'hakkındaki Kanunun ikinci mad
desinin (C) fıkrasının tasdikına dair 'ge
çici kanun tasarısı hakkında (1/37) 

B : 16 11:12 

— İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair ka> 
nun tasarısı hakkında (1/54) B : 27 25 

B : 31 6:13 
— Nişan ve (madalya kanunu tasarısı 

hakkında (1/84) B : 16 10:11 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı iSivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 86 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/80) B : 26 J0.-21 

ÖNERGELER 

RAPORLAR 



— Tarım işçilerinin demeli k;:'r;.5 " Î 
birleşme 'haklarına mütaallik 11 sayılı Söz
leşmenin tasdikine ve bu Sözleşmeye ka
tılmamıza dair kanun tasarısı 'hakkında 
(1/78) B : 27 21 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun tek
lifi 'hakkında (2/75) B : 26 21:22 

B : 27 3:13, 
13:20 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 
6186 sayılı'Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/88) 

B : 16 9 :10 
B : 17 2:3 
B : 23 9:10 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/48) B : 27 24 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı hak
kında (1/94) B : 22 3:7 

—• Ücretin korunması hakkında 95 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
tasdikine ve bu Sözleşmeye katılmamıza 
dair kanun tasarısı hakkında (1/76) 

B : 2i7 20:21 

İKTİSAT KOMİSYONU RAPORLARI 
— Âkkoyunlu Fazıl'm, 3201 sayılı Em

niyet teşkilât Kanununun 15 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fi hakkında (2/49) B : 18 7:8 

— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 
Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife cetve
linin 51 nci faslının 50.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 159.05 pozisyo
nunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin tadili hak
kında kanun teklifine d'air (2/67) B : 21 14:17 

B : 26 22:23 
— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kısmında' deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 

dair (1/109; B : "'X- 24:25 
— Ataklı Mucip'in, Bekir oğlu 1306 do

ğumlu Mustafa Uğurlu'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında, ka
nun teklifine dair (2/52) B : 18 6:7 

— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 
için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla mu
addel 1 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair (1/110) 

B : 31 23:25 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair (1/89) 

B : 29 2:10 
— Devlet Plânlama teşkilâtının kurul

ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun tadiline 
dair kanun tasarısı hakkmdla (1/124) 

B : 28 61:64 

— Gümrük Kanununun 68 nci madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresine dair (3/41) B : 19 2:4 

— Gürsel Cemal ve özdağ Muzaffer'in, 
Milletvekillerinin ödenek ve yollukları hak
kında kanun teklifine dair (2[/91) B : 27 24 £5 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'
nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 neü maddesine göre Araştırma ve 
İnceleme kurullarında üye olarak vazifelen-
dirilenlerin özlük haklarına dair kanun tek
lifi hakkında (2/95) B : 31 25:26 

— Hazineye yardım maksadiyle ve ba
ğış voliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden muafen ithali hakkın
da kânun tasarısına dair (1/99) B : 22 6:7 

— Hürriyet istikrazı ihakkmdaki 11 
numaralı Kanunun 8 nci, maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/111) B : 27 22:24 

— İdare Âmirleri OÎKan Sezai ve Er-
kanlı Orhan'ın, 1960 mali yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa ıbağlı (A/ l ) işaretli 



Say-ffî 
cetvelde değişiklik yapılması hakkmda ka
nun teklifine dair (Ç/97) B : 27 21:22 

— ihracatı geliştirme merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/23) B : 26 2rlO 

B : 29 10:17 
— Karavelioğlu Kâmil'in, yatırımlar 

(Holding) Anonim (Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
üçüncü maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifine dair (2/64) B : 16 3:7 

•-— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/91) B : 24 3 

B : 32 16-24 
— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife

leri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 sa
yılı Kanunla değiştirilen birinci maddesin
de yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) nun kal
dırılmasına ve yerine (Malî Araştırma ve 
İnceleme Kurulu) teşkiline dair kanun ta
sarısı hakkında (1/87) İB : 18 9 

— OTCan Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 80.9 . 
1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/77) B : 22 3:6 

— 0*Kan Sezai'nin,. 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan is
tediklerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifine dair (2/76) B : 31 18:23 

— O'Kan Sezai'nin 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair Kanun tek
lifi hakkında (2/80) B : 26 10-31 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
<bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun tasarısına dair (1/74) B : 31 26:27 

— Solmazer Irfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

Sayfa 
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/100) B : 28 38-61 

— Solmazer Irfan'm, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvelerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifine dair (2/92) ıB : 24 20.24 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun tasarısına dair (1/93) 

B : 18 4:6 
— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 numaralı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
(2/55) B : 18 9 

B : 19 2 
— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek

reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/75) B : 26 21 £2 

B : 27 3:13, 
1320 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/48) B : 37 24 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı hak
kında (1/94) B : 23 3:7 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI 
— Af kanunu tasarısı hakkında 

(1/113) B : 28 3:35 
— 6334 sayılı Kanun ile ıbu kanunu 

değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/70) B : 16 9 

B": 18 İ2:4 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna 'bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair (1/89) B : 29 2:10 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsiri 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/34) B : 20 20 



Sayfa 
— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 

gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması /hakkın
da kanun teklifine dair (2/76) B : 31 18:23 

— özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında (2/79) B : 22 2:3 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 'bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/72) (B : 20 3:16, 

16:20 
(B : 21 3,14 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kuruluş ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 

Sayfa 
bağlı (.1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/74) IB : 31 26:27 

— Solmazer 'İrfan'm, Ankara, İstan
bul, İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile 
İstanbul Teknik Üniversitesinin bâzı öğ
retim üyelerinin vazifelerinden affına dair 
kanun teklifi (hakkında (2/103) B : 28 35:38 

— Solmazer İrfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/100) B : 28 38:61 

— Tarım işçilerinin dernek kurma 
ve birleşme haklarına mütaallik .11 sayılı 
Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye 
katılmamıza dair kanun tasarısı hakkın
da (1/78) B : 27 21 

— Ücretin korunması hakkında 95 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin tasdikma ve bu Sözleşmeye katılma
mıza dair kanun tasarısı hakkında 
(1/76) B : 27 20:21 

izinler 
Özgüneş Mehmet'e bir hafta izin 

SAYIN ÜYELERLE ÎLGÎLÎ ÎŞLER 

verilmesi B : 26 

SORULAR VE CEVAPLARİ 

A — Sözlü sorular ve cevaplan 

— Esin Numan'm, Devlet teşkilatın
daki lüks arabaların satılması ile ilgili ha
zırlıkların ne durumda olduğu hakkın
daki sözlü sorusuna bu konu için görevli 
bulunan Koksal Osman'ın sözlü cevabı 

© : 23 
— Esin Numan'm, Eskişehir Devlet 

Demiryolları îş<çil eri Yapı Kooperatifine 

11 

kredi açılması hakkındaki sözlü sorusu ve 
Ulaştırma Bakam TJlay Sıtkı'nın sözlü 
cevabı B : 23 11 

—Koksal Osman'ın, Hariciye teşkilâ
tında değişiklik yapılması hakkında varı
lan prensip kararının neticelerine 'dair 
sözlü sorusu B : 31 27:28 

B — 

— Koksal Osman'ın, İstanbul Ameri
kan Kız Rolejmdeki kopye olayına dair 

Yazık soru 

I yazılı sorusu B : 31 28 
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TASARILAR 

— Af Kanunu hakkında (J/133) 
B : 28 3:35 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt-
r-e Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Siyasal Bilgilet' Fakültesi kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanuna dair 
(1/109) B : 24 24:25 

— 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
6290 sayılı Kanunla, değişik 1.6 neı mad
desinin ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin değiştirilmesine dair kanun hakkın
da (1/116) B : 27 2 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici iki mad
de eklenmesine dair kanun hakkında 
(1/114) B : 27 2 

— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Kmekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
hakkında (1/115) B : 27 2 

— 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu 
değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun hakkında (1/70) 

B : 16 9 
B : 18 2:4 

— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
9, 10, 11 ve i'5 nlci maddelerinin değiştiril -
meali ve ibuı kanuna üç geçici madde eklen
mesi hakkında kamuma dair (1/60) B : 31 14: 17 

B : 32 3:16 
-— 1960 malî yılı Muvaızenei U'imımiye 

Kanununla bağlı (A/ l ) işaretli cetvele 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 'bütçesinin ilâve
si hakkında kanuna dair (1/123) ıB : 27 2 

— Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzifcavsı 
personeline merasim giyeceği verilmesi hak
kında kanuna dair (1/117) B : 27 2 

— Devlet Demiryolları İşletmesi Genıel 
Müdürlüğü ikilerine mesken yaptırılma
sı için borç parla verilmesinle dair olan 5954 
sayılı Kanutnun 6173 sayılı Kamumla muad
del 1 inci maddesinde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna bir madde ektenımesi hakkın>-
daki'Kamunıa dair (1/110) B : 31 23.-25 

—> Devlet. memurları aylıklarının tev* 

Sayfa 
bit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayıda «cetvel itle tadil' ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı kısmıınfda değişMiik 
yapıllması hakkındaki Kanunla claür (1/89) 

B : 29 2:10 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul

ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun tadili
ne dair Kanu-n hakkında (1/124) B : 27 2 

B : 28 61-64 
— Emekli sandıkları ile maluliyet ve 

ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tâbi hikmetlerin birlettirJilmesi hakkında 
Kanuna dair (1/118) B : 27 2 

— Hazineye yardım maksadiyle ve bağış 
voliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıy
metlerin vergiden muafen iıtflıalli hakkında 
Kanuna, dair (1/99) B : 16 

B : 2i2 6:7 
— Hürriyet istikrazı 'hakkındaki 11 

numaralı Kanunum 8 ntei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kamun hakkında 
(1/111) B : 27 32:24 

— İhraeatı gelişjtirrne merkezinin ku
rulmasına dair Kanun hakkında (1/28). 

