
T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

GENEL KURUL TOPLANTISI 

*n ^ « » i • • 

CİLT: 4 

10 Aralık 1960 tarilhli Elli Birinci Birleşimden 
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Fihrist 

BAKANLAR KURULU 

Sayfa 
— Maliye Bakanlığından istifa eden 

Ekrem Alican'ın istifasının kabulü ile ye
rine Kemal Kurdaş'ın tâyin edildiğine 
dair <B : '68 12 

— Vazife ile dış memleketlere gide
cek olan M. İhsan Kızıloğlu ile Dışişleri 
Bakanı ve Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı vekili Selim Sarper ve Maliye Ba
kanı Ekrem Alican'ın avdetlerine kadar, 
İçişleri Bakanına Devlet Bakanı ve [Başba
kan Yardımcısı Falhri özdilek'in, Dışişleri 

No. Sayfa , 
155 — Harita ve plânlara ait işaretlerin * 

korunması hakkında Kanun B : 53 2:6 

156 — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kamı- j 
na ek Kanun B r 37 2:4 | 

B :.3*> 4:7 | 
B ..: 53 6:15 I 

157 — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı I 
Esasiye Kanununun bâzı hükümleri- j 
nin kaldırılıriası ve bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 12 Ha
ziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici 
Kanuna ek «Kurucu Meclis teşkili» ı 
hakkında Kanun B : 48 2:33 I 

B : 49 2:22, 
23:34,35:50 i 

B : 50 2:8, i 
8*14,15:28,29:'38 I 

B : 51 2:21, 
21:32,33:53 I 

B : 52 2:11, I 
11:26,2(6:28 j 

Sayfa 
Bakanına Ticaret Bakam Mehmet Bay-
dur'un, Basın - Yayın ve Turizm Bakanı
na da Devlet Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun 
ve Maliye Bakanına da Gümrük ve Tekel 
Bakanı Fethi Aşkın'm vekillik etmelerine 
dair (3/54) B : 544 6:8 

—• Yurt dışında bulunan Maliye Baka
nı Kemal Kurdaş 'a Gümrük ve Tekel Ba
kanı Fethi Aşkın'm vekillik edeceğine 
dair B ; m 12 

No. ' Sayfa 
B : 53 16:17 
B : 54 2 :(> 

158 — Temsilciler Meclisi Seçimi Ka
nunu B : 48 2:33 

B ; 49 2:22, 
23:34,35:50 

B : 50 2:8, 
8:14,T5 28,29:38 

B : 51 2:21, 
21 #2,36:53 

B : m 2:11. 
11:26,26:29 

B : 53 16:17 
B : 54 2:6 

159 — Kurucu Meclis üyelerinin özlük 
'hakları hakkında kanun B : 53 15:16 

B : 54 21:27 
160 — Devlet Personel Dairesi .kurulma

sı hakkındaki Kanun B : 64 21:27 

161 — Bir âmme makamı tarafından ya
pılan mukavelelere konulacak, çalış
ma şartlarına mütaallik 94 sayılı 

KANUNLAR 



No. i, üayjü 
Sözleşmenin tasdikma ve bu Söz
leşmeye katılmamıza dair Kanun 

' , ' - ' B : 55 3:5 
162 — Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkın

daki 105 sayılı Sözleşmenin tasdikı-
na ve bu Sözleşmeye katılmamıza 
dair Kanun B : 55 5 

163 — Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum
huriyeti arasında sosyal sigorta mev
zuunda akdedilen Sözleşmenin tasdi
ki 'hakkında Kanun B : 55 5:6 

164 — Yaşsıada'da ve Türkiye Cumhu
riyeti Millî Birlik Komitesi irtibat 
Bürosunda çalışanlara yevmiye ve 
munzam ücret ödenmesi hakkında 
Kanun B : 56 3:8 

165 — Milletlerarası nakliyat işlerinde 
çalışan işçilerin sosyal güvenliğine 
mütedair Avrupa Sözleşmesinin tas
diki hakkında Kanun B : 55 6 

B : 56 8:11 
166 ~~ 6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı 

Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

•B : 56 11:12 
167 — Yeraltı suları hakkında Kanun 

B : 40 10:14 
B : 41 10 
B : 57 3 :9 

168 — YaJbancı memleketlerde Türk asıl
lı ve yabancı uyruklu öğretmenlere 
sosyal yardiin yapılması hakkında 
Kanun B : 57 9:11 

169 — 1 sayılı Kanuna ek Kanun 
B : 69 6:10 

170 — 1 ve 3 sayılı kanunlar gereğin
ce mal hey anma davet olunanlardan 
meşru surette edindiklerini ispat ede
medikleri malların müsaderesi hak
kında Kanun B : 59 10:14 

171 — 1960 malî yılı Muvazene! Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanım 

B : 62 3:4 
172 — Münfesih Büyük Millet Meclisi 

idare Amirliğince, Meclis tahsisat 
artıklarının muhafaza olunduğu, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut 

No. Sayfa 
lıesabm tasfiyesi ve sabık milletvekil
lerinin gelecek bütçe yılları tahsisat 
ve yolluklarına mukabil bankalardan 
teinin ettikleri ikrazlardan mütevellit 
borçlarının takip şekli hakkında Ka
nun B : 62 5:12 

173 — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünce ithal edilecek, malze
me ve aletlerin Gümrük Resminden 
ve diğer vergilerden muafiyeti hakkın
da Kanun B : 73 4 

174 — Emekli Orgeneral Zeki Doğan'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında Kanun B : 62 19 

175 — Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 sa
yılı Kanuna muvakkat bir madde ilâ
vesine dair olan 6004 sayılı Kanım 
hükmünün iki yıl daha uzatılması 
hakkında Kanım B : 62 14:20 

176 — 1960 malî yılı Muvazeııei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun B : 62 20:21 

177 — 1837 sayılı Kanuna bir madde ile 
geçici madde eklenmesine dair Kanun 

B : 62 . 21 
178 —Askerî garnizonların içme ve kul

lanma sularının temini hakkında 
Kanun B : 62 211:24 

179 — 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair Kanun 

B : 62 =24-25 
180 — 42 sayılı Kanun gereğince emekli 

olan subaylara mesken yaptırılması 
hakkında Kanun B : 62 25:27 

İSİ — 0245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında ta-
dadedilen memuriyetlere «Bankalar 
Yeminli Murakıp Muavinlerinin ilâ
vesine dair Kanun B : 62 28:29 

182 — Hizmet ve seyis erleri hakkında 
Kanım B : 62 13:18 

183 — Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyaeaklarma dair 4007 sa
yılı Kanun ile bu kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 



— $ ~ ~ 

JVÖ. Sayfa 
4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun B : 63 3:'5 

184 — Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma Teşkilât, sermaye ve 
fon hesaplarının tasfiyesine ve bâzı 
hükümler ihdasına dair 79 sayılı Ka
nuna ek Kanun B : 57 2 

B : 63 5 :10 
185 — Hazineye ve Amortisman ve. Kredi 

Sandığına ait altınlardan bir kısmı
nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına satılmasına dair Kanun 

B : 63 10 .-12 
186 — Subay, askerî memur ve astsubay

ların lojman ihtiyacı için gelecek yıl-
s lara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında Kanun B : 64 2:11 
187 — İÖ60 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve
lin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
dieğişiklik yapılması hakkında Kanun 

B : 64 11 

22 — Ayvalık'in Altmova nahiyesinden 
Reeepoğlu Osman Nuri Poran hak
kındaki idam hükmünün infazına 
dair B : 54 Vü 

23 — Bart ın ' ın Serdar köyünden Şakir-
oğlu Bayram Çiçek ile Bartın'ın, Ar-
funda nahiyesinden Hüsnüoğlu Meh
met Çekiç haklarındaki idam hükmü
nün infazına dair B : 54 2t> 

24 — Urfa 'nm Karamusa mahallesinden 
Reşidoğlu Mehmet Polat hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 

B : 54 29 
25 — Sandıklı 'nın Alamescit köyünden 

Ahmetoğlu Mustafa Çelik hakkındaki 
idam hükmünün infazına dair 

B : m 6-7 
26 — Maraş'm Karadere köyünden Ali-

oğlu Yaşar Yuvarlak hakkındaki idam 
hükmünün infazına dair B : 56 12:13 

27 — Düzce 'nin Büyük Açma köyünden 
Halidoğlu Cemil (Cevdet) Turan hak* 

No. Sayfa 
188 — Vakıflar Gkmel Müdürlüğü 1960 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

B : 64 39:40 
189 — Millî Savunma Bakanlığı iskân ih

tiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Ba
kanlıkça kullanılan gayrimenkulîerden 
lüzumu kalmıyanlarin satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kahün 

B : 64 12;lt. 
190 — Millî Savunma Bakanlığına nruhas-

sas lojmanların bakım, onarım, idame 
ve muhafazalarına dair Kanun 

B : 65 U:lp 
191 — 4273 sayılı Subaylar heyetine mah

sus terfi Kanununa geçici bir madde 
ilâvesine dair Kanun B : 66 2 A 

192 — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında Kanun B : 66 4:12 

kındaki idam hükmünün infazına dair 
B : 56 13 

28 — istanbul'un Beşiktaş kazasının Si-
nanpaşaicedit mahallesinden Şakir-
oğlu Ali Ünver hakkındaki idam hük
münün infazına dair B : 56 iy 

29 — Beşiri'nin l luh nahiyesine bağlı 
Telmerç köyünden Mehmedoğlu Şirin 
Tenik hakkındaki idam hükmünün 
infazına dair B : 56 13 

30 — Sivas'ın Haydarl ı köyünden Meh
met kızı Durdu Sarıkaya ile Mus
tafa oğlu Hüseyin Sarıkaya hakkında
ki idam hükmünün infazına dair 

B : 56 13 
31 — Çermik'in Merkez nahiyesinin 

Ekrek köyünden Hasanoğlu Bilâl 
Kutluca hakkındaki idam hükmü
nün infazına dair B : 56 13 

32 — Çankırı'nın Dümelle köyünden 
Raşidoğlu Yakup Gökmen hakkın
daki idam hükmünün infazına dair 

B {U 13 

KARARLAR 



No. Sayfa 
33 — 157 sayılı Kanunim 2, 12, 41, 43 

ve 44 ncü maddelerinin yorumlan
masına mahal olmadığına dair 

B : 59 2:5 

No. Sayfa 
34 — 1 numaralı Kanunun 24 ncü mad

desinin 2 nei fıkrasında yazılı «Ya
kınlarının» tâbirinin yorumuna ma
hal olmadığına dair B : 59 6 

ÖNERGELER 

— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki (yakınlar) tâbirinin yorumlanmasına 
dair (4/7) B : 59 & 

B : 64 35:39 
—• Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanu

nun 2, 12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin 

yorumlanmasına mahal olup olmadığına 
dair B : 59 2:5 

— Madanoğlu Cemal'in, 876 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine bir fıra eklen
mesine dair olan kanun teklifini geri aldı
ğı hakkında (2/149) (4/6) B : 58 26 