B : 26 2:10 
B : 29 10:17 

— ti genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ilhtliiyiar heyetlerinim fes
hine ve (görevlerinin ifa şeklime dair Kanun 
hakkında (1/54) IB : 27 25 

B : 31 6:13 
•— 2349 sayılı Falhrî konMosla'rrn aidatı 

hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nici maddele
rinin tadiline dair Kanun hakkında (1/119)-

B : 27 2 
—• 2510 sayılı İskân Kanununa ek Ka

nun hakkında (1/102) B : 24 3:20 
B : 25 2:8 

— 273Ö sayılı Ulusal bayram ve gensel 
tatiller hjakkmda!kiii Kanunum ikinci madde
sinin ('C) fıkrasının tasdikına dair geçici 
Kanon hakkında (1/37) B : 16 11.-12 

—• Kaçakçılığın meni ve taklibine dair 
1918 sayılı Kamunun 6829 sayılı Kanunla 
muaddel 53 ndi maddesininı değiştirilmesi 
hakkında Kanuna, daür (1/1120) B : 27 2 
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Sayfa 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olan vâdesi geçmiş borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanuna dair 
(1/91) B : 24 3 

B : 32 16:24 
— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife

leri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) nun 
kaldırılmasına ve yerine (Malî Araştırma 
ve inceleme Kurulu) teşkiline dair kanun 
hakkında (1/87) B : 18 9 

— Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad-
rolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması hakkında 4926 sayılı Rlarana 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların ek
lenmesine dair kanun hakkında (1/121) 

B : 27 2 
— Nişan ve madalya Kanunu hakkın

da (1/84) B : 16 10:11 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanuna dair (1/74) B : 31 26:27 

— Tarım işçilerinin dernek kurma ve 

Sayfa 
birleşme haklarına mütaalli'k 11 sayılı Söz
leşmenin tasdikine ve bu Sözleşmeye katıl
mamıza dair kanun hakkında (1/78) 

B : 27 21 
— Turan Emeksizin annesi Zeynep ve 

kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksdz'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanuna dair (1/93) B : 18 4:6 

— Türk Farmakopesi hakkındaki ka
nuna dair (1/122) B : 27 2 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun hakkında (1/88) B 

B 
B 

: 16 
: 17 
: 23 

9:10 
2:3 

9:10 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile * 

İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair 
kanun hakkında (1/48) B : 27 24 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun hakkında 
(1/94) B : 23 3:7 

— Ücretin korunması hakkında 95 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
tasdikine ve bu Sözleşmeye katılmamıza 
dair kanun hakkında (1/76) B : 27 20:21 

— 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 
kanun hakkında (1/100) B : 16 2 

TEKLİFLER 

— Akkoyunlu Fazılın, 3201 sayılı Em
niyet teşkilât Kanununun 15 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair (2/49) 

B : 18 7,8 
— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin 51 nci faslının 50.01 ve 51.03 pozisyon-
yonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyo
nunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin tadili 
hakkında (2/67) B : 21 14:17 

B : 26 22:23 
— Ataklı Mucip'in, Bekiroğlu 1306 do

ğumlu Mustafa Uğurlu'ya vatani hizmet 

tertibinden maaş bağlanması hakkında, 
(2/52) B : 18 6:7 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
hakkında B : 30 3:6 

— Gürsel Cemal ve Özdağ Muzaffer'in, 
Milletvekillerinin ödenek ve yollukları 
hakkında (2/91) B : 27 24:25 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'
nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre Araştırma ve 
inceleme kurullarında üye olarak vazife-
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Sayfa 

lendirilenlerin özlük haklarına dair (2/95) 
B : 31 25:26 

— İdare Âmirleri O'Kan Sezai ve Er-
kanlı Orhan'ın, 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(2/97) B : 27 21:22 

— Karavelioğlu Kâmil'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
üçüncü maddesinin tadili hakkında (2/64) 

B : 16 3:7 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 
1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek Kanun 
hakkında (2/77) B : 22 3:6 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge
reğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğrıetımenliğe alıraması hakkın
da (2/76) B : 31 18,23 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayı
lı Kanunun değiştirilmesine dair (2/80) 

B : 26 10:21 

— özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim Ba
kanlığı kuruluş kadrolariyle merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun hakkında 
(2/79) B : 22 2:3 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf
ferin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi-

Sayfa 
ci maddeler ilâvesine dair (2/72) B : 20 3:16, 

16:20 
B : 21 3,14 

— Solmazer İrfan'm, Ankara, İstan
bul, İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile İs
tanbul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair 
(2/103) B : 28 35:38 

— Solmazer İrfan'ın, 4936 sayılı Üni-
siteler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında (2/100) B : 28 38:61 

B : 30 3:6 

— Solmazer îrfan'ın, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da (2/92) B : 24 20:24 

— Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 
nci bentlerinin tadiline dair(2/66) B : 16 7:9 

— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek 42 numaralı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında (2/55) B : 18 9 

B : 19 2 
— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek

reterlikleri kurulmasına dair (2/75) 
B : 26 21:22 
B : 27 3:13, 

13:20 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me

murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair B : 23 7:9 

B : 24 3 
— Ulay Sıtkı'nın, Subaylar Heyetine 

mahsus 4273 sayılı Kanuna ek kanun hak
kında (2/101) B : 27 2 
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TEZKERELER 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 

Yorum istekleri 

— Gümrük Kanununun 68 nci maddesi
nin yorumlanması (hakkında (3/41) B : 19 2:4 

— Noter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla muaddel 18 nei maddesinin tefsiri 
hakkında (3/34) B : 20 20 

DEVLET BAKANLİĞİ TEZKERELERİ 
— Devlet Şûrası Azası Sahir Dinçman'-

m, Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir Avu
katlığına nakline dair B : 31 17:18 

— Vazife ile yurt dışına çıkan Bayın
dırlık Bakanı Prof. Mııkbil Gökdoğnn'm 
avdetine kadar kendisine Ulaştırma Bakanı 
Tümgeneral Sıtkı Ulay'ın Vekillik edeceği
ne diair f'3/40) B : 16 3 

15 nci Birleşim 
16 nci » 
17 nci > 
18 nci » 
19 ncu » 
20 nci » 
21 nci » 
22 nci » 
23 ncü » 

TUTANAK ÖZETÎ 

B. Sayfa 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

24 neii Birleşim 
25 nci » 
26 nci » 
27 nci » 
28 nci » 
29 ncu » 
30 ncu » 
31 nci » 

B. Sayfa 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

2 
2 
•2 
2 
2 
2 
2 
2 

—» 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

- Acuner Ekrem - Af Kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 28 29 

— Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu ola
rak kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu 
tayyare apartmanlarının tahliyesinin dur
durulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Daire
sinin personelinin dış tâyinlerinin Komite
ce tetkikmdan sonra yürürlüğe girmesi hu
suslarının karara bağlanmasına dair tak
riri münasebetiyle B : 31 4,5 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 29 13,15 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 30 4 

— Hürriyet İstikrazı hakkındaki İJ 
numaralı Kanunun 38 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 27 23 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 25 6 

— İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
feshine ve •görevlerinin ifa şekline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 31 9 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 18 4 
B : 29 13,16 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B i 27 5,6,7, 

8,11,12,16,19 

Sayfa 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me

murları teşkilâtı hakkındaki 5'509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 23 8,9 
B : 24 3 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 iMart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye anlaşmalarıyla eklerinin tasdikına dair 
geçici kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 27 24 
— Usul hakkında B : 30 6 
Akkoyunlu Fazıl - Af kanunu tasarısı 

münasebetiyle B : 28 18,22, 
33,33,34 

— 6840 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 
10, 11 ve 15 nci maddelerinin değiştirilme
si ve kanuna üç geçici madde eklenme
si hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 32 4,5, 
6,7 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle 'R : 24 24 

—- Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu ola
rak kullanılmak üzere 'Türk Hava Kuru
mu Tayyare apartmanlarının tahliyesinin 
durdurulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi
nin personelinin dış tâyinlerinin Komitece 
tetkikmdan sonra yürürlüğe girmesi hu
suslarının karara bağlanmasına dair tak
riri münasebetiyle B : 31 4,5 

— Bir haftalık tatil yapılması teklifi 
münasebetiyle <B : 31 16,17 
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Sayfa 

— Devlet Şûrası Âzası Sahir Danış
man'm Maliye 'Bakanlığı Hazine Müşavir 
Avukatlığına nakline dair Devlet (Bakan
lığı tezkeresi münasebetiyle B : 31 17 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle IB : 30 5 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'
nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre araştırma ve 
inceleme kurullarında vazifelendirilenlerin 
özlük haklarına dair kanun teklifi münase
betiyle (B : 31 26 

— Hazineye yardım maksadiyle ve (ba
ğış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden muaf en ithali hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 22 6 
— İhracatı Geliştirme (Merkezinin ku

rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 4,6,7, 

7:8,9,10 
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

nun tasarısı münasebetiyle B : 25 3,5,6,7 
— İl genel ve belediye meclisleri ile ma

halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun 
tasarısı münasebetiyle (B : 31 3 

— Karavelioğlu Kâmil'in, yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair kanunun 8 
ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 16 4,5,6 

— KJöseoğlu Münir'in, (Beden Terbiyesi 
ve spor teşkilâtının ıslâhına dair takriri 
münasebetiyle B : 31 6 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş borçların taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 32 20 

— Müzakerelerin kesilmesi hakkında 
B : 31 26 

— Nişan ve Madalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 10,11 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30. 9 . 

1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle B : 22 5 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve hu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 26 11,12, 

14,16,17,19,20 
— özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim Ba

kanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek kanun teklifa mü
nasebetiyle B : 22 3 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve hu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 10,19 

B : 21 12,13 
* — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenme'sine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 27 
— Solmazer İrfan'ın, 4936 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle ' * B : 28 40,44, 

60 
— Solmazer İrfan'm, Vakıflar 'Genel 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 24 20:21, 

22,23,24 
— Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Bele

diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 
58 nci bentlerinin tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 16 8 
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Sayfa 

— Türkeş Alpaslan'ın, Savunma Sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 26 21 

B : 27 4,5,8, 
9,11,12,13,14,15,17,18,19 

— Türkiye Cumhuryeti Devlet Demir
yolları işletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 9,10 

— Usul hakkında B 
B 
B 
B 

26 
28 
30 
32 

22 
9 
6 
9 

Aksoyoğlu Refet - Af kanunun tasarı
sı münasebetiyle B : 28 18,19 

— 6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 51 ncî faslının 51.01 
ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslın 59.05 
pozisyonunda tâli pozisyonları ihdasına 
dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 21 14:15, 

16,17 
B : 26 22 

—- Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 29 6,11 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 13, 

18,19 

— Ö'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 10,11, 

13,15,16,17,20,20:21 

— Öızgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek Sufbay, ve ye
dek askerî memullar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu 'kamuma 

geçici maddeler ilâvesine dair Kanun tek
lifi münasebetiyle B : 20 8,9,18 

B : 21 10 
— Türkeş, Alparslan'ın, Savunma sek

reterlikleri kurulmasınla daür kamın teklifli 
münasebetiyle 03 : 27 6,7, 

8,9,17 

Aksoyoğlu Refet (Sözcü) - Hazineye 
yardım maksadiyle ve bağış voliyle gelmiş 
ve gelecek olan eşya ve kıyametlerin vergiden 
•mııafen ithali hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle • OB : 2>2 6,7 

Artus Âmil (Adalet Bakanı) - Devlet 
memurları aylMarmın tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuınıa bağlı (l)1 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerindin1 Adalet. 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 29 2,3,4, 
•5,6,7:9 

Ataklı Mucip - Af kanununun müzake
resi dolayısiyle oturumun açık yapılması 
hakkında !B : 28 3 

— Af Kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 28 27,29, 

33 

— 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu de
ğiştiren '6732 sayılı Kanunıun kaldırılması
na dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 3 
— 6830 sayılı İstimlâk Kanunumun 9, 

10, 11 ve 15 nıei maddeleriinim değiştirilme-' 
öi ve bu kanuna üç geçici madde eklenmıesi 
hakkımda kamum tasarısı münasebetiyle 

B : 31 14,16 
iB : 312 7,11, 

14 
— Ataklı Mutedp'in, Bekiroğlu 1306 do

ğumlu Mustafa Uğurlu'ya vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkındaki kamum 
teklifi münasebetiyle B : 18 6,7 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'^ 
nin, T. C. Millî B i r ik Komitesi içtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre araştırıma ve in-* 
edeme kurullarında üye olarak vazifelendi-' 
rilenılerin özlük haklarına dair kamun tek
lifi münasebetiyle İB : 31 26 
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Sayfa 

— Hazineye yardım ma'ksadiyle ve ba
ğış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymet'lerfa vergiden muaf en itllıali hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle B : 22 7 

— Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 
numaralı Kanunun 38 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 27 22 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 4,5,6: 

7,8,9,10 
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

nun tasarısı münasebetiyle B : 24 8,12, 
14,16,17,18 

B : 25 5 

— İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair ka
mın tasarısı münasebetiyle B : 13 13 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B 
B 
B 

— Koksal Osman'ın, Hariciye teşkilâ
tında değişiklik yapılması hakkında va
rılan prensip kararının neticesine dair 
sözlü soru önergesi münasebetiyle 

B : 31 28 
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş borçların taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 32 

22 
24 
31 

4 
15 
10 

— Müzakerelerin kesilmesi hakkında 
B : 29 

— Nişan ve Madalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kurulması hakkındaki 
30. 9 .1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi münasebetiyle B : 22 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 

18,20, 
21 

17 

11 

Sayfa 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 13,16 

— öğrenci yurdu olarak kullanılmak 
üzere Türk Hava Kurumu Tayyare 
apartmanlarının tahliyesinin durdurulma
sına, 

— Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Daire
sinin personelinin dış tâyinlerinin Ko
mitece tetkikinden sonra yürürlüğe gir
mesi hususlarının karara bağlanmasına 
dair takriri münasebetiyle B : 31 3,4,5 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında, 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 31' 27 

—• Solmazer İrfam'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanım teklifi münase
betiyle B : 28 40,41, 

42,43,45,46,48,5.1,60 
— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre

terlikleri kurul'masma dair kanım teklifi 
münasebetiyle B : 27 8,9, 

10,11,20 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi memur

ları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 23 8,9 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret, Tediye 
Anlaşmalariyle eklerinin tasdikma dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 27 24 
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B 

Sayfa 
Adnan Başer (Müşavir) - ihracatı Ge-

Jiytirıne Merkezinin kurulmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 26 3,4, 

5,6,7,8,9,9:10 
— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

Bankasına ve Ta,rım Kredi Kooperatifleri
ne olan vâdesi geçmiş borçların taksitlen-
uilrilmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 32 16,22, 

24 
— O'Kan Sezai'nin 7126 sayılı Sivil 

Savunma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi. kaldırılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tekli
fi münasebetiyle B : 26 15,16, 

17,19 

— Türkeş Alpaslan'ın, savunma sekre
terlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 26 21 

Baykal Rifat - Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 28 22,25 

— Aksoyoğlu Kefet'in, 6290 numaralı 
Kanuna ekli Gümrük Giriş tarife cetvel i -

Çelebi Emanullah - Af kanunu 'taisaosı 
münasebetiyle B : 28 21 

— Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 24 24 

— Gündem hakkında B : 26 10 
B : 27 3 

— Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 nu
maralı Kanunun 38 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı .münasebe
tiyle B : 27 22 

— • 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 10,11 

B : 25 5 
— 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 

tatiller hakkındiaki Kanunun 2 nei madde-

Sayfa 
nin 51 nei faslının 51.01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 50 ncu faslın 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 21 16 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 25 3. 

— Kifayeti müzakere hakkında B (25 , 4 
— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 

Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 26 12 

— özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaf
fer'in, 1706 sayılı Yedlek Subay ve Yedek 
Askerî Memur Kanununun 3 ncü maddesi- • •.''••• 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 3,7, 

12,18,14.15 
— Soyuyüce. Şefik'in, 1580 sayılı Bele

diye Kanununun 15 nei maddesinin 43 ve 
58 nei bentlerinin tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 16 9 

sinin (e) fıkrasının tasdikine dair geçici ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 16 11,12 

— Karavelioğlu Kâmü'in, yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair kanunun 3 
ncü maddesinin tadili hakkındaki teklifi 
münasebetiyle - B : 16 5 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : a i U 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve ıbu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 26 19 

— özgüneş Mehmet ive özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve askerî 
memurlar Kanununun ı3 ncü maddesinin 

"* 



id 
Sayfa 

değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair kanun teklifi münase
betiyle B : 21 11 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 31 26 

— Solmazer îrfan'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

Sayfa 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle B : 28 39, 

40,41 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 4,11, 

12,13,15,16,17 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye 
anlaşmalariyle eklerinin tasd^kma dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 27 24 

Orhan Düro - 6830 sayılı İstimlâk Ka
nununun 9, 10, 11 ve 15 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve ıbu kanuna geçici üç mad

de eklenmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 32 7,14 

Er Ahmet • Af kanunu tasarısı müna
sebetiyle B : 28 7,8,15, 

18,21:22,23,25,28,32,33 
-7 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu de

ğiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

(B : 18 3 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ibağh (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 29 2:3, 

3,4,4)5,6,7,12,13,17 

— Hazineye yardım maksadiyle ve ba
ğış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden muaf en ithali hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle B : 22 7 

— il genel ve belediye meclisleriyle 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
feshine ve görevlerinin ifa setline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 27 25 

B : 31 7,9, 
10,11 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 16 S 

— Köylü ve Çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş borçların taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 32 16: 