RAPORLAR 

BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU 
RAPORLARI 

— O'Kan Sezai'nin, Köy içme sula
rı hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 
ve 15 nci maddelerine fıkralar eklenme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/166) 

B : 62 21:24 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkada

şının, Harita ve plânlara ait işaretlerin 
korunması hakkında kanun teklifine 
dair (2/130) B : 53 2:6 

T— Tunçkanat Haydar ve iki arkada
şının, Yeraltı suları hakkında kanun tek
lifine dair (2/129) B : 57 3:9 

— Yurdakuler Muzeffer'in, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanı
lan gayrinıenkullerden lüzumu kalmıyan-
larm satılmasına salâhiyet verilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tunçkanat Hay-
dar'ın, 6771 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat ic
rası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri-
menkullerden lüzumu kalmıyanların sa
tılmasına, salâhiyet verilmesi hakkındaki 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerine fık
ralar eklenmesi ve 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/88, 2/115) B : 64 12:16 

GÜVENLİK KOMİSYONU RAPORLARI 
— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'-

in, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununa geçici bir madde ilâvesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/183) 

B : 66 2:4 

— Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas-
dikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı hakkında (1/172) B : 55 3:5 

— Birleşik Kırallık ile Türkiye Cumhu
riyeti arasında Sosyal Sigorta mevzuunda 
akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısına dair (1/104) B : 55 5:6 

— Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkında
ki 105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu 
Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasa
rısı hakkında (1/73) B : 55 5 

— Gürsoyltrak Suphi'nin, 1 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki (yakınları) tâbirinin yorumlanması
na dair önergesi hakkında (4/7) B : 59 6 

B .: 64 35:39 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele veri
lecek munzam ücretler hakkında kanun 
teklifine dair (2/143) B : 56 3:8 
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Sayfa 

— Küçük Sami ve dört arkadaşının .1 
numaralı Kanuna ök kanun teklifi hakkın
da (2/170) B : 59 6:10 

— Milletlerarası nakliye işlerinde çalı
şan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında ka
nun tasarısına dair (1/108) B : 55 6 

B : 56 8:11 
— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri iç hizmet kanunu teklifi hak
kında (2/160) B : 58 2:14, 

1 5 ^ 
B : 61 3:12, 

12 
— Yurdakuler Muzaffer'in, Millî Sa

vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve 'bu Bakanlıkça kullanılan 
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Tunçkanaft Haydar'm, 
6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân 
ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve hu Ba
kanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lü
zumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 
ncü maddelerine fıkralar eklenmesi ve 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
hakkında (2/88, 2/115) B : 64 12:16 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arka
daşının, Subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman in
şasını süratlendirmek maksadiyle Millî Sa
vunma Bakanına 600 milyon liraya kadar 
sâri taahhüt yetkisinin verilm'esi hakkında 
kanun teklifine dair (2/89) B : 64 2:11 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emir eri tazminat kanunu tek
lifi hakkında (2/96) B m: 62 13:18 

İKTİSAT KOMİSYONU RAPORLARI 
.— Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair (2/172) B : 62 34 

—' 6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Ka
nunla muaddel 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
(1/131) B : 56 11:12 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

Sayfa 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadade-
dilen memuriyetlere «Bankalar yeminli 
murakıp muavinleri» nin ilâvesine dair ka
nun tasarısı hakkında (1/132). B : 62 28:29 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro-
ları hakkında 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı hakkında (1/103) B : 53 6:15 

— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi 
halikında kanun tasarısına dair (1/160) 

B : 66 4:12 
— Devlet Personel Dairesi kurulması 

hakkında kanun tasarısına dair (1/125) 
B : 54 9:21 

— Hazineye ve Amortisman ve Kredi 
Sandığına ait altınlardan bir kısmının Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satıl
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/162) B : 63 10:12 

— İdare 'Âmiri Ekrem Acuner ve iki 
arkadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair (2/145) • B : 62 20:21 

— Kuytak Fikret'in, Devlet Meteoro
loji Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, 
malzeme ve aletlerin Gümrük Resminden 
ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında 
kanun teklifine dair (2/137) B ^62 4 

— Kuytak Fikret'in, Emekli Orgeneral 
Zeki Doğan'm emekli maaşının tashihine 
dair kanun teklifi hakkında (2/165) 

B : 62 19 
— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da' vazi

feli bulunan askerî ve sivil personele veri
lecek munzam ücretler hakkında kanun 
teklifine dair (2/143) B : 56 3:8 

— Küçük Sami'nin, Yabancı memleket
lerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğret
menlere sosyal yardım yapılması hakkında 
kanun teklifi hakkında (1/121) B : 57 4:11 

— Küçük Sami ve özkaya Mehftıet 
Şükran'm, sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takibeden -yıl
larda tahakkuk edecek tahsisat ve yolcuk
larına karşılık olarak hankalardan aldık
ları borçları hakkında kanun teklif ine dair 
(2/168). B : 62 5:12 
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Sayfa 

— Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih-
idasma dair 79 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/158) B : 57 2 

B : 63 5:10 
— özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 

Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında 
kanun teklifine dair (2/161) B : 53 15:16 

B : 54 21:27 
— Sağlık ve Sosyal Yardım • Bakanlı

ğına bağlı Sağlık müesseseleriyle (Rehabi
litasyon - esenlendirıme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkında kanun tasarı
sına dair (1/57) B : 62 29:33 

— 89 sayılı Kanunla görevi ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair tktisat Komisyonu Başkan
lığının kararı hakkında B : 60 2-3 

— Taşıt kanunu tasarısı hakkında 
(1/92) B : 54 27:29 

B : 64 17:35, 
40:43 

B : 65 2:9,9 
— Tr.nçkanat Haydar'm, 1837 sayılı 

Kanuna bir madde ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/126) B : 62 8 

~ Tünekanat Haydar'm 42 sayılı Ka
nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkında kanun teklifine 
dair" 02/104) B : 62 25-27 

— Tunçkanat Haydar'm, Millî /Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve lojman-

' larm (bakım, onarım, idame ve muhafaza 
masraflarına dair kanun teklifi hakkında 

B : 65 9:15 
-̂ •' 3339 sayılı Kanunun yürürlük süre-

"" sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı hak
kında {İ / İM) B : 62 24:25 

-~ Yurdakuİer Muzaffer'in, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan 
gayrimenkullerden lüzumu kalmiyanlarm 
satılmasına salâkiyet verilmesi hakkında 
kanun teklifi ile 'Tunçkanat Haydar'm, 
6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân 
ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Ba-
kanlıkla kullanılan gayrimenkull erden lü-

Sayfa 
zumu kalmiyanlarm satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 
ncü maddelerine fıkralar eklenmesi ve 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/88, 2/115) B : 44 12:16 

— Yurdakuİer Muzaffer ve iki arkada
şının, Subay ve askerî memur ve astsubay
ların ikametleri için lüzumlu lojman inşası
nı süratlendirmek maksadiyle Millî Savun
ma Bakanına 600 milyon liraya kadar sâri 
taahhüt yetkisinin verilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/89) B : 64 2 41 

-..:— Yurdakuİer Muzaffer ve Kaplan 
Kadri nin, Emir eri tazminat Kanunu tek
lifi hakkında (2/96) B : .6-2 13:18 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılmasına dair kanun . tasarısı hak
kında B : 64 3940 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORLARI 
— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 523ı9 sayılı (Kanuna ek ka
nun tasarısı hakkında (1/103) B : 53 6:15 

— Ayvalık'm Altınova nahiyesinin Se
limiye mahallesinin (51) sayılı hanesinde 
kayıtlı Receboğlu Osman Nuri Pora'nm 
ölüm cezasına çarptırılması (hakkında (3/€) 

B : 54 29 
— Bartın'ın Serdar köyünün 60 sayılı 

hanesinde kayıtlı Şakiroğlu 16 Mayıs 1340 
doğumlu Bayram Oieek ve Bartın'ın Ar-
funda köyünün û2 sayılı hanesinde kayıtlı 
Hüsnüoğlu 1 Nisan 1934 doğumla Mehmet 
Çekiç'in ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında (3/7) ' B : 54 29 

— Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mütaallik 04 sayılı Sözleşmenin tas-
dikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı hakkında (1/72) B : 55 3:5 

— Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum
huriyeti arasında Sosyal Sigorta mevzuun
da akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısına dair (1/104) B : 56 5:6 

— Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 
105 sayılı Sözleşmenin tasetikma ve bu Söz
leşmeye katılmamıza dair kamın tasarısı 

I hakkında (1/73) B : 55 5 



Sağfa 
— Çankırı'nın, Dumeli köyünün 68 sa

yılı hanesinde kayıtlı Raşidoğlu, Fatma'
dan doğma, 20 Mart 1338 doğumlu, Ya-
kııp G-ökmen'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/17) B : 56 13 

— Çermik'in Merkez nahiyesinin Ek-
rek köyünün 52 sayılı hanesinde kayıtlı 
Haısanoğlu, 1 . 3 . 1937 doğumlu Bilâl 
Kutlucan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/45) B : 56 13 

— Düzce'nin Büyükaçma köyü 8/3 ha
nesinde kayıtlı Haliioğlu, 8 Nisan 1932 
doğumlu Cemil (Cevdet) Turan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/15) 

B : 56 13 
— Eski iktidar mensuplariyle yakın

larının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı hakkında (1/150) 

B : 59 10:14 
— Hâkimler Kanununun bâzı madde* 

lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair 
olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl 
daha uzatılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/151) B'.- 62 19:20 

— İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinan-
paşaicedit Mahallesinin 4 sayılı hanesin
de kayıtlı Şakiroğlu, Fatma'dan doğma, 
20 Eylül 1330 doğumlu, Ali Ünver'in ölüm 
eezasma çarptırılması hakkında (3/55) 

B : 56 13 
— Maraş'ın Karadere köyünün 57 sa

yılı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 1934 do
ğumlu Yaşar Yuvarlak'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/8) B : 56 12:13 

— Milletlerarası Nakliye işlerinde ça
lışan işçilerin Sosyal Güvenliğine müte
dair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkın
da kanun tasarısına dair (1/108) B : 55 6 

B : 56 8:11 

TASARI TASARILAR 
— 6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Ka

nunla muaddel 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/131) B : 56 11:12 

Sayfa 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğına bağlı sağlık müesseseleriyle (Reha
bilitasyon - esenlendirme) tesislerine veri
lecek döner sermaye hakkında kanun ta
sarısına dair (1/57) B : 62 29:33 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtı 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 7068 sayılı Kanuna ekli (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkında (1/153) B : 62 27:28 

— Sandıklı'nın Ulumesut köyünün 27 
sayılı hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu, 2 
Temmuz 1330 doğumlu Mustafa Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/9) B : 55 6:7 

— Siirt'in Beşiri kazasının lluh nahi
yesine bağlı Tilmerç köyünün 10 sayılı ha
nesinde kayıtlı Mehmedoğlu Şirin Te-
kin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/10) B : 56 • 13 