17,17:18,18:20,21,22 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22 

•— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B' : 26 15, 

18,19,20 
— Özıgüneş Mehmet ve özdağ Mu

zafferin, 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici maddeler ilâvesine dair kanun 
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teklifi münasebetiyle 
Sayf( 

B : 20 5,7,20 
B : 21 5,6 

— Solmazer îrfan'm 4936 sayılı üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 28 48, 

50,53,57 
Er Ahmet (Sözcü) - Akkoyunlu Fa-

zıl'ın, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nunun 15 nei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 18 7:8 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki kanunun 2 nci mad
desinin (c) fıkrasının tasdikına dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 11 

— Nişan ve madalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 10 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 26 21 

B : 27 3:4, 
5,7,8,11,12,14,15,16,18,20 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 
6186 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 16 9 
B : 17 2,3 

Erkanlı Orhan - Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kânun tasarısı münasebetiyle 

B : 29 8 
-T- 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

nun tasarısı münasebetiyle B : 25 5,6,7 

— özigüneş Mehmet ve özdağ Mu-
zaffer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici maddeler ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 21 4:5 

Ersü Vehbi - Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 28 9,10, 

12:13,15,17,19,33,34 

Sayfa 
— Aksoyoğlu Ref'et'in,, 6290 numaralı • 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 po
zisyonları ile 59 ncu faslın 59.05 pozisyo
nunda tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 
sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 21 16 
— 6334 sayılı Kanun ile bu "kânunu 

değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 18 3 

— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 
10, 11 ve 15 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna üç geçici madde ek
le nmesi hakkında kanun tasarısı münase
betiyle B : 31 15,16 

B -: 32 8,9,11 
— Ataklı Mucip'in, Bekiroğlu 1306 

doğumlu Mustafa Uğurlu'ya vatani hiz- •'.:;. 
met tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 18 7 
•— Devlet Demiryolları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptı
rılması için borç para verilmesine dair 
olan 5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı Ka
mınla muaddel olan» 1 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 31 24,25 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun münase
betiyle B : 29 14,15; 

16 
— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul

ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun tadi
line dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 28 61 
— 4936 sayılı üniversiteler Kanununun 

115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kâ
mın teklifi münasebetiyle B : 30 4 

— Gündemde görüşülen kanunlarla 
alâkalı sözcülerin hazır bulunması hak
kında B : 27 24 
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— Gündem hakkında B : 28 3 
— Hazineye yardım maksadiyle ve ba

ğış voliyle'gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden nıuafen ithali hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 22 6,7 
— İhracatı geliştirme merkezinin ku

rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 3 

— 2510 sayılı iskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 3:4 

B : 25 5,7 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei mad
desinin ,(c) fıkrasının tasdikine dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 12 

— İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
feshine ve görevlerinin ifa şekline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 31 9,12 

— Karavelioğlu Kâmil'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 16 5 

— Köseoğlu Münir'in, Beden Terbi
yesi ve spor teşkilâtının ıslahına dair 
takriri münasebetiyle B : 31 6 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kurulması hakkındaki 
30. 9 .1960 tarihli ve 91-sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi münasebetiyle B : 22 3,4,5 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 31 21,23 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B .- 26 11, 

16,18 
— Özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-

fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 21 4,7,9 

— Solmazer İrfan'm, Ankara, İstan
bul, İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile İs
tanbul Teknik Üniversitesinin bâzı öğre
tim üyelerinin vazifelerinden affına dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 28 36 

— Solmazer İrfan'm, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 28 40,43, 

44,45,47,49,50,51,52,55,57,58 

— Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 
58 nci bentlerinin tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 16 8 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kızkardeşleri Grülnaz ve Solmaz Emeksiz'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 5 
— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 numaralı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 19 2 

—-. Türkeş Alparslan'ın, Savunma Sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun tekli
fi münasebetiyle B : 6,7, 

8,9,10,11,12,13 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me

murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 23 7 
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir

yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 
6186 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 17 2 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye anlaşmalariyle eklerinin tasdikma dair 
geçici kanun tasarısı münasebetiyle B : 27 24 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 23 5,6 

Ersü Vehbi (Sözcü) - Köylü ve çiftçile
rin T. O. Ziraat Bankasına ve Tarım Kre-



Sayfa 
di Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş 
borçların taksitlendirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının encümene iadesi hakkın
da B : 24 3 

B : 32 16,17, 
18;19,21,22,23 

Esin Numan - Af kanunu tasarısı müna
sebetiyle ; B : 28 3,5, 

6,10,11,14,15,16,17,18:19,20,23,27,28,29 
— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 59 ncu faslın 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 21 16 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 29 6,7, 

8,13,14,16,17 
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu

nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 30 3,4,5, 

— Eskişehir Devlet Demiryolları İşçi
leri Yapı Kooperatifine kredi açılması 
hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle 

B : 23 11 
— Gecekondu dâvasının halli için Ko

mite üyesi bir arkadaşa yetki verilmesine 
dair önergesi münasebetiyle B : 23 12,13 

— Hazineye yardım maksadiyle ve ba
ğış yetiyle gelmiş ve gelecek olan eşya 
ve kıymetlerin vergiden muafen ithali 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 22 6 
- - Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 

numaralı Kanunun #8 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 27 23 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 4,5, 

6,7,8,8:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 18 5 

B : 27 12 
— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife-

Sayfa 
leri hakkımda 2996 sayılı Kanunun 5655 sa
yılı- Kanunla değiştirilen birinci maddesin
de yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) teşkili
ne daıir kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 9 
— Noter Kanununun .5928 sayılı Ka

nunla muaddel 18 nei madde'şiınin tefsiri 
'hakkında Başbaikanlılk tezkeresi münasebe
tiyle B : 20 20 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30.9.1960 
tarih ve 91 sayılı Kanuna efe kamum teklifi 
münasebetiyle B r22 3:4 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaffer'-
dn, 1076 sayılı Yedek Sutoay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3-ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve (bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 8,11, 

13,18,19 
— Solmazer trfaın'ım, 4936 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerimin 
'değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
elklenımesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 28 57, 

60,61 
— Solmazer İrfan'ın, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunuma bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 24 20,21, 

22,23 
— Tütfkeş Alparslan'ın, Savuınma Sek

reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27- 12 

— Türkiye Büyük Millet -Meclisi me
murları teşkilâta hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunum 1 ve 2 nci maddelerinin.' değişti
rilmesinle dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 23 7,8 
— Türkiye Cum(huıriyeti Hüteümeti ile 

İsrail Devleti" Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle etelerinin tasdikma dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 27 24 

— Ulaştırana Bakanlığı Yüksek İstihare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 23 5,6 

© : 27 26 
— Usul hakkımda B : 28 26,86 
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Gürşoytrak Suphi - Akkoyunlu Fazıl'-

in, 3201 sayılı Eımndyet Teşkilât Kanununun 
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi münasebetiyle B : 18 8 

— 6334 sayılı Kanun ile Ibu kaaıuııra de
ğiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılmasına' 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 18 3 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit, 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuma 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ektemnumı 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıla 
ması hakkında kanun tasarısı 'münasebetiy
le B : 29 6,9, 

12,15,16 
— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu

nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 30 4,5 

— Gümrük Kanununun 68 nei madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi münasebetiyle B : 19 4 

— Hazineye yardım maksadiyle ve ba
ğış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden muaf en ithali hak
kında kanun tasarısı münasebetiyle 

, B : 22 6 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 18 

— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (e) fıkrasının tasdikma dair geçici 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 11,12 

B : 22 3 
— Kifayeti müzakere hakkında 

B : 27 23 
— Nişan ve "madalya kanunu tasarısı 

münasebetiyle B : 16 11 
—, OtCan Sezai'nin, Devlet Plânla-

Sayfa 
ma Teşkilâtının kurulması hakkındaki 
30.9.1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi münasebetiyle B : 22 4 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf
ferin, 1076 sayılı Yedek subay ve askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü; maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle B : 21 12 

— Solmazer îrfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddeleriniu 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 28 43 

— Solmazer trfan'm, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 24 20, 

21,22,23,24 
— Turan Eme'ksiz'in annesi Zeynep ve 

kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emek-
siz'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 18 5 

—. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 10 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalariyle eklerinin tasdikma dair 
geçici kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 27 .24 
Gürşoytrak Suphi (Sözcü) - Af kanu

nu tasarısı münasebetiyle B :*28 3,3:4, 
5,6,7.9:10,11,12,13,15,16,17-,19,21,23, 

24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 

K 
Kabibay' Orhan - Af kanunu tasarısı 

münasebetiyle B : 28 25 
— Türkeş Alpaslan'ın, Savunma Sek- '.. 

reterliklerî kurulmasına dair kanun tek

lifi münasebetiyle B : 27 4,9, 
10,15,16 

— Usul hakkında B : 16 7 
Kaplan Kadri - Af kanunu tasarısı mü-
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nasebetiyle B : 28 7,8,9, 
11,12,17,20,23,25,32 

— A'ksoyoğluRefet'in, 6290 numaralı Ka
nuna ekli Gümrük giriş tarife Cetvelinin 
51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyonları 
ile 59 ncu faslın 59.05 pozisyonunda tali 
pozisyonları ihdasına dair 34 sayılı Ka
nunun 'geçici maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B' : 20 16,17 

— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 
10, 11 ve 15 nei maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici üç madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebet 
tiyle B : 82 5,6,7, 

• 7:8 
— Bir haftalık tatil yapılması teklifi 

münasebetiyle B : 31 17 

— Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 
için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla mu
addel olan 1 nci maddesinde değişiklik 
yapılması ve 'bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 31 25 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (!) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 29 14,15, 

16 
— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'

nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine ıgöre araştırma ve 
inceleme kurullarında üye olarak vazife-
lendirilenlerin özlük 'haklarına dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 31 26 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 4,6,10 

— 2510 sayılı îskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B • 24 5,6, 

14,14:15,16,17,18 
B : 25 3,7 

— 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei mad-

Hayfa 
desinin (C) fıkrasının tasdikma dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle (B : 16 11,12 

— İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar ve ihtiyar (heyetlerinin' 
feshine ve görevlerinin ifa şekline dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B t 31 9,9, 

10,11,13 
— Kifayeti müzakere hakkında 

B : 16 11 
B : 29 9 
B ; 32 20 

— Koksal Osman'ın, Hariciye teşki
lâtında değişiklik yapılması hakkında va
rılan prensip kararının neticesine dair 
sözlü soru Önergesi münasebetiyle 

B : &1 28 

— KÖseoğlu Münür'ün, Beden Terbi
yesi ve spor teşkilâtının ıslahına dair tak* 
riri münasebetiyle B' : 31 6 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve tarım kredi kooperatifleri
ne olan vâdesi geçmiş borçların taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 32 20 

— O'Kan Sezai'nin, 7/126 sayılı Sivil 
savanma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 80 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 1'5,16, 

17,18,21 
— özgüneş iMehmet ve özdağ Muzaf-

fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 20 6,9, 

10,19,20 
B : 21 9,10, 

11,12 
— Solmazer îrfan'm 49Ö6 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle B : 28 53,54, 

69,60,61 
— Solmazer îrfan'm, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa 
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bağlı cetvellerde değişiklik .yapılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 24 24 
— Türkeş Alpaslan'ın, Savunma sekre

terlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 5,6,7, 

9,10,16,17,18,10 
— Türkiye (Büyük Millet Meclisi me

murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle ıB : 23 8 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi 'Kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 17 3 

© : 28 10 
— Ulaştırma. Bakanlığı Yüksek İstişare 

Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 23 5 

— Usul hakkında B : 31 11 
B : 32 24 

Kaplan Mustafa - Af kanunu tasarısı 
raünasebetiyle B : 28 19.22 

— Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu ola
rak kullanılmak üzere Türk Hava Kuru
mu tayyare apartmanlarının tahliyesinin 
durdurulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin 
personelinin dış tâyinlerinin Komitece tet-
kikından sonra yürürlüğe ıgirmesi husus
larının karara bağlanmasına dair takriri 
münasebetiyle B : 31 3,4,5 

-— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı olan (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet iBakanhğı kısmında değişiklik 

^yapılması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle (B : 29 17 

— Gürsoytrak ıSuphi ve Küçük Sami'
nin, T. C Millî IBirlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre araştırma ve 
inceleme kurullarında üye olarak vazifelen-
dirilen'lerin' özlük haklarına dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 34 26 

: — &510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle ıB : 24 9,12 

' - — • • ;>: • "; B ' : 25; 5 

^ayfa 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (e) fıkrasının tasdikına dair geçici 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 12 

—- İl 'genel ve belediye meclisleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun 
tasarısı münasebetiyle OB : 31 9,11, 

12,13 
— Karavelioğlu Kâmil'in; yatırımlar 

(Holding) Anonim. Şirketine bâzı istisna ve 
muaflıklar verilmesine dair kanunun 3 ncü 
maddesinin' tadili îhaılrkun'daki kanun teklifi 
'miinıasebetiyle 'B : 16 4,5,6 

*— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tanım Kredi Kooperatifleri
ne olan vâdesi geçmiş borçların taksitlenidi-
rilmesii «hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 32 18,20 

—• O'Kan Sezai 'nün, 42 sayılı Kanun ge
reğince emekliye 'ayrılan subay!ardan istek -
1 ilenin, öğretmenliğe alınması hakkımda ka
nım teklifi münasebetiyle B : 31 22 

— O'Kan Sezai'nin 7126 sayılı Sivil Sa
vurana Kanununun bâzı maddelerimin de
ğiştir ilmesi, kaldınıknâsı ve bu kanuna 'bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 .sayılı. 
Kanunum değiştiril meşime dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 26 11 

— özıgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü. mad
desinin 'değiştirilımesiıne ve bu 'kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 20 3,9 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek-
reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 4,8, 

10,15,16 
Karaman Suphi - Af kanunu tasarısı 

münasebetiıyle 'B : 28 4:5, 
6,13,14,15,16,17,18,22,31,34,35 

— Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu ola
rak kullanılmak üzere Türk 'Hava Kufruımıı 
Tayyare apartmanlarının tahliyesinin dur
durulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin 
personelinim dış t'âyinlerinıim Komlitece tet-
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Sayfa 

•kikimden somra yürüdüğe girmesi 'husus-
'larınıın karara bağlanmasına dair takriri 
münasebetiyle B : 31 4,6 

— Devlet memurlıarı aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinfe 
Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması bakilanda kanun tasarısı münase
betiyle IB : 29 7 

— 'Devlet Şûrası Âzası Sabir Danışman'-
m, Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir Avu
katlığına nakline dafir Devlet Bakanlığı tez
keresi münasebetiyle iB : 31 18 

— N%an ve madalya kamumu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 10 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kamununum bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kûldmlimaJsı ve bu 'kamuma bâ
zı maddeler eklenmesi [hakkımdaki 85 sayılı 
Kanunum değiştirilmesine dair kamum tekli
fi münasebetiyle 'B : 26 12, 

17,19 
— Özgümeş Mebmet'in MfiıM Eğitim 

Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez ku
rulup ve görevleri llıakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kamuma ek kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 22 3 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 20 14,15, 

18 
B : 21 6,7,8 

— Solmazer İrfan'm, Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile İstan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 38 

— Solmazer trfan'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 28 48,51, 

52,55,57,58,59 

Sayfa 
Karan Muzaffer - Ataklı Mucip'in. 

öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 
Türk Hava Kurumu Tayyare apartmanla-
1 arının tahliyesinin durdurulmasına, 

— Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Daire
sinin personelinin dış tâyinlerinin Komite
ce tetkikinden sonra yürürlüğe girmesi 
hususlarının kabara bağlanmasına dair 
takriri münasebetiyle B : 31 5 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 6,18 

— Karavelioğlu Kâmil'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncii maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 16 5 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 32 8 

— Köseoğlu Münir'in, Beden Terbiyesi 
ve spor teşkilâtının ıslâhına dair takriri 
münasebetiyle B : 31 6 

— Nişan ve madalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 10 

— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 numaralı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 19 2 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 23 8 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 23 10 

— Usul hakkında B : 18 8 

Karavelioğlu Kâmil - Af Kanununun 
müzakeresi dolayısiyle oturumun açık ya
pılması hakkında B : 28 3 

— Af kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 28 21,26, 

27,31,32 
— Akkoyunlu Fazıl'm, 3201 sayılı Em

niyet teşkilât Kanununun 15 nci maddesi
ne biı- fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 18 8 
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— 6830 sayılı istimlâk Kanununun 9, 
10,11 ve 15 nci maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici üç madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 32 7,9,15 
— Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na Dağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 29 6,7,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'
nin, T. C. Millî Birlik Komitesi içtüzü
ğünün 14 ncü maddesine göre araştırma 
ve inceleme kurullarında üye olarak va-
zifelendirilenlerin özlük haklarına dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 31 25,26 

— Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 
numaralı Kanunun 38 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle OB : 27 23 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 8 

B : 25 5 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin (c) fıkrasının tasdikma dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 11,12 

— i l genel belediye meclisleriyle ma- " 
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 27 25 

B : 31 7,8, 
11,12,13 

— Karavelioğlu Kâmil'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B : 16 3,4, 

5,6 
— Kifayeti müzakere hakkında 

B : 27 12 
B : 32 20 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım ve Kredi kooperatif
lerine olan vâdesi geçmiş borçların tak
siti endirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Sayfa 
münasebetiyle B : 32 22,23 

— Nişan ve madalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 11 

— O'Kan Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 
1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle B : 22 5 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22 

— O'Kan Sezai'nin 7126 sayılı Sivil 
savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 11,12, 

15,16,17,18,19,20 

' — özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim 
Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle B : 22 3 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf
ferin, 1076 sayılı Yede'k subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 20 3,5, 

6,8,9,10,12,15,18,19 
B : 21 4,7,8 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve ,4258 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 26 
— Solmazer irfan'm Ankara, istanbul, 

İzmir ve Atatürk Üniversiteleri ile istan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 38 

— Solmazer Irfan'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madd^-
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ler eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 28 41,45, 

60,61 
— Solmazer İrfan'm, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 19Ö0 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 24 23 

— Soyuyüee Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 
58 nci bentlerinin tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 16 7,8 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 4,5 
— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 numaralı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 18 9 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre
terlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 26 21 