— Sivas'ın Yeniapardı köyünün 13 sa
yılı hanesinde kayıtlı Mehmet kızı, 1 . 1 . 
1936 doğumlu Durdu Araş (Sarıkaya) ile 
Sivas'ın Haydarlı köyünün 26 sayılı ha
nesinde .kayıtlı Mustafaoğlu 1934 doğum
lu Hüseyin Sarıkaya'nm ölüm eezasma 
çarptırılması hakkında (3/11) B : 56 13 

— Urfa'nm Karamusa mahallesinin 
84 sayılı hanesinde kayıtlı Reşidoğlu 1933 
doğumlu Mehmet Polat'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/12) B : 54 29 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Memurla
rın tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
caklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında. (2/105) B : 63 3:5 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadad-
edilen, memuriyetlere «Bankalar yeminli 
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Sayfa 

murakıp muavinleri» nin ilâvesine dair 
(1/132) B : 62 28:29 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun hakkında (1/103) B : 53 6:15 

— 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında - B : 64 11 

— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesi hakkında (1/160) B : CS 4:12 

— Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas
diklim ve bu Sözleşmeye katılmamıza da
ir (1/72) B : 55 3:5 

— Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum
huriyeti arasında Sosyal Sigorta mevzuun
da akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkın
da (1/104) B : 55 5:6 

— Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkında
ki 105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu 
Sözleşmeye katılmamıza dair (1/73) 

B : 55 5 
— Devlet Personel Dairesi kurulması 

hakkında (1/125) B : 54 9:21 
— Emekli sandıklariyle maluliyet ve 

ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
da B : 66 4 

— Eski iktidar mensuplariyle yakın
ları meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair (1/150) B : 59 10:14 

— Hâkimler Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında (1/151) B : 62 19:20 

— Hazineye ve Amortisman ve Kredi 
Sandığına ait altınlardan bir kısmının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
satılmasına dair (1/162) B : 63 10:12 

— Milletlerarası Nakliye işlerinde ça
lışan işçilerin Sosyal Güvenliğine mütedair 

Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
(1/108) B : 55 6 

B : 56 8:11 
— Millî Korunma suçlarının affına, 

Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ih
dasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun 
hakkında (1/158) B : 57 2 

B : 63 5:10 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı Sağlık müesseseleriyle (Rehabi
litasyon - esenlendirme) tesislerine veri
lecek döner sermaye hakkında (1/57) 

B : 62 29:33 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilâtı ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair (1/153) B : 62 27:28 

— Taşıt Kanunu hakkında (1/92) 
B : 54 27:29 
B : 64 17:35, 

40:43 
B : 65 2:9,9 

— 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair (1/154) B : 62 24:25 

— 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
27 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/156) B : 57 2 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına dair B : 64 39:40 

— Zirai kazançların gelir vergisine tâ
bi tutulmasına ve bu sebeple 5421 sayılı 
Cfelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler ilâvesine ve 2097 sayılı Hayvanlar 
Vergisi Kanununun kaldırılmasına müte
dair (1/157) ( B :, 57 2 

— Gürsoytrak Suphi'nin 1 numaralı 
Kanunun 24 neü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki (yakınları) tâbirinin yorumlanması 
(4/7) B : 59 6 

B : 64 35:39 
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Sayfa 
— Aksoyoğlu ftefet'in, 1960 malî yılı 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(2/172) • ' B : 62 3:4 

— Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Di
vanının her hangi bir sebeple inhilâl ede
cek asli üyeliklere yedek üyelerin alınması 
şekli hakkında karar ittihazına dair 

B : 58 25-26 

— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay
dar'm, 4273 sayılı Subaylar (Heyetine mah
sus Terfi Kanununa geçici jbir madde ilâ
vesine dair (2/1)83) »B : 66 2:4 

— î d a r e Âmiri iEkrem Acuner ve iki ar
kadaşının, 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(.2/145) B : 62 20:21 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında (2/152) B : 51 2-21, 

21 £2,33:53 
B : 52 2:11, 

11:26,26:28 
B : 53 16:17 
B : 54 2:6 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu hak
kında (2/152) (B : 51 2:21, 

2102,33,53 
B : 52 2:11, 

11526,26:28 
B : 53 16:17 
B : m 2:6 

— Kuytak Fikret'in, (Devlet Meteoroloji 
Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, mal
zeme ve aletlerin Gümrük Kesininden ve di
ğer vergilerden muafiyeti hakkında (2/137) 

© : 62 4 

Sayfa 
— Kuytak Fikret'in, Emekli Orgene

ral Zeki Doğan'ın emekli maaşının tashihi
ne dair (2/165) ıB : 62 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele veri
lecek munzam ücretler hakkında (2/143) 

B : 56 

— Küçük Sami'nin, Ankara Üniversi
tesi 1960 yılı Bütçe Kanununa ıbağlı (L) 
işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner fakül
teleri kısmında değişiklik yapılması hak
kında (2/169) ıB : 57 

— Küçük Sami'nin, yabancı memleket
lerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğ
retmenlere yardım yapılması hakkında 
(2/121) B : 57 

— Küçük Sami ve dört arkadaşının 1 
numaralı Kanuna ek Kanun haklkında 
(2/170)' B : 59 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet Şük
ran'm, Sabık milletvekillerinin içinde bulun
dukları içtima yılını takibenden yıllarda ta-
•hakkkuk edecek tahsisat ve yolluklarına 
karşılık olarak bankalardan aldıkları borç
lar hakkında (2/168) B : 57 • 

B : 62 

— Madanoğlu Cemal'in, 876 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (2/149) (4/6) iB : 58 

— O'Kan Sezai'nin, Köy içme sulara 
hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 3,4,8,9 ve 15 
nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
(2/166)1 B : 55 

19 

3:8 

9:11 

6:10 

2 
5:12 

26 

B : 62 21:24 

— Özgür Selâftıattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet Kanunu hakkında 
(2/160) B : 58 

B : 61 

— özkaya Mehmet Şükran'ın, Kuru
cu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkın
da ('2/161): B : 53 15:16 

B : 54 21:27 

2:14, 
15:25 
3:12, 

12 
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Sayfa 

— Tunçkanat Haydar'm 42 sayılı Ka
nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkında (2/104) B : 02 25:27 

— Tunçkanat Haydar'm, 1837 sayılı 
Kanıma bir madde ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair (2/126) 

B : 62 8 

— Tunçkanat Haydar'm, 6771 sayılı 
Millî Savunana Bakanlığı iskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kulla
nıl an gayrimenkııllerden lüzumu kalmıyan-
tarın satılmasına salâhiyet verilmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri
ne fıkralar eklenmesi ve 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/88, 2/115) B :64 12:16 

— Tuncjkanat Haydar'm, Millî Sa
vununa Bakanlığına mahsus konut ve 
lojmanların bakım, onarım, idame ve mu
hafaza masraflarına dair B : j>5 9:15 

— Tunejkanait Haydar ve iki arkadaşı
nın, Harita ve plânlara ait işaretlerin ko
runması hakkında (2/190) B : 53 2:6 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaışı-

Hmjfa 
.nııı, Yeraltı suları hakkında (2/129) 

B : 57 3:9 
— Yurdakuler Muzaffer'in, Memurla

rın taCısll müesseselerinde talebe olamıya-
caklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair (2/105) B : 63: 3:5 

— Yurdakuler Muzafferin, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan 
gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
(2/88) B : 64 12:16 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının, Subay ve askerî memur ve astsubay
ların ikametleri için lüzumlu lojman inşa
sını süratlendirmek maksadiyte Millî Sa
vunma, Bakanına 600 milyon liraya kadar 
sâri taahhüt yetkisinin verillmesl hakkında 
(2/89) B : 64 2:11 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kad-
ri'nin, Eonir eri tazminat Kanunu hakkın
da (2/96) B : 62 13:18 

T£ZK£JIVJ5XMCIV 

Adalet Bakanlığı tezkeresi 

— İdam cezasına mahkûm Yakup Gök-
şen hakkındaki dosyanın, .vâki tashih ka- * 
rarı talebinin tetkiki için, geriverilmesine 
dair B : 61 2:3 

Başbakanlık tezkereleri 

Geliverme istekleri ' 

— İdam cezasına mahkûm Yakup Gök-
şen hakkındaki dosyanın, vâki tashih kara
rı talehinin tetkiki için, geriverilmesine 
dair B : 61 2:3 

ölüm cezaları 

— Ay valık'm Altmova nahiyesinin Seli
miye mahallesinin (51) sayılı hanesinde ka
yıtlı Receboğlu Osman Nuri Pora'mn ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/6) 

B : 54 29 

— Bartın'ın Serdar köyünün 60 sayılı 
hanesinde kayıtlı Şakiroğlu 16 Mayıs 1340 
doğumlu Bayram Çiçek ve Bartın'ın Ar-
funda köyünün 62 sayılı hanesinde kayıtlı 
Hüsnüoğln 1 Nisan 1934 doğumlu Mehmet 
Çekiç/in ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında (3/7) B : 55 29 

— Çankırı'nın, Dumeli köyünün 68 sa
yılı hanesinde kayıtlı Raşidoğlu Fatma'dan 
doğma, 20 Mart 1338 doğumlu Yakup Gök-
men'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/17) B : 56 13 

— Çermik'in Merkez nahiyesinin Ekrek 
köyünün 52 sayılı hanesinde kayıtlı Hasari-
oğlu, 1.3.1937 doğumlu Bilâl Kutlucan'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/45) B : 56 13 

— Düzce'nin Büyükaçma köyü 8/3 ha
nesinde kayıtlı Haliloğln, 8 Nisan 1932 do
ğumlu Cemil (Cevdet) Turan'in ölüm ceza-
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sıûa çarptırılması hakkında (3/15) 
B : 56 13 

~ istanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpa-
şaicedit Mahallesinin 4 sayılı hanesinde 
kayıtlı Şakiroğlu Fatma'dan doğma, 20 Ey
lül 1330 doğumlu Ali ÜnverHn ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/55) 

B : 56 13 
— Maraş'm Karadere köyünün 57 sa

yılı hanesinde kayıtlı Alioğlu, 1934 doğum
lu Yaşar Yuvarlak'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/8) B : 56 12:13 

— Sandıklı'nın, Ulumesut köyünün 27 
sayılı hanesinde kayıtlı Mehmettoğlu 2 
Temmuz 1330 doğumlu Mustafa Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/9) B : 55 6:7 

— Siirt'in Beşiri kazasının Iluh nahiye
sine' bağlı Tilmerç köyünün 10 sayılı hane
sinde kayıtlı Mehmedoğlu Şirin Tekin'in 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/10) B : 56 13 

—• Sivas'ın Yeniapardı köyünün 13 sa
yılı hanesinde kayıtlı Mehmet kızı, 1.1.1936 
doğumlu Durdu Araş (Sarikaya) ile Sivas'
ın Haydarlı köyünün 26 sayılı hanesinde 
kayıtlı Mustafaoğlu, 1934 doğumlu Hüse-