B. : 27 6,6, 
7,8,9,11,12,13,14,14:15,lı6,17,17 afâ,19,20 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletme kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madlde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 10 

B : 17 3 
B : 23 9,10 

— Usul hakkında B : 26 21:22 

Karavelioğlu Kâmil (Sözcü) - Aksoy-
oğlu Refet'in, 6290 numaralı Kanuna ekli 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 51 nci faslı
nın 51.01 ve 51.03 pozisyonları ile '59 ncu 
faslın 59.05 pozisyonunda tâli pozisyonları 
ihdasına dair 34 sayılı Kanunun geçici mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 2H 14,15, 

16,17 
— Ankara Üniversitesi 1690 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 24 24,25 

Sayfa 
— Gümrük Kanununun 68 nci maddesi

nin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi münasebetiyle B : 19 3,4 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin kurul
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 26 2:3, 
4,5,5:6,7,8,9 

Muharrem İhsan Kraloğlu (İçişleri 
Bakanı) - İl Genel ve Belediye Mıeelisleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
feshine ve görevlerinin ifa şekline dair ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 31 6,7, 

8,9,10,11,12,13 

Koksal Osman - Af 'kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 28 7,21, 

22 
— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 

10, l!l ve 15 nci maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna üç geçici madd'e eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 16 
—• Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması 
için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 sayılı Kanunla muad
del olan 1 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 24 
— Devlet Şûrası Âzası Sahir Danış

man'm Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir 
avukatlığına nakline dair Devlet Bakanlığı 
tezkeresi münasebetiyle B : 31 12,18 

—r Esin Numan'm, Devlet teşkilatındaki 
I 

lüks arabaların saltılması ile ilgili hazırlık
ların ne durumda oldiuğu hakkındaki sözlü 
sorusuna cevabı B : 23 11 

— Gürsoytrak Suphi ve Küçük Sami'
nin, T. C. Millî Birlik Komitesi İçtüzüğü
nün 14 ncü maddesine göre araştırma ve 
inceleme kurullarında üye olarak vezif elen-
dirilenlerin özlük haklarına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 31 26 

— Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 nu
maralı Kanunun 38 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle • B : 27 23 
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teklilerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 3.1 23 

Avni Kurtbilek (Mütehassıs) - Af ka
nunu tasarısı münasebetiyle B : 28 9,10, 

16,24,30,31,32,34 
Kuytak Fikret - Af kanunu tasarısı mü

nasebetiyle B : 28 4,6, 
12,22,26,28,29 

— Devlet memurları aylıklarının, tevhit. 
ve teadülüne dair olan (1) sayılı cetvel ile. 
tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 29 15 

Sayfa 
— 2510 sayılı tskân Kanununa ek ka

nun tasarısı münasebetiyle B : 24 13 
-—- ti genel ve belediye meclisleri ile ma

halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 31 5,10, 

12 
— Köseoğlu Münir'in, Beden Terbiye

si ve spor teşkilâtının İslahına dair takri
ri münasebetiyle B : 31 6 

— Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendi^ 
rilmesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 32 19,20, 

22,23 
— Nisap olmadığı hakkında B : 31 16 
— O'Kan .Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge

reğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B 31 20 

— Özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf
ferin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi müna-. 
sebetiyle B : 20 3,4, 

5,8,10,11,12,13,14 
— Solmazer îrfan'ın, Ankara, istanbul, 

İzmir ve Atatürk Üniversiteleri ile istan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 37 

— Solmazer îrfan'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler' eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 28 41,51 

— Soyuyüee Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 
ve 58 nci bentlerinin tadiline dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 16 7 

— Usul hakkında B : 31 11,17 
Köseoğlu Münir - Beden Terbiyesi ve 

spor teşkilâtının ıslâhına dair takriri mü
nasebetiyle B. : 31 6 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge
reğince emekliye ayrılan subaylardan is-

— Devlet Şûrası Âzası Sahir Danış-
man'ın, Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir 
avukatlığına nakline dair Devlet Bakan
lığı tezkeresi münasebetiyle B : ol 11 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 30 5 

— İl genel ve belediye meclisleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshi
ne ve görevlerinin ifa şekline dair kauun 
tasarısı münasebetiyle B : 31 9,11 

— Köylü ve çiftçilerin T, O. Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendi-
rilmesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 32 19,20, 

23 
— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge

reğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 31 23 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 11,12, 

13 
— Sataşma iddiası hakkında B : 31 11 
— Solmazer îrfan'ın Ankara, istanbul, 

İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile istan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 3(i 



Sayfi 
— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 

tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin (e) fıkrasının tasdikına dair geçici 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 11 12 

— îl genel ve belediye meclisleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshi
ne ve görevlerinin ifa şekline dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 31 9,1.0 

Sayfa 
— Solmazer îrfan'm, 4936 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle B : 28 51,57 

— Türkeş Alparslan'ın,Savunma sekre
terlikleri kurulmasına dair- kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 10,12, 

18 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Me

murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebetiy
le B : 23 7 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalariyle eklerinin tasdikına da
ir geçici kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 27 24 
— Verilen kararların sekreterlikçe 

tanzim edilerek üyelere verilmesi hakkın
da * B : 26 ;] 

Küçük Sami - Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 28 6,13, 

14,15,16,17,19,20,23,24,27,28,29 

— 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu de
ğiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılma-
sma dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 29 7,8 

— Devlet Şûrası Âzası Sahir Danış
man'm Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir 
Avukatlığına nakline dair Devlet Bakan
lığı tezkeresi münasebetiyle B : 31 17 

— Esin Numan'm, Gecekondu dâvası
nın halli için Komite Üyesi Ibir arkadaşa 
yetki verilmesine dair önergesi münasebe
tiyle B : 23 12 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 4,7,9, 

10,11,16,1? 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ye Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan vâdesi geçmiş ıborçlarm taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun /tasarısı müna
sebetiyle B : 32 17 

— Nişan ve iMadalya kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 1ı6 10 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge- . 
reğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması (hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle İB : 31 19,21, 

22 

— özgünes Mehmet ve özdağ /Muzaf
fer'in, 1076 sayılı Yedek susbay ve yedek 
askerî memur Kanununun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 9,10, 

11,14 
B : 21 5,8, 

9,11 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
ıbağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle ıB : 31 26, 

26,27 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz 'Emeksiz'o 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 1'8 5 
— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek 42 numaralı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 19 2 
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— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle ıB : 27 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 23 

— Ulaştırma (Bakanlığı Yüksek istişare 

8,9 

Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 23 

— Usul hakkında B : 32 
Küçük Sami (Sözcü) - Gürsoytrak Sup

hi ve Küçük Sami'nin, T. C. Millî Birlik 
Komitesi İçtüzüğünün 14 neü ımaddesine 
göre araştırma ve inceleme kurullarında 
üye olarak vazifelendirilenlerin özlük hak
larına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 31 

Sayfa 

6 
16 

25,26 

Madanoğlu Cemal - özgüneş Mehmet 
ve özdağ Muzaffer'in 1076 sayılı Yedek su
bay ve yedek askerî memurlar Kanununun 
3 neü maddesinin değiştirilmesine ve ibu ka
nuna geçici maddeler ilâvesine dair kanun 

M 
teklifi münasebetiyle B : 21 4,5,6,7 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 4 

Oevat Odyakmaz (Mütehassıs) - Af ka
nunu tasarısı münasebetiyle B : 28 7,8, 

10,11,12,18,21,22,23,23,24,30,31,31,32,35 
O'Kan Sezai - Af kanunu tasarısı mü

nasebetiyle B :• 28 14,16, 
19,20, 

— Akkoyunlu Fazıl 'm. '3201 sayılı (Em
niyet teşkilât Kanununun 15 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 18 8 

— Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 
sayılı Kanuna ek kanım teklifi münasebe
tiyle iB : 22 4,5 

— Devlet Şûrası Âzası S'ahir Danış
man'm Maliye (Bakanlığı Hazine Müşavir 
avukatlığına nakline dair Devlet Bakan
lığı tezkeresi münasebetiyle B : 31 17,18' 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun »115 sayılı Kanunla, değiştirilen 38 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 'B : 30 5 

— Köseoğlu Münir'in, Beden Terbi
yesi ve spor teşkilâtının ıslâhına dair tak
riri münasebetiyle T> : 31 6 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan 
isteklilerin öğretmenliğe alınması 'hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle <B. : 31 18,10, 

20,20,21,21,22,23 
— özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaf

fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askeri memurlar Kanununun 3 neü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanıma ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B ; 20 15 

— Solmazer İrfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler 'Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanıma bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanım teklifi mü
nasebetiyle B : 28 40,46, 

56,57,58 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre
terlikleri kurulmasına dair kanım teklifi 
münasebetiyle B ; 26 21 

B : 27 13,14, 
16,17,18 

— 7126 sayılı (Sivil savunma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kal
dırılması ve bu kanuna bâzı maddeler ek-
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lenmesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi münase
betiyle B : 26 13,16, 

.17,18/19,20 
Necati Oktay (Hükümet Temsilcisi) -

Devlet memurlarının aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3056 sayılı Kamına 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 

Özal Rüştü (Temsilci) - 6830 sayılı İs
timlâk Kanununun 9, 10,11 ve 15 nci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna üç, 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : '32 4,5,6, 