Sayfa 
yin Sarıkaya'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/11) B : 56 

— Urfa'nm Karamusa mahallesinin 84 
sayılı hanesinde kayıtlı Reşidoğlu 1933 do
ğumlu Mehmet Polat'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/12) B : 54 

Devlet Başkanlığı tezkereleri 
— Maliye Bakanlığından istifa eden 

Ekrem Alican'ın istifasının kabulü ile yeri
ne Kemal Kurdaş'm tâyin edildiğine dair 

B : 63 
— Vazife ile dış memleketlere gideeek 

olan M. ihsan Kızıloğlu ile'Dışişleri Bakanı 
ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ve
kili Selim Sarper ve Maliye Bakanı Ekrem 
Alican'm avdetlerine kadar, içişleri Baka
nına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Fahri özdilek'in, Dışişleri Bakanına 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanına da Devlet Ba
kanı Nasır Zeytinoğlu'nun Ve Maliye Ba
kanına da Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Aşkm'm vekillik etmelerine dair (3/54) 

B : 54 
— Yurt dışında (bulunan Maliye Bakanı 

Kemal Kurdaş'a Gümrük ve Teke^ Bakanı 
Fethi Aşkm'm vekillik edeceğine dair 

B : 63 

13 

29 

12 

6:8 

12 

50 nci 
51 nci 
52 nci 
53 ncü 
54 ncü 
55 nci 
56 nci 
57 nci 

Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 
Birleşim 

TUTANAK ÖZETLERÎ 

B. Sayfa 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

58 nci Birleşim 
59 ncu Birleşim 
60 nci Birleşim 
61 nci Birleşim 
62 nci Birleşim 
63 neü Birleşim 
64 ncü Birleşim 
65 nci Birleşim 

B. Sayfa 

-59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



Söz alanlar 

!>••« 

Sayfa 
Acer Sait (Bakanlık mümessili) . Yur-

dakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, 
Emireri kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 62 14 
Acuner Ekrem - 1924 tarih ve 491 sa

yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici Ka
nuna ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkın
da Kanun münasebetiyle B : 51 41,42 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâ-
mil'in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmama ve bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi Seçimi kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 52 22,23 

B : 53 17 
— Tunçkanat Ha^dar'ın, 42 sayılı (Ka

nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle B : 62 26 

— Yuı^dakuler Muzaffer ve iki arka
daşının, Subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman 
inşasını süratlendirmek maksadiyle Millî 
Savunma Bakanına 600 milyon liraya ka
dar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 64 7,8 
Neşet Akmandor (DSÎ Genel Md.) -

Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının yer
altı «uları hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 57 5 

Aksoyoğlu Refet - Ataklı Mucip'in, 
Yüksek Adalet Divanında her naniği bir 
sebeple in'hilâl edecek asli üyelikler ye-

Hayfa 
dek üyelerin alınması şekli hakkında ka
rar ittihazına dair teklifi münasebetiyle 

B : 58 26 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis Teşkili» hakkında Kanun 
münasebetiyle B : 51 36,45, 

51 
— Eski iktidar mensupları ile yakınla

rının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulü
ne dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 59 10 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Supun, 
Özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâ-
mil'in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi Seçimi kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 51 5,16, 

20,23,24,26 
B : 52 3,8, 

13,18 
B : 54 2,3, 

4,5,6 
— Küçük Sami'nin, ve 4 arkadaşının 

bir numaralı Kanuna ek kanun teklifi 
münasebetiyle B : 59 7,8,9 

— Özgür .Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri tç Hizmet kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 58 19,20 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın yeraltı suları hakkında kanun teklifi 
münasebetivle B : 57 4 
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8oyfa 

— Usul hakkında B : 52 18 
Ahmet Tevfik Alpaslan (Müşavir) -

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

© : 54 13,14, 
15,19 

— Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon 
hesaplarının, tasfiyesine ve bâzı hüküm
ler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 63 7,10 

— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 65 4 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanı
lan gayrimen'kullerden lüzumu kalmıyan-
ların satılmasına salâhiyet verilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tunçkanat Hay-
dar'm, 6771 sayılı Millî Savunma Bakan
lığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve 
bu bakanlıkça kullanılan gayrimenkuller-
den lüzumu kalmıyanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki Kanunun 1 
nci ve 3 ncü maddelerine fıkralar eklen
mesi ve 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle B : 64 13,14, 

15,16 

Muhittin Aral (Uzman) - Tunçkanat 
Haydar ve iki arkadaşının harita ve plân
lara ait işaretlerin konulması hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 53 3,4,5,6 

Nihat Arkan (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) - Ankara Üniversite kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 53 8,9, 

10,11,12,13,14 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 54 15,20 

Arif Arıkan (Vergiler Temyiz Komis
yonu Başkanı) - Emekli Sandıkları ile 
maluliyet ve ölüm sigortalarının birleşti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 66 5,6, 

8,9,10,1i 
Âmil Artus (Adalet Bakanı) - Gür-

soytrak Suphi'nin, 1 numaralı Kanunun 

I Sayfa 
24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki ya
kınları tâlbirinin tefsirine dair önergesi 
müriasöbetiyle B : 64 35,38 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
üzgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâ-
mil'in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi Seçimi kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 52 28 

Fethi Aşkın (Gümrük ve Tekel Baka-
I nı ve Maliye Bakan Vekili) - Yurdakuler 

Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, Emireri 
I tazminat kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 62 13 
Ataklı Mucip - Ankara Üniversitesi ku

ruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 53 13 
— Ataklı mucip ve Tunçkanat Hay-

dar'ın, 4273 sayılı Sulbaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununa geçici bir madde ilâve
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 66 2,3 
— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 

Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis Teşkili» hakkında Kanun 
münasebetiyle B : 51 48,49 

— Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere yapılacak çalışma şart
larına mütaallik.94 sayılı Sözleşmenin tas
diklim ve bu sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 3,4,5 

— Cebri çalıştırmanın ilgası hakkın
da 105 sayılı Sözleşmenin tasdikına bu 
sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 55 5 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkırtdaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 13,15, 
17 

— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki yakınları tâlbirinin tefsirine dair 

I önergesi münasebetiyle B : 64 37 
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Sayfa 

— tçtüzüğe riayet edilmesi hakkında 
B : 54 23 

— İdam cezalarının infaz şekli hak
kında B : 54 29 

Kifayeti müzakere hakkında 
B : 56 10,12 
B : 64 5,6 

— Kaytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele veri
lecek munzam ücretler hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 4,5, 

6,7,8 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâ-
mil'in, 1924 tarih ve 49İ sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi Seçimi kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 51 3,9, 

10,16,18,21,31 
B : 52 12,15, 

19,20,21 
B : 54 3 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet 
Şükran'm, Sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takilbeden yıl
larda tahakkuk edecek tahsisat ve yolluk
larına karşılık olarak bankalardan aldık
ları borçları hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 62 6,11 

— Milletlerarası nakliye işlerinde ça
lışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 56 11 

— Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hüküm
ler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 63 8,10 

— özîgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanunu teklifi mü-
rtâsöbetiyle B ; 58 3,6,8, 

15,16,17,18,24 
B i 61 3,5,6, 

7,8,9,10,11,13,14.16,19 

Sayfa 
— Okkaya Mehmet Şükran m, Kurucu 

Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle, B : 54 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetki
leri tâyin olunan özel Soruşturma Kuru
lunun raporuna dair İktisat Komisyonu 
Başkanlığının kararı münasebetiyle 

B : 60 
— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe

tiyle ' * B : 64 

— Tunçkanat Haydar'm, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarım, idare ve muha
fazalarına dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 65 

24 

3,4,6 

18,21, 
29 

10,11, 
12,14 

20 — Usul hakkında B : 52 
B : 54 
B : 65 9 

— Yurda'kıüer Muzaffer'in, memurla
rın tahsil müesseselerinde talebe olanııya-
caklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırıl ma sına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle ıB : 63 4 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Em ireri Kanunu teklifi müna
sebetiyle B : 62 .17 

— Yüksek Adalet Divanında her han
gi biı- seheple inhilâl edecek: asli üyelik
lere yedek üyelerin alınması şekli hakkın
da karar- ittihazına dair teklifi münasebe
tiyle B : 58 25 

Adnan Başer (Müşavir) - 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) fıkrasında tadadedilen memuriyetlere 
«'bankalar yeminli murakıp muavinleri» 
nin ilâvesine dair kanun tasarısı münase
betiyle B : 62 28,29 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 53 11 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
ha'kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 10,12, 
13,16,19,20 



_*ı?^ 
Sayfa 

— Emekli sandıkları ile maluliyet ve 
ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle-

B : 06 5,8, 
10,12 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bâzı (hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Temsilci
ler Meclisi seçimi kanun teklifi münase
betiyle B : 52 24,25' 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da va
zifeli bulunan askerî ve sivil personele 
verilecek munzam ücretler hakkındaki ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 56 6,?,8 

— Küçük Sami ve Özkaya Mehmet 
Şükran'ın, Sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takibeden yıl
larda tahakkuk edecek tahsisat ve yol
luklarına karşılık olarak bankalardan al
dıkları borçları hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 5,6,7, 

8,9,10,11,12 j 
— O'Kan Sezai'nin, Köy içme suları 

hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 
ve 15 nci maddelerine fıkralar eklenme
sine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 62 22,23 

— Özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 53 15,16 

B : 54 22, 
25,26 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık müesseseleriyle (Reha
bilitasyon Esenlendirme) tesislerine veri
lecek döner sermaye hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 62 31 | 

Sayfa 
— 89 sayılı Kanunla görev ve yetki

leri tâyin olunan özel Soruşturma Kurulu
nun raporuna dair İktisat Komisyonu 
Başkanlığının kararı münasebetiyle 

B : 60 3,4, 
7,8 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 64 20,24, 

25,26,27,29,32,34,43 
B : 65 8,9 

— Tunçkanat Haydar'ın, 1837 sayılı 
Kanuna bir madde ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 21 

— 3339 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 62 24, 

25,26 
— Yurdaküler Muzafferin, Millî Sa

vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanı
lan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyan-
larırı satılmasına salâhiyet verilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tunçkanat Hay
dar'ın, 6771 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat ic
rası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri
menkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyet verilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci ve 3 ncü maddelerine fıkralar 
eklenmesi ve 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 64 15 

— Yurdaküler Muzaffer ve iki arkada
şının, Subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman 
inşasını süratlendirmek maksadiyle Millî 
Savunma Bakanına 600 milyon liraya ka
dar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 64 4,5, 
6,9 
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S»yfa 
Turgut Baykal (Hazine Umum Mü

dürlüğü Temsilcisi).- Millî Korunma suç
larının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, 
sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine 

Çelebi Emanullah - 1924 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici 
Kanuna ek «Kurucu Meelis teşkili» hak
kında kanun münasebetiyle B : 51 34,35, 