7,8,11,14,15 
Özdağ Muzaffer - Ataklı Mucip'in, öğ

renci yurdu olarak kullanılmak üzere Türk 
Hava Kurumu Tayyare apartmanlarının 
tahliyesinin durdurulmasına, 

'Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi
nin personelinin dış tâyinlerinin Komite
ce tetkikından sonra yürürlüğe girmesi 
hususlarının karara bağlanmasına dair 
takriri münasebetiyle B .- 31 4 

— 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 30 5 
' — Esin Numan'm, gecekondu dâvası

nın halli için Komite Üyesi bir arkadaşa 
yetki verilmesine dair önergesi münase
betiyle B t 23 12 

— 'Gündemin tanzim tarzı 'hakkında 
İB : 32 15 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 9,10, 

11,13,17 
B : 25 3 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 3! 8 

— O "Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanım 
gereğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması 'hakkında. 
kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22 

— özgüneş Mehmet'in, Millî Eğitim 

yapılması hakkında kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 29 12,13, 

14 

Behiç Onul (Üniversite Temsilcisi) -
4936 sayılı Ünüvers'iMer Kanununun 115 
sayılı Kanuni/a değiştirilen 38 nci maddesü-
rne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle- B : 30 3,4 

Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kamında değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle B : 22 3 

— özgüneş Meihmet ve özdağ Muzaf
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 21 8,5 

— Sölmazer İrfan'ın, Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile İstanbul 
Teknik Ünöversitesinıinı bâzı öğretim üyele
rinin vazifelerimden atffına dair kanun 
teklifi münasebetiyle <B : 28 37 

— Solmazer İrfan'ın, 4'936 sayılı Üniver
siteler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanona bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklcifi münase
betiyle B : 28 43, 

51,53,58,61 
— Sölmazer İrfan'ın, Vakıflar Gene! 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kıanununıa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 24 22,23 

— Türkiye Büyük Miillet Meclisi me
murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinim değişti
rilmesine dair kanun teklifi münaselbetiy- • 
1e B : 2^ 7,8,9 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in 1076 sayılı Yedek Suıbay ve yedek 
askerî memurlar Kanunumun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuınaı geçicül 

ö 
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maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 21 10,12 

Özdilek Fahri (Millî Savunma Baka
nı) - Öz güneş Mehmet ve özdağ Muzaffer
in, 1076 saydı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesi
nin değişiMltmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 «4,5, . 

6,7,8,9,12,13 
Özgüneş Mehmet - Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair ola»' 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı kısmında değiıŞİMÜk yanılması hakkın
da kanun tasarısı mü naısebeti yi e B : 2*9 9,14, 

16,17 
— Gündemin tanzim tarzı hakkında 

B : 32 15 
— Hürriyet istikrazı hakkındaki • 11 

numaralı Kanunun 38 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine 'dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 27 22 

— Köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Ban
kasına* ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendi-
rilmesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 32 17,18 

— O'Kan .Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge
reğince emekliye ayrılan subaylardan istek
lilerin öğretmenliğe alınması hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle B : 31 19, 

20,21 
— OTCan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 

Savunma Kanununun bâzı maddelerimin de
ğiştirilmesi, .'kaldırılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı 
Kanunun değiştir'ilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 26 19 

— Özgüneş Mehmet ve Özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 20 3,4, 

5,6,7,8,9,10,11,12,12,13,14,17,19 
özgüneş Mehmet (Sözcü) - Millî Eği

tim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 

Sayfa 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle ' B : 22 2,3 

~" — özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf
ferin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler ilâvesine dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 21 3,4, 

5,5,6,7,9,11,13,14 
Özgür Selâhattin - Aksoyoğlu Refet'in, 

6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 51 nci faslının 51.01 ve 
51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslın 59.05 
pozisyonunda tâli pozisyonlar* ihdasına 
dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 21 H\ 

— 6334 sayılı Kanun ile bu kanunu 
değiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırıl
masına dair kanım tasarısı münasebetiyle 

B : 18 3,4 
— 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 

10, 11 ve 15 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna üç geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 31 15,16 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 3,5,8.9 

— 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin (e) fıkrasının tasdikına dair ge
çici kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 12 

— Karavelioğlu Kâmil'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B -. 16 5 

— Nişan ve madalya Kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 16 11 

— O'Kaıı Sezai'nin, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 
1960 tarih ve 91 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi münasebetiyle B : 22 3,4 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı kuruluş ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 «ayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştiril-
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meşine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 27 
— Solmazer İrfan'in, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ̂  cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 24 20 
— Soyuyüee Şefik'in, 1580 sayılı Be

lediye Kanununun 15 nei maddesinin 43 
ve 58 nei bentlerinin tadiline dair kanun 
teklifi münasebetiyle B : 16 8 

— Türkiye Cumihuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi Kuruluşu hakkındaki 
6186 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 16 9,10 
Özgür Selâhattin (Sözcü) - 2510 sayılı 

İskân Kanununa ek kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 24 3,4, 

5,5,6,7,8,9,10,10,11,11,12,14,14,15,16,17,17,18,19 
Abidin Sezer (Müşavir) - O'Kan Sezai'

nin, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi kaldırıl
ması ve bu 'kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi müna
sebetiyle B : 26 20 

Solmazer îrfan - Af kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 28 9,13, 

14,15,17,19,20,25,29,30,31,32,33 
— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 51 nei faslının 51.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslın 59.05 pozisyonun
da tali pozisyonlar ihdasına dair 34 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 21 14,15, 
17 

— Ataklı Mucip'in, Bekiroğlu 1306 
doğumlu Mustafa Uğurluya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle B : 18 7 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Bakanlığı kısmında deği-

Sayfa 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasöbetiyle B t 29 4,5. 

7,8,9 
— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku

rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 29 10 

— Karavelioğlu KâmiPin, yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B : 16 4,6 

— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife
leri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) teşki
line dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 9 
— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-

fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler ilâvesine dair kanun 
teklifi münasdbetiyle B : 21 ' 4,6, 

7,8,9,11,12,13,14 
— Riyasetin tutumu hakkında B : 21 17,18 
— Solmazer İrfan'm, Ankara, İstan

bul, İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile 
İstanbul Teknik Üniversitesinin bâzı öğ
retim üyelerinin vazifelerinden affına dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 28 35,36, 

37,38 
— Solmazer İrfan'm, 4936 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 28 38,39, 

40,41,42,43,44,45,45,46,47,48, 
49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emek-
siz'e vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun tasarısı münase
betiyle - B : 18 . . 5,6 

— Türkeş Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 numaralı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle B : 19. 2 
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— Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları teşkilâtı (hakkındaki 5509 sayılı 
Kânunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 23 8,9 

Solmaser îrfan (Sözcü) - 6334 sayılı 
Kanun ile bu kanunu değiştiren 6732 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 18 2,3 

Soyuyüce Şsfik - Af kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 28 5,6, 

6,7,8,9,11,12,13,14 

— Gümrük Kanununun 68 nci madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakan
lık tezkeresi münasebetiyle B : 19 4 

•— Hürriyet, istikrazı hakkındaki 11 
numaralı Kanunun 38 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 27 22,23 

— İdare âmirleri O'Kan Sezai ve Er-
kanlı Orhan'ın, 1960 malî yılı Mııvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 27 21 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 4,5,9 

— 2510 sayılı iskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 5,7, 

17,18 
— îl genel ve belediye meclisleri ile 

|nahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
fepılne ve görevlerinin ifa şekline dair 
karıün tasarısı münasebetiyle B : 31 13 

— Karavelioğlu Kâmil 'in, Yatırımlar 
(Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna 
ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 
3 ncü. maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B : 16 5 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 29 8 

— O'Kan Sezai'nin, 42 sayılı Kanun ge
reğince emekliye ayrılan subaylardan is
teklilerin öğretmenliğe alınması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 31 22,23 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanunununn bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kamına 
! bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sa-
j yılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 

teklifi münasebetiyle B : 26 16,19 
— Özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf

ferin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici maddeler ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 20 6,7, 

11,12,17,18,19 
B : 21 10 

— Solmazer îrfan'm, Ankara, İstanbul, 
izmir ve Atatürk üniversiteleri ile istan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretini 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 36,37 

— Solmazer îrfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 28 39,49, 

55,56,57,58,61 

— Solmazer îrfan'm, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanım teklifi münasebetiyle B : 24 9,20, 

21,22,23 

— Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 
58 nci bentlerinin tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 16 7,8 

— Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiy
le B : 18 4,5 

B : 19 2 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre
terlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 27 9,18, 

19 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi me

murları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti-

I rilmesine dair kanun teklifi münasebetiy-
I le B : 23 7 
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meşine dair kanun teklifi münasebetiyle 
B : 18 8 

— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife 
leri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) teşki
line dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 9 
— Türkşe Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 numaralı Kanuna geçici 'bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 18 9 

T . 
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meşine dair kanun teklifi münasebetiyle 
B : 18 8 

— Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazife 
leri hakkında 2996 sayılı Kanunun 5655 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci madde
sinde yazılı (Maliye Tetkik Kurulu) teşki
line dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 9 
— Türkşe Alparslan'ın, 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 42 numaralı Kanuna geçici b i r 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 18 9 

T 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir

yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 17 3 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 23 4,5,6 

— Usul hakkında B : 28 13,36 

Soyuyüce Şefik (Sözcü) - Akkoyunlu 
Fazıl'm, 3201 sayılı Emniyet teşkilât Ka
nununun 15 nci maddesine bir fıkra eklen-

Taşar Dündar - Af kanunu tasarısı 
münasebetiyle B : 28 6,10, 

21,22,24,27,28,29 
— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 

Kanıma ekli Gümrük: ıGiriş Tarife Cetveli
nin 51 nci faslının 51,01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 59 neu faslın 59.05 pozisyonunda 
tâli pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin tadili hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B : 21 16 

— Ataklı Mucip'in, öğrenci yurdu 
olarak kullanılmak üzere Türk Hava 
Kurumu Tayyare apartmanlarının tahliye
sinin durdurulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Daire
sinin personelinin dış tâyinlerinin Ko
mitece tetkikinden, sonra yürürlüğe gir
mesi hususlarının karara bağlanmasına da
ir takriri münasebetiyle B : 31 5 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 29 5,12, 

15,16 
— Esin Numan'm, Gecekondu dâvası

nın halli için Komite Üyesi bir arkadaşa 
yetki verilmesine dair önergesi münase
betiyle B : 23 12 

— 2510 sayılı iskân Kanununa ek 

kanun tasarısı münasebetiyle B : 24 9 
B : 25 5,(5,7 

— Kifayeti müzakere hakkında. 
B " : 24 22 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş borçların taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 32 17,19, 

21,21 

— O'Kan Sezai'nin. 7126 sayılı Sivil 
Savunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 
sayılı Kanunun değiştirilmesine- dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 26 12,17 

— özgüneş Mehmet ,ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler ilâvesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 21 5,12 

— Solmazer irfan'm, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 28 39, 

51,57 
— Solmazer irfan'm, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
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hakkında kanun, teklifi münasebetiyle 
B : 24 21 

— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre
terlikleri. (kurulmasına, dair kanım- tekldtlı 
münasebetiyle B : 27 10, 

12,15,17,18,19 
Taşar Dündar - Türkiye Büyük Millet 

Meclisi memurları teşkillâtı (hakkındaki 5509 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddelerinim de
ğiştirilmesine dair kanun tekfljitfii münase
betiyle • . ' - • B : 23 8,9 

— Usul hakkında B : 28 29 
IB : 32 22 

Taşar Dündar (Sözcü) - Karavelioğlu 
Kâmil'in, Yatırımlar (Holding) Anonim 
Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar veril-
mesiine dair Kanunum 3 ncü maddesÜmin 
(tadili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 16 3,4,5,6 

Tungkanat Haydar - Af kanunu tasa
m ı münasebetiyle 'B : 28 18, 

21,22,24,26:26,29 
— Aksoyoğlu Kefet'in, $2 90 numaralı 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli
min 51 nei faslınım' 51.01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 50 ncu faslım 59.05 pozisyonunda tâ
li pozisyonlar ihdasına dair 34 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin tadili hakkında ka
inin teMifi münasebetiyle B : 21 17 

B : 26 22 

— 6830 sayılı İstimlâk Kanunumun 9, 
10, 11, ve. 1)5 nei mâddellerinin değaşitirilme-
$i ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesi 
'hakkında kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 31 14, 
15,16 

iB : 32 3,4,5, 
6,7,8,8,9,10,11,14 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüme dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmımda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le ıB : 29 13,14 

— Esin Numan'ın, Gecekondu dâvasının1 

ihalli için Komite üyesi bir arkadaşa yetki 
verilmesine dair önergesi münasebetiyle 

© : 23 11,12 

Sayfa 
— Gündemin tanzim tarzı (hakkımda 

ıB : 32 15,16 
— Hazineye yardımı maksad'iyle ve ba

ğış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve 
kıymetlerin vergiden muafen ithali hakkın
da kanun tasarısı münasebetiyle B r 22 7 

— Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 nu
maralı Kanunun 38 nei maddesine bir fık
ra eklenımesime dair kamum tasarısı münase
betiyle © : 27 23 

— İhracatı gelliıştirıme merkezinim kurul
masına, dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 26 6,9 
— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

nun tasarısı münasebetiyle B : 24 19,20 
B : 25 2,2,3, 

4,5,5,6,7,8 
— Kifayeti müzakere hakkında 

B : 27 13 
B : 28 50 

— O'Kan Sezai'min 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kanunumun bâızı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve Ibu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı 
Kanunum değiştirilmesine dair kamum tek
lifi münasebetiyle B : 26 12,20 

— Özgiüıes, Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek 
askerî memurlar Kanunumun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine vekanuina geçici mad
deler ilâvesine dair kamun teklifli münase
betiyle B : 21 4,5,7, 

8,9,10 
— Solmazer îrfan'm, Ankara, İstanbul, 

İzmir ve Atatürk üniversiteleri ile İstan
bul Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim 
üyelerinin vazifelerinden affına dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 28 36,38 

— Salmazer İrfan'ın, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle IB : 28 60,61 

— Türkeş Alparslan'ın, savunma sek
reterlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 26 21 

B : 27 7,12, 
14,15,17,18 



m 
üayfa 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalariyle eklerinin tasdikına dair 
geçici kanun tasarısı münâsebetiyle 

B : 27 24 

— Usûl hakkında B : 21 
Türkeş Alparslan - OKan Sezai'nin, 42 

sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan 
subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alın
ması hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 31 

Sayfa 
16 

22 

u 
Ulay Sıtkı - Devlet memurları aylıkla

rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanım ta
sarısı münasebetiyle B : 29 

— İhracatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 26 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 21 15 

— Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine olan vâdesi geçmiş (borçlarının taksit -
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 32 16,17, 

21,22 

— O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Sa
vunma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna foâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 85 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 26 11,12 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve ıbu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 20 9,11,20 

— Solmazer İrfan'm, 4936 sayılı Üni-. 
versiteler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi münase
betiyle (B : 28 40 

— ıSolmâzer İrfan'm, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : '24 20 

Ulay Sıtkı (Ulaştırma Bakam) • Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç pa
ra verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanu
nun 6173 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi 'hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 31 23,24, 

24,25 
—• Esin Numan'ın, Eskişehir Devlet 

Demiryolları İşçileri Yapı Kooperatifine 
kredi açılması hakkındaki sözlü sorusuna 
cevabı B : 23 11 

— 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 16 

B : 23 

7,10, 
18 

9,10 
9,10 

— Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişa
re Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 23 3,4,5, 

5,6 
— Vazife ile yurt dışına çıkan Bayın

dırlık Bakanı Mukbil GoMoğan'ın avde
tine kadar kendisine Ulaştırma Bakanı Sıt
kı Ulay'm vekillik edeceğine dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle 

B : 16 3 
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Yıldız Ahmet - Af kanunu tasarısı mü
nasebetiyle B : 28 6,9,10, 

__ 20,22,24,30,31,34,35 
— Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı 

Kanuna ekli Gümrük Giriş Tariee Cetveli
nin 51 nei faslının 51.01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 59 ncu 59.05 pozisyonunda tâli po
zisyonları ihdasına dair 34 sayılı Kanunun 
geçici maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle B : 21 15 

— 6334 sayılı Kanun ile Ibu'kanunu de
ğiştiren 6732 sayılı Kanunun kaldırılması
na 'dair kantin tasarısı münasebetiyle 

B : 18 3 
— IJürriyet İstikrazı (hakkındaki 11 nu

maralı Kanunun 38 nei maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 27 23 

— îhraeatı Geliştirme Merkezinin ku
rulmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle: B : 26 4,5,6 

— Solmazer İrfan'in, Ankara, İstanbul, 
İzmir ve7 Atatürk Üniversitesi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesinin bâzı öğretim üyele
rinin vazifelerinden affına dair kanun tek
lifi münasebetiyle B : 28 37 

, —- Solmazer İrfan 'm, 4936sayılı Üniver
siteler Kânununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle . '•''*.' B : 28 40,51, 

' , , ; \ 57,58 
— Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekre

terlikleri kurulmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle ' B : 26 21 

' B : 27 6,10 

Yurdakuler Muzaffer - Ataklı Mucip' 
in, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üze
re Türk Hava Kurumu Tayyare apartman
larının tahliyesinin durdurulmasına, 

Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin 
personelinin dış tâyinlerinin Komitece tet-
kikmdan sonra yürürlüğe girmesi hususla
rının karara bağlanmasına dair takriri mü
nasebetiyle B : 31 4,5 

—'• Gümrük Kanununun 68 nei maddesi
nin yorumlanması lıakkmda Başbakanlık 
tezkeresi münasebetiyle B : 19 3 

, — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 24 6,9, 

10,13,143,16,17,18 
B : 25 3,4,5 

— 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesi
nin (e) fıkrasının tasd'ikma dair geçici ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 16 11 

— özgüneş Mehmet ve özdağ Muzaf-
fer'in, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek 
Askerî memurlar Kanununun 3 neü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
madcMer ilâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 21 4,6,7 

— Solmazer İrfan'in, 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddelerin ek
lenmesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 28 60 

—• Turan Emeksiz'in annesi Zeynep ve 
kız -kardeşleri Gülnaz ve Solmaz Emeksiz 'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 18 4 