37,38,39,41,49,50 
— Bir âmme makamı tarafından yapı

lan mukavelelere yapılacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin 
tasdikine ve bu sözleşmeye katılmamıza 
dai'r kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 55 3,4 

— Eski iktidar mensupları ve yakınla
rının meşru yollardan edindiklerini is
pat edemedikleri malların müsaderesi usu
lüne dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 59 11 
— Kifayeti müzakere hakkında 

B : 60 6 
B : 61 6 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin ı değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
Meclisi Seçimi kanım teklifi münasebetiyle 

B : 51 6,7,9, 
10,12,14,15,17 

B : 52 3,4,5, 
20 

B : 54 5 
— Küçük Sami ve Özkaya Mehmet 

Şükran'm, sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını talkibe'den yıl
lardan tahakkuk edecek tahsisat ve yolluk-

Sayfa 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 63 9 

larma karşılık olan bankalardan aldıkları 
borçları hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 62 7,8,10 

— O'Kan Sezai'nin, Köy içme suları 
hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 
nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
ikanun teklifi münasebetiyle B : 62 28 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 58 4 

B : 61 4,5,8,9 

— özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 54 22,23, 

24,26 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 

B : 64 24,30, 
32 

B : 65 9 
— Tunçkanat Haydar'ın, Millî Savun

ma Bakanlığına muhassas konut ve lojman
ların bakım, onarım, idare ve muhafazala
rına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 12 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, 

Harita ve plânlara ait işaretlerinin konul
ması hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 53 5 

— Usul hakkında B : 52 20 
B : 65 8 

— Yıırdakuler Muzafferin, Memurla
rın tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
caiklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi münase
betiyle B : 63 4 

ç 
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Sayfa 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının, Subay ve askerî memur ve astsubay
ların ikametleri için lüzumlu lojman inşa
sını süratlendirmek maksadiyle Millî Sa-

Dr. Demirbaş Cahit (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Temsilcisi) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 53 9 

— Sağlık ve Sosyal Yardım İBakanlığı-
na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 62 29,31 

Orhan Düro (Temsilci) - O'Kan Sezai'
nin, köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nci maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : .62 22,23 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet kanunu teklifi müna
sebetiyle lB : 61 19 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 64 34,42 

Galip Ecevit (Gen. Kur. Temsilcisi) -
Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvet
leri îçhizmet kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 61 4,7, 
14,15,17,18,20 

Ersü Vehbi - Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 19239 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 53 7,8, 
10.12 

— 6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Ka
nunla muaddel 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 56 12 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 
ııcü maddesinin (b) fıkrasında tadadedilen 
memuriyetlere «Bankalar Yeminli Murakıp 
Muavinleri» nin ilâvesine dair kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 62 28 

Sayfa 
vünma Bakanına 600 milyon liraya kadar 
sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle B : 64 4,7, 

—^Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Di
vanında herhangi bir sebeple inkılâp ede
cek aslî üyeliklere yedek üyelerin alınması 
şekli hakkında karar ittihazına dair teklifi 
münasebetiyle B : 58 26 

— 1925 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı 'Geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis Teşkili» hakkında Kanun mü
nasebetiyle B : 51 34,35, 

36,37,39,40,41,42,44,47,48 
— Devlet Personel Dairesi Kurulması 

hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 54 12,13, 

16,17,18 
— Emekli Sandıkları ile maluliyet ve 

ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 66 8,9.10 

—- Eski iktidar mensupları ve yakın
larının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 6'9 12,13 

— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (yakınları) tâbirinin tefsirine dair 
önergesi münasebetiyle B : 5i9 6 

B : 64 38 
— dtdam cezalarının infaz şekli hak

kında B : 54 29 
— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 

Sezai, Kaplan Kadri, ıGürsoytrak Suphi, 
Özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu KâmiPin, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve ibâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi 
seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

B : 51 3,6,8, 
9,11,12,13,14,17,18,19,23,24,25,29,30,31,32 

D 



Sayfa 
IB : 52 3,6,8, 

9,11,12,14,17,19,20,22,23,25,26,27,28 
B : 53 17 
B : 54 5,7 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da va
zifeli bulunan askerî ve sivil personele ve
rilecek munzam ücretler hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle B : 56 4,5,6, 

7,8 
— Küçük iSami'nin ve 4 arkadaşının bir 

numaralı Kanuna ek kanun tasarısı müna
sebetiyle B : 59 9 

— Küçük Sami'nin, yabancı memleket
lerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğ
retmenlere sosyal yardım yapılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

iB : 57 10 
— Küçük Sami'nin 157 sayılı Kanunun, 

2,12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin yorum
lanmasına mahal olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle B : 59 3,4 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet 
ıŞükran'm, sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takibeden yıllar
da tahakkuk edecek tahsisat ve yollukları
na karşılık olarak bankalardan aldıkları 
borçları hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 62 6,9, 

10,12 
— Milletlerarası Nakliye işlerinde çalı

şan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 56 9 

— O 'Kan Sezai 'nin köy içme suları hak
kındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nci 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle. B : 62 22,28 

— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi münase
betiyle B : 58 3,4, 

5,;10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,28,24 
B : 61 3,4, 

9,10,11,12,13,14,15,20 
— özkaya Mehmet Şükran'in Kurucu 

Meclisi üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 54 23,24, 

25 

Sayfa 
-— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 62 32 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu Başkan
lığının kararı münasebetiyle B : 60 6/7,8 

— Taşıt Kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 64 23,2 L 

25,26,(29,32,40,42,43 
B : 65 3,4, 

7,8,9 
— Tunçkanat Haydar'm, 42 sayılı Ka

nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın, harita ve plânlara ait işaretlerin ko
nulması hakkındaki kanım teklifi münase
betiyle B : 58 4,5 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının 
yeraltı suları hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 57 5,7, 

8,9 
— Usul hakkında B : 51 33 

B : 62 10,16 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan 
gayrimenkullerdeh lüzumu kalmıyanların 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında ka
nun teklifi ile Tunçkanat Haydar'm, 6771 
sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân ihti
yaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlık
ça kullanılan gayrimenkullerdten lüzumu 
kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilme
si hakkındaki Kanunun .1 nci ve 3 ncü mad
delerine fıkralar eklenmesi ve 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 64 15 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkadaşı
nın, Subay ve askerî memur ve astsubayla
rın ikametleri için lüzumlu lojman inşasını 
süratlendirmek maksadiyle Millî Savunma 
Bakanına 600 milyon liraya kadar sâri ta-



ahhüt yetkisinin verilmesi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle B : 64 

- âl 
Sayfa 

5,7, 
8,10 

Sayfa 
— Yurdakukr Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin Emireri kanunu teklifi münase
betiyle B : 62 14,16 

Mustafa Gökben (Temsilci) - Özgür Se-
lâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri iç 
hizmet kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 61 4,7, 
9,10;l2,l)3,14,15,16,17;iı8,19,20 

Mukbil Gökdoğan (Bayındırlık Baka
nı) - Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının 
yeraltı suları hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 57 4,7 

Gürsoytrak Suphi - 6096 sayılı Kanu
nun 6778 sayılı Kanunla muaddel 1 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 11 

— 1925 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi 'hakkındaki 12 Haziran 1960 tarih
li ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Kurucu 
Meclis Tenkili» hakkında Kanun münasebe
tiyle İB : 51 36,40, 

43,46,48,53 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

'B : 54 H3,14, 
15,16,17 

— 'Eski iktidar mensupları ile yakınla
rının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 59 10,13 

— Gündem hakkında B : 54 26,27 
— Gürsbytrak Suphi'nin, 1 numaralı 

Kanunun 24 neü maddesinin 2 nei fıkrasın
daki (yakınılan) tâbirinin tefsirine dair 
önergesi münasebetiyle İB : 59 6 

B : 64 35,36, 
07,38,39 

— Hazineye ve Amortisman ve Kremdi 
Sandığına ait altınlardan bir kısmının Tür
kiye Cumlhuriyet Merkez Bankasına satıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 63 1£ 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu KâmiF-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı »hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Temsilciler Mecli
si seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

B : 51 3,8, 
10,18,22,23,24,25,28,32 

B : 52 6,10, 
15,18,23 

B : 54 3,4,5 

— Kuytak Fikret'in Yassrada'da vazife
li bulunan askerî ve sivil personele verile
cek munzam ücretler hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 56 4,6,8 

— Küçük Sami ve 4 arkadaşının bir nu
maralı Kanuna ek kanun teklifi münase
betiyle B : 59 '6,7,8, 

9 
— Küçük Sami'nin 157 sayılı Kanunun 

2, 12, 41, 43 ve-44 neü maddelerinin yorum
lanmasına mahal olup olmadığıma dair öner
gesi münasebetiyle !B : 59 4,5 

— Müzakerelerin kesilmesi (hakkında 
B : 51 21 

— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi münase
betiyle İB : 58 5,6,7, 

8,9,11,13 
B : 61 7,9 

— özkaya Mehmet Şükran'ın Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle B : 54 24 

— Tunçjkanat Haydar'ın, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarım, idare ve muhafa
zalarına dair kanun teklifi münasebetiyle 

İB : 65 11, 
12,13 



22 — 
Sayfa 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkada
şının harita ve plânlara ait işaretlerinin 
konulması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle B : 53 5 

— Usul hakkında B : 64 12 
— Yurdakuler Muzaffer ve iki arka

daşının, subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman 
inşasını süratlendirmek maksadiyle Millî 
Savunma Bakanına 600 milyon liraya ka
dar sâri taalh'hüt yetkisinin verilmesi ha'k-
'kmda kanun teklifi münasebetiyle 

B : 64 7,8,10 

Sayfa 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, emireri kanunu teklifi müna
sebetiyle B i 62 17,18 

Gürsoytrak Suphi (Sözcü) - Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 53 6,7,8, 

9,11,14 
— îdam cezalarının infaz şekli hak

kında B : 54 29 
thsan Güven (Müşavir) - Taşıt kanunu 

tasarısı münasebetiyle B : 64 32 
B : 65 6 

Ragıp Hanyalı (Tetkik Heyeti âzası) -
Devlet. Personel Dairesi kurulması hakkın-

H 
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 - 13 

Hüseyin Ilgıt (Maliye, B. Temsilcisi) -
Taşı't kanunu tasarısı münasebetiyle 

B : '64 20,22, 
23,25,27,32,313,34,42 

, B i m 3,5;6, 
7,8 

Erkan Işıl (Müşavir) - Taşıt kanunu 
tasarı'sı münasebetiyle B : 64 17,21 

22,29,33,34,41,42,43 
B ; 65 3,4, 

6,8 

I 
Veli inanç (Adalet B. Mümessili) -

Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan, Se
zai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Supbi, Öz-
güneş Melhmet ve Karavelioğlu Kâmü'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılma
sı ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi 

j seçimi kanun te'klifi münasebetiyle 
B : 52 26,27 

Hilmi İncesulu (Başbakanlık Müste
şarı) - Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkında B r 54 9,10, 

11,14,15,16,18 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 54 27,28 

Kaplan Kadri - Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 

K 
B r 53 

— Ataklı Mucip ve Tunçkanat Hay
dar'm, 4273 sayılı Subaylar heyetine mah-

14 



23 
Sayfa 

sus terfi Kanununa geçici bir madde ilâ
vesine dair kanun teklifi münasebetiyle 

B r 66 3 
— 1924 tarih ve 4$1 sayılı Teşkilâtı1 

Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis teşkili» hakkında kanun mü
nasebetiyle B : 51 35,36, 

40,41,43,45,46 
— Devlet personel dairesi kurulması 

hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 54 12,13 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 58 20 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai,, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
Özgüneş Mehmet, ve Karavelioğlu KânüT-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Temsilci
ler Meclisi seçimi kanun teklifi münase
betiyle * B : 51 4,5, 

7,8,9,10,14,15,17,18,19,25,28,29,32 
B : 52 8,9, 

10,12,14,17,21,24 
B : 54 5,8 

— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanunun 
2, 12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin yorum
lanmasına mahal olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle B : 59 5 

— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
kuvvetleri îç Hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 58 16,17, 

18,19 
B : 61 2 

— Özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 54 22,23, 

25 
— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 

B : 64 17,19, 
22,25 

B : 65 -8 

— Tunçkanat Haydar'ın, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarımı, idare ve muha-

Sayfa 
fazalarına dair kanun teklifi münasebetiy
le B : 65 12,13, 

15 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkada

şının harita ve plânlara ait işaretlerin ko
runması hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle B : 53 2,3, 

4,5 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin Emireri kanunu teklifi münase
betiyle " B : 62 14,15, 

16,17,18 
Karaman Suphi - 6245 sayılı Harcırah 

Kanununun 33 ncü maddesinin (b) fıkra
sında tadadedilen memuriyetlere «-Banka
lar yeminli murakıp muavinleri» nin ilâve
sine dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 62 28 
— Ankara Üniversite kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nım tasarısı münasebetiyle B : 53 7,9, 

12 
— Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Di

vanında her hangi bir sebeple inhilâl ede
cek asli üyeliklere yedek üyelerin alınma
sı şekli hakkında karar ittihazına dair 
teklifi münasebetiyle B : 58 25 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici kanuna ek «Ku
rucu Meclis Teşkili» hakkında kanun mü
nasebetiyle B : 51 34,35, 

36,37,39,41,48,50,52 
— Devlet personel dairesi kurulması 

hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
B : 54 17,18, 

20 
— Emekli sandıkları ile maluliyet ve 

ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 66 7 

— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sındaki yakınları tâbirinin tefsirine dair 
önergesi münasebetiyle B : 64 37,38 

— Koksal Osman, Küçük Sami, 0,Kan 
Sezai,, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'-



— 24 — 
Sayfd 

ması hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 53 3 

— Usul hakkında B : 51 33 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin Emir eri kanunu teklifi münase
betiyle B : 62 15 

Karavelioğlu Kâmil - 6096 sayılı Ka
nunun 6778 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 11,12 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 53 7,8, 

9,11,13,14 
— Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Di

vanında her hangi bir sebeple inhilâl ede
cek asli üyeliklere yedek üyelerin alınması 
şekli hakkında karar ittihazına dair teklifi 
münasebetiyle (B : 68 25,26 

Sayfa 
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Temsilci
ler Meclisi seçimi kanun teklifi münase
betiyle B : 51 3,6,8, 

I 12,15,17,18,19,20,21,23,24,26,31 
B : 52 6,20, 

21 
B : 54 7 

— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanunun 
2,12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin yorum
lanmasına mahal olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle B : 59 4 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet Şük-
ran'm sabık milletvekillerinin içinde -bu
lundukları içtima yılını takibeden yıllarda 
tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına 
karşılık olarak bankalardan aldıkları borç
ları hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle B : 62 7,8, 

10,11,12 
— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri îçhizmet kanun teklifi münase-
ıbetiyle !B .- 58 18,19, 

20,23,24 
B : 61 16,19 

— Özkaya Mehmet Şükran'in Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle IB : 54 23.24 

— Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtı 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 
7068 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair Kanun müna
sebetiyle IB : 62 27,28 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu kararı 
münasebetiyle B : 60 7 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
IB : 64 30 
IB : 05 3 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın harita ve plânlara ait işaretlerin konul-

— 1925 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 ta
rihli ve 1 sayılı geçici kanuna ek «Kurueu 
Meclis Teşkili» hakkında 'Kanun münasebe
tiyle B : 51 34,35, 

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,e52 

— Bir âmme makamı tarafından, yapı
lan mukavelelere yapılacak çalışma şartla
rına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tasdi-
kma dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 55 3 
— Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum

huriyeti arasında sosyal sigorta mevzuun
da akdedilen sözleşmenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 .1 

— Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkında 
105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Söz
leşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B .- 55 5 

— Emekli sandıkları ile maluliyet ve 
ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 66 4,6, 

8,10 
— Cürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 

Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
daki yakınları tâbirinin tefsirine dair öner
gesi münasebetiyle B : 64 38 
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Sayfa 

— Hâkimler Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkındaki kanun tasarısı müna
sebetiyle, iB : 62 19 

— Hazineye ve Amortisman ve Kredi 
Sandığına ait altınlardan bir kısmının Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına satıl
masına dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 68 11 
— Kifayeti müzakere hakkında B : 56 10 

B : 58 212 
(B : 62 25 
IB : m 8 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmilin, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılma
sı ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi 
seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

!B : 51 2,3,6, 
7,8,0,10,11,12,13,14,15,16,23, 

24,26,28,29,30,31,32 
IB : 52 2,3,4, 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26,27,28 

T> : m 2,3,4, 
5,6,7,8 

— Kuytak Fikret'in Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele verile
cek munzam ücretler hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle ÜB : 56 4,5,6,8 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet Şük
ran'in, Sabık milletvekillerinin içinde bu
lundukları içtima yılını takip eden yıllar
da tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına 
karşılık olarak bankalardan aldıkları borç
ları hakkındaki kanun teklifi münasebetiy
le B : 62 6,9, 

11,12 
— Milletlerarası nakliye işlerinde çalı

şan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesiinin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B .- 56 10,11 

I Sayfa 
— Millî Korunma su'okırınm affına, 

Millî Kbrunona Teşjklâtı, ısermaye ve fon: 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun ta
samı münasebetiyle B : 63 5,6, 

7,8 
— O'Kan Sezai 'inin, köy içme suları hak

kındaki 7478 .sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 
nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 62 22,23 

— Özgür Selâhattin%ı, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 68 3,4,5, 

6,7^8,9,11,12,14,20,25 
B : 61 5,6,7, 

8,9,10,12,13,16,18 

— özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında-

I ki kanun teklifi münasebetiyle IB : 63 15,16 
B : 54 21,22, 

23,24,25 
I — 89 sayılı Kanunda görev ve yetkileri 

tâyin olunan özel Soruşturma Kurulununı' 
I raporuna daiir İktisat Komisyonu Başkanl]-
I ğmın kararı münasebetiyle B : 60 2,4,5, 

6,7 
— Tunçfcanat Haydar'ın, 42 sayılı kanun 

I gereğince emekli olan subaylara mesken 
I yaptırılması hakkındaki kanun teklifi mü

nasebetiyle B : 62 25,26 

— Tunçjkanat Haydar'ın, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve lojman-

I ların bakım, onarım, idare ve muhafazala
rına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 11,12, 
13,15 

I — Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın harita ve plânlara ait işaretlerin konul
ması hakkındaki kanun teklifi münasebetiy
le B : 53 3 

— Usul hakkında B : 51 2,26, 
33,40 

B : 52 21 
B : 53 7 

\i- "- •^•v:#, B : 58 7 
B : 62 18 

I B : 65 6,9 
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Sayfa | 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Memurların | 
tahsil müesseselerinde talebe olamıyacakla- I 
rina dair 4007 sayılı Kanun ile bu kamı- | 
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak- i 
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten | 
kaldırılmasına dair kanun teklifi münase- ] 
betiyle B : 63 4 ; 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Millî Sa- | 
bunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar i 
fiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan j 
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm | 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında j 
kanun teklifi ile Tunçkanat Haydar'm, I 
6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân i 
İhtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu bakan- j 
lıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzu- j 
mu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet i 
verilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 i 
ncü maddelerine fıkralar eklenmesi ve 2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi münasebetiyle B : 64 13,15, ; 

16 • 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada- j 
I 

sının, Subay Ve askerî memur ve astsubay- i 
ların ikametleri için lüzumlu lojman inşa- j 
sini süratlendirmek maksadiyle Millî Sa- j 
vunma Bakanına 600 milyon liraya kadar i 
sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hakkın- ş 
da kanun teklifi münasebetiyle B : 64 3,4,5,, ( 

6,7,9,10,11 ; 
i 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan I 
Kadri'nin, Emir eri kanunu teklifi müna- ; 
sebetiyle B : 62 17*18 

Karavelioğlu Kâmil (Sözcü) - Devlet i 
Personel Dairesi kurulması hakkındaki j 
kanım tasarısı münasebetiyle B : 54 9,11, 

12,13,14,15,16,17,18,20 | 
i 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle j 
B : 64 17,18, j 

19,21,22,23,24x26,27,28,29, | 
30,31,32,33,34,41,43 i 

B : 65 3,5,6, ! 
7,8,9 | 

Ahmet Kerse (Güvenlik Komisyonu 
Araştırma ve İnceleme Kumlu Üyesi) - öz-
gür Selâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri } 

Sayfa 
i e hizmet kanun teklifi münasebetiyle 

B : 58 2,3,4, 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25 
Koksal Osman - 1925 tarih ve 491 sayılı 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Hazi
ran 1960 tarihli ve 1 sayılı Geçici Kanuna 
ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkında ka
nım münasebetiyle B : 51 40,41, 

42,46 
— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 

Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sındaki yakınları tâbirinin tefsirine dair 
önergesi münasebetiyle B : 64 37 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
Özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu KâmiP-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Mec
lisi seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

. , B : 51 14,16, 
24,25 

B : 52 12 
B : 54 7 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan sivil ve askerî personele veri
lecek munzam ücretler hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 8 

— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanunun 
2, 12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin yo
rumlanmasına mahal olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle B : 59 4 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 64 23,25 

26,29,30,3i,84,43 
— Yurdakuler Muzaffer'in, memurla-

rın tahsil müesseselerinde talebe •olamıya
eakla rina dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B' : 6o 4 

Muhittin Kulin (Temsilci) - Tunçka
nat Haydar ve iki arkadaşının yeraltı su
ları hakkında kanım teklifi mümısehetiyle 

B : 57 4,7,9 



27 
Sayfa 

Kuytak Fikret - Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle 

p B : 53 8,10, 
11,12 

— Ataklı Mucip'in, Yüksek Adalet Di
vanında her hangi bir seheple inhilâl ede
cek asli üyeliklere yedek üyelerin alınması 
şekli hakkında karar ittihazına dair teklifi 
münasebetiyle B i 58 26 

— 1925 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis teşkili» hakkında .Kanun mü
nasebetiyle B : 51 34,41, 

45 
— Bir âmme makamı tarafından yapı

lan mukavelelere yapılacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas-
dikma ve bu sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 3 

— Cehri çalıştırmanın ilgası, hakkında 
105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu söz-
leşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı 
münasehetiyle B : 55 5 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasehetiyle 

B : 54 20 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Grürsoytrak Suphi, öz-
güneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılma
sı ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
Meclisi seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

B ; 51 2,3,4, 
5,7,9,10,11,12,13,15,20,23,27 

B ; 52 7,11, 
13,18,25 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele verile
cek munzam ücretler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle B : 56 3,4, 

5,6 
— Küçük Sami ve 4 arkadaşının, bir 

numaralı Kanuna ek kanun teklifi müna-

Sayfa 
sehetiyle . B : 59 6,7, 

8,9 
— özgür Selâhattin 'in, Türk ' Silâhlı 

Kuvvetleri iç hizmet kanunu teklifi mü
nasebetiyle B : 58 3,6,8! 

B : 61 4,5, 
7,8 

— özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları, hakkın
daki kanun teklifi münasehetiyle B : 54 26; 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtı ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinin değiştirilme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(İ) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı münasebetiyle, 'B : 62 28 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair iktisat Komisyonu Başkan
lığının kararı münasebetiyle B r 60 4,5, 

6,8 
— Tunçkanat Haydar ve iki arkada

şının, Harita ve plânlara ait işaretlerin 
konulması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 53 5,6 

— Usul hakkında B : 52 18 
— Yurdakuler Muzaffer'in, Memurla

rın tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
eaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile hu 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 63 3 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Bmireri kanunu teklifi müna
sebetiyle B : 62 

Kuytak Fikret (Sözcü) - Kuytak Fik
ret'in, Devlet Meteoroloji Umum Müdür
lüğünce ithal edilecek malzeme ve âletle
rin Gümrük Resminden ve diğer vergiler
den muafiyeti hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 

— Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 

15 



Sayfa 
ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 63 5 

Küçük Sami - Ataklı Mucip ve Tunç-
kanat Haydar'm, 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine mahsus Terfi Kanununa geçici 
bir madde ilâvesine dair kanun teklifi 
münasebetiyle B : 66 3 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis teşkili» hakkında kanun mü
nasebetiyle B : 51 40,41, 

43,45,46,47,53 
— Bir âmme makamı tarafından ya

pılan mukavelelere yapılacak çalışma 
şartlarına mütaallik 94 sayılı Sözleşme
nin tasdikma ve bu sözleşmeye katılma
mıza dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 55 4 

— Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum
huriyeti arasında sosyal sigorta mevzu- I 
unda akdedilen Sözleşmenin tasdiki hak- I 
kında kanun tasarısıs münasebetiyle I 

B : 55 6 
— Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkında I 

105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu I 
sözleşmeye katılmamıza dair kanun ta- I 
sarısı münasebetiyle B : 55 5,1 

—Devlet Personel Dairesi kurulması i 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 11,12, 
12,15,17,20 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan I 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'- i 
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa- I 
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı- I 
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilme- I 
si hakkında kanun teklifi ile Temsilciler I 
Meclisi seçimi kanun teklifi münasebe
tiyle B : 51 18,19, 

20,22,25,28,31 
B : 52 3,5,6, 
7,8,11,12,15,21 

B : 54 3,7 
— Kuytak Fikret'in, Yassıa'da'da va- I 

zifeli bulunan askerî ve sivil personele I 

Sayfa 
verilecek munzam ücretler hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle B : 56 3,4, 

6,7 
— Küçük Sami'nin, Yabancı memle

ketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu 
öğretmenlere sosyal yardım yapılması hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 57 10,11 
— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanu

nun 2, 12, 41, 43 ve 44 neü maddelerinin 
yorumlanmasına mahal olup olmadığına 
dair önergesi münasebetiyle B : 59 2,3, 

4,5 

— Milletlerarası nakliye işlerinde çalı
şan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 6 

B : 56 10 

— Ölüm cezalarının tasdiki münasebe
tiyle B : 56 13 

— Özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 58 24 

B : 61 5,6,7, 
• 8,9,11,15,16,17,18 

— Özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 54 22,23 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabi
litasyon - Esenlendirme) tesislerine veri

l ecek döner sermaye hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 62 29, 

30,31 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilât 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 
7068 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun münase
betiyle B : 62 27,28 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu kararı 
münasebetiyle B : 60 6,7 
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Taşıt kanunu tasarısı 
Sayfa 

münasebetiyle. 
B : G4 17,11), 

20,30 
— Tunçkaııat Haydar'm, 42 sayılı Ka

nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması lıakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 25,26 

—• Tunçkanat Haydar'in, Millî Savun
ma Bakanlığına ınuhassas konut ve lojman
ların bakım, onarım, idiare ve muhafazala
rına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 12,14 

—• Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının 
•yeraltı suları hakkında kanun teklifi mü

nasebetiyle B o/ 

Usul hakkında B : 51 

Sayfa 
3,5, 
7;8 

27,33 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkadaşı
nın, Subay ve askerî memur ve astsubayla
rın ikametleri için lüzumlu lojman inşasını 
süratlendirmek maksadiyle Millî Savunma 
Bakanına 600 milyon kadar sâri taahhüt 
yetkisinin verilmesi hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 64 

Küçük Sami (Sözcü) - Ankara Üniver
site kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebe
tiyle B; 53 

4,8 

9,10 

M 
Madanoğlu Cemal - 1925 tarih ve 491 

sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı (geçici 
kanuna ek «Kurucu Meclis Teşkili» haklım
da kanun münasebetiyle B : 51 36,37, 

46,48 
— Eski iktidar mensupları ile yakınları

nın meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 59 10,11 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 56 8 
— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 

Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırıl
ması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Temsilciler Mec
lisi seçimi kanun teklifi münasebetiyle 

B .- 51 6,!1(6, 
17,22,23 

B i 52 3,4 
B : 54 6 

— Kuytak Fikret'in Yassıada'da vazife
li bulunan askerî ve sivil personele verilecek 
munzam ücretler hakkındaki kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 56 4,5, 

6,7 

— Millî Korunma suçlarının affına, 
Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle B .- 63 

— özkaya Mehmet Şükranın, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 53 16 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri 'nin Emireri kanunu teklifi münase
betiyle B : 62 15 

Ziya Müezzinoğlu (Hazine U. Md.) -
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığı
na ait altınlardan bir kısmının Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına satılmasına • 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 63 11,12 

—• Millî Korunma suçlarının affına, Mil
lî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve £pn hesap
larının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdası
na dair 79 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 63 8,9, 

10 
Muharrem (Sağlık Bakanlığı mümes

sili) - Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı Sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 62 32 
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Sayfa 
O'Kan Sezai - 1925 tarih ve 491 sayılı 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Hazi
ran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici kanuna 
ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkında kanun 
münasebetiyle B : 51 35,36, 

37,40,41,46 

—• Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, G-ürsoytrak Suphi, 
Özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi se
çimi kanun teklifi münasebetiyle B : 51 14,16, 

17,18,119,22,07,31,32 
B : 52 9,20, 

22,23 
B : 54 5,7,8 

— Kuytak Fikret'in Yassıada'da vazife
li bulunan askerî ve sivil personele verile
cek munzam ücretler hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 56 5,7 

— Küçük Sami'nin, Yabancı memleket
lerde Türk Asıllı ve yabancı Uyruklu öğ
retmenlere sosyal yardım yapılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle B .-57 10,11 

— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanu
nun 2, 13, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin 
yorumlanmasına mahal olup olmadığına 
dair önergesi münasebetiyle B : 59 4,5 

Tahsin Önalp (Karayolları V. Md. 
Mua.) - Taşıt kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 64 18,19, 

20,21,22,23,24,25,27,28,31,32,33,40,41,43 
B : 65 5,7,8,9 

özgüneş Mehmet -1925 tarih ve 491 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 
Haziran 1960 'tarihli ve 1 sayılı Geçici Ka
nuna ek «Kurucu Meclis teşkili» hakkında 

Sayfa 
— 0*Kan Sezai'nin, Köy içme suları 

hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 
nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 62 21,23, 

24 
— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 

tâyin olunan Özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu Başkan
lığının kararı münasebetiyle B : 60 3,7 

— Taşıt Kanunu tasarısı münase'betiyle 
B : 64 30 

— Tunçkanat Haydar'm, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarım, idare ve muhafa
zalarına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 11,12, 
13,14 

— Usul hakkında B : 51 33 
— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 

Kadri'nin, Emir eri kanunu teklifi müna
sebetiyle B : 62 14 

Behiç Onul (Ankara Tıp Fakültesi De
kanı - Ankara Üniversitesi 'kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 53 6,7,8, 

9,12,13,14 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 62 30,31, 

kanun münasebetiyle B : 51 34,35, 
37,41,45 

— Eski iktidar mensupları ve yakınla
rının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle B : 59 12 

—. Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Cfürsoytrak Suphi, Öz
güneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 

ö 



Sayfa 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi se
çimi kanun teklifi münasebetiyle B : 51 3,5,6, 

12,13,14,15,16,18,23,24,28 
B : 52 3,4,8, 

9,10,13,19,20,21,22,24,25 

— Küçük Sami ve Özkaya Mehmet Şük
ran'm, sabık milletvekillerinin içinde bulun
dukları içtima yılını takibeden yıllarda ta
hakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına 
karşılık olarak bankalardan aldıkları borç
ları hakkındaki 'kanun teklifi münasebetiy
le B : 62 8 

— özgür 'Selâhattin'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi müna
sebetiyle B : 58 5,6,9, 

10,12,13,16,17,18,19,20,22,24,25' 
B : 61 3,6,7, 

8,9,12,14 
— özkaya Mehmet Şükran'ın, Kurucu 

Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 54 24,25 

— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 62 33 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu kararı 
münasebetiyle B : 60 6 

— Tunçkanat Haydar'm, 42 sayılı Ka
nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle B : 62 26 

— Tuçkanat Haydar'm, Millî Savunma 
Bakanlığına muhassas konut ve lojmanla
rın bakım, onarım, idare ve muhafazaları
na dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : (15 10 
— Yurdakuler Muzaffer'in, memurla

rın tahsil müesseselerinde talebe olamaya
caklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
(hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 63 4 

Sayfa 
— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada

şının, subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman 
inşasını süratlendirmek maksadiyle Millî 
Savunma Bakarıma 600 milyon liraya ka
dar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 04 5,7,10 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emireri tazminat Kanunu tek
lifi iinünasebetiyle B : 62 14 

Özgür Selâhattin - 6096 sayılı Kanu
nun 6778 sayılı Kanunla muaddel 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 11,12 

— 6245 sayılı Harcıralh Kanunumu] 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında tadad-
edilen memuriyetlere «Bankalar yeminli 
murakıp muavinleri» nin ilâvesine dair 
'kanun tasarısı münasebetiyle (B : 62 29 

— Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanunla ek 
kanun tasarısı münaselbetiyle B t 03 6,7 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 ta
lihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Kuru
cu Meclis teşkili» hakkında kanun müna
sebetiyle B : 51 35,40, 

41,44,48,50,51 

-•-• Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere yapılacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı sözleşmenin tas
di kına ve bu sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B :. 55 3 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 16,19 
— Emekli sandıkları ile maluliyet ve 

Ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 66 6 
— Mski iktidar mensupları ile yakınla

rının meşru yollardan edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 59 11,12 



Sayfa 
— Hâkimler Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesi hakındaki 5457 «sayılı Kanuna mu
vakkat 'bir madde ilâvesine dair olan 6004 
sayılı Kanun hükmünün iki yıl daiha uza
tılması hakkındaki kanun tasarısı münase
betiyle, B r 02 19 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Supihi, 
özgüneş Mehmet ve KaravelioğTu Kamil'-
in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
Meclisi seçimi kanun teklifi münasebe
tiyle B : 51 12,17, 

20 
B : 52 3,4 

— Kuytak Fikret'in, Devlet Meteoro
loji Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, 
malzeme ve aletlerin Gümrük Resminden 
ve diğer vergilerden muafiyeti hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B :' 6'2 4 

— Küçük Sami ve 4 Arkadaşının 
bir numaralı Kanuna ek kanun teklifi mü
nasebetiyle B .- 59 7,8,9 

— Küçük Sami ve özkaya Mehmet 
Şükran 'm, saıbik milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima, yılını takibeden yıl
larda taJhakkük edecek taihsisat ve yolluk
larına karşılık olarak bankalardan aldık
ları borçları hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 62 5,6,7, 

8,9,10 
— Milletlerarası nakliye işlerinde ça

lışan işçilerin sosyal güvenliğine müteda
ir Avrupa (Sözleşmesinin tasdiki Ihakkında 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 56 9,10, 

11 
— O'Kan Sezai'nin, köy içme suları 

hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 
ve 1'5 nci maddelerine fıkralar eklenmesine 
dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 6:2 22 

— Özkaya Mehmet Şükran'in, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle B : 5'3 16 

Sayfa 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun ta
sarısı münasebetiyle B : 62 31 

— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe
tiyle B : 64 25,28, 

29,33,34 
B : 65 3,4 

— Tunçkanat Haydar'm, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarım, idare ve muha
fazalarına dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 65 10,13 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın yeraltı suları hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 57 4,7,9 

— Yurdakuler Muzaffer'in, Millî Sa
vunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
«sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan 
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
kanun teklifi ile Tunçkanat Haydar'm, 
6771 sayılı Millî Savunma Bakanlığı iskân 
ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu ba
kanlıkça kullanılan gayrimenkullerden 
lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâhi
yet verilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerine fıkralar eklenmesi 
ve 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle B : 64 13,14, 

15 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arka
daşının, Subay ve askerî memur ve ast
subayların ikametleri için lüzumlu loj
man inşasını süratlendirmek maksadiyle 
Millî Savunma Bakanına 600 milyon lira
ya kadar sâri taahhüt yetkisinin veril
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 64 7 

özgür Selâhattin (Sözcü) - özgür Se-
lâhat'tin'in, Türk Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Içhizmet kanun teklifi münasebetiyle 

B : 58 2,3, 
10,13,14,18 

B : 61 12,16 
Rifat özene (Maliye Vekâleti mümes

sili) - E'mekli Sandıkları ile maluliyet ve 
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ölüm Sigortalarının birleştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 66 11,12 
Özkaya Mehmet Şükran - Ataklı Slu-

cip'in, Yüksek Adalet Divanında her hangi 
bir sebeple inhilâl edecek asli üyeliklere 
yedek üyelerin alınması şekli hakkında 
karar ittihazına dair teklifi münasebe
tiyle B : 58 25,26 

— 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek «Ku
rucu Meclis Teşkili» hakkında kanun mü
nasebetiyle B : 51 42,43 

— Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 10,12 
— Hazineye ve Amortisman ve Kredi 

Sandığına ait altınlardan bir kısmının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
satılmasına dair kanun tasarısı münase
betiyle B : 63 11 

— Kifayeti müzakere hakkında 
B : 53 13 

— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
Özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâ-
mil'in, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ile Tem
silciler Meclisi seçimi kanun teklifi mü
nasebetiyle ' B : 51 8,11 

B : 52 17,22, 
23,24 

B : 53 17 
— Küçük Sami ve Özkaya Mehmet 

Şükran'in, Sabık milletvekillerinin içinde 
bulundukları içtima yılını takibeden yıl-

Hayrettin Şahir Perk (Y. Soruşturma 
K. Bşk.) - Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numa
ralı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci 

Sayfa 
larda tahakkuk edecek tahsisat ve yolluk
larına karşılık olarak bankalardan al
dıkları borçları hakkındaki kanun teklifi 

..münasebetiyle B : 62 6,7, 
8,10,11,12 , 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu Başkan-

* lığının kararı münasebetiyle B : 60 3,5 
— Taşıt Kanunu tasarısı münasebe

tiyle B : 64 22,23, 
26,31,32 

B : 65 5,6,7,8 

— Tunçkanat Haydar'in, Millî Savun
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakını, onarım, idare ve muha
fazalarına dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 65 10,11, 

12,14 
— Yu-rdaku'ler Muzaffer ve iki arka

daşının, Subay ve askerî memur ve ast
subayların ikametleri için lüzumlu loj
man inşasını süratlendirmek maksadiyle 
Millî Savunma Bakanına 600 milyon lira
ya kadar sâri taahhüt yetkisinin veril
mesi hakkında kanun teklifi münasebe
tiyle B : 64 6,10 

Özkaya Mehmet Şükran (Sözcü) - öz
kaya Mehmet Şükran'm, Kurucu Meclis 
üyelerinin özlük hakları hakkındaki ka
mın teklifi münasebetiyle B : 53 15,16 

B : 54 21,22, 
23,24,25,26 

Mazhar özkul (iç Ticaret U. Md.) -
Millî Korunma suçlarının affına, Millî 
Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 63 6,7,8, 

fıkrasındaki yakınları tâbirinin tefsirine 
dair önergesi münasebetiyle B : 64 37,39 

p 
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Sayfa 
Sahir Savagada (Deniz Kuv. Temsil

cisi) - özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Sayfa 
Kuvvetleri iç hizmet kanunu teklifi mü
nasebetiyle B : 61 10 

Hüseyin Şaljin (Temsilci) - Özgür Se
lâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri iç 
hizmet kanunu teklifi münasebetiyle 

B : 58 
B : 61 

Mustafa Şahin (Hukuk Müşaviri) -
Eski iktidar mensupları ve yakınlarının 
meşru yollardan edindiklerini ispat ede-

7,8 
19 

nnedikleri malların müsaderesi usulüne 
dair kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 59 12,13, 
14 

-— Küçük Sami ve 4 arkadaşının, 1 nu
maralı Kanuna ek kanun teklifi münase
betiyle B : 59 7,8 

Reşat Tardu (Dışişleri Bakanlığı Mü
messili) - Küçük Sami'nin, Türk asıllı 
ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal 
yardım yapılması hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 57 11 

Osman Tosun (Tarım Bakanı) -
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, 
feValtı sluları hakkında kanun teklifi 
münasefâtiyfcroKöBI r . '^ , fi : 57 5,6 

TunğfeaöatuHayîdar .<^096^j&ıyılı Ka
nunun 6f78îMyıbfî5Jahunld;müaddfel^l <ricih 
nM<j$Ûesiriiö. değiştirilmesi'hiakikıaada(kanun >! Ü i 
tagâ^ûSı ıfcüna&betiyle B : 56 12 

rK£I&\ASı8?ara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakl^ı^kijjS^^s.a^ılitşKja^u^ .& .*-
kanun ^a^rısı^|nase^ertiyte,, B,(; 53 : j l O j l l , , 

-9x1 not ÖV ° J .W42,ıa, 
— 41faJ$^uejjv v# Tifnfiteöiai. Hay~,.fN 

dar'ın, n j ^ ^ #ay^ır),,Subaylar, -Heyetine 
m$h^$s tg#fi Kıanununa ge$çi:b)r„ $ı&dde ,„ 
ü($$#ine dair kanun teklifi münasebe
tiyle B : 66 

- — 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 ta-

Mefil 
betiyle B : 51 35,37, 

39,42,43,46,47,48 

— Bir âmme makamı tarafından yapı
lan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas-
dikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 3,4 

— Devlet personel dairesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 

B : 54 10,11, 
17,18 

—• Emekeli sandıkları ile maluliyet ve 
ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın

daki kanüiL.tasarısı münasebetiyle B : 66 
--İİKSİ !JÜ „ 

6 

— HfaairfâjieTöveııAnrortisman ve Kredi 
Sâ&c&ğmâ'<ait altınlardan bir kısmının Tür-
kiyg,Iîımüumy^ti Merkez Bankasına satıl-
ı ı M i i dair kanun tasarısı münasebetiyle 

Vr Zo : S B : 63 11,12 
— Î4aM;CM5al&]p&ıaünfaz işeMi hstklöıM 

[da fthnrpr nhti^ilMvmttiı* Mf^Mun-iMr 
j —KliBayö^mÜJ^erelhakkiMidaû m;b!YfİH!Sf[rff( 

B : 62 12 
— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 

tezai, Kaplan Kadri," Grürsoytrak Suplıi,' 
zgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'-

P> 19'^^ıİMfejl%^9¥fa3Cifo^rej_HöİtfcI^^j5H 
jsiye K a j a ^ ^ u ı ı ^ f e .M 
rılması $& l^zı[rh^sfefete^ rlm 
si hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
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Meclisi seçimi kanun teklifi münasebetiyle 
B : 51 6,8, 

9,10,16,17,19,21,22,24,25,28 
B : 53 17 

/ B : 54 8 
— Kuytak Fikret'in, Devlet Meteorolo

ji Umum Müdürlüğünce ithal edilecek, 
malzeme ve aletlerin Gümrük Resminden 
ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında-
ki kanun teklifi münasebetiyle B ; 62 4 

— Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazi
feli bulunan askerî ve sivil personele ve
rilecek munzam ücretler hakkındaki kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 56 5,6, 

7,8 
— Küçük Sami ve Özkaya Mehmet Şük

ran'm, sabık milletvekillerinin içinde bu
lundukları içtima yılını takibeden yıllarda 
tahakkuk edecek tahsisat ve yolluklarına 
karşılık olarak bankalardan aldıkları borç
ları hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle, B : 62 5,8, 

9,12 
— Milletlerarası nakliye işlerinde ça

lışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle B : 55 6 

B : 56 10 
— Millî Korunma suçlarının affına, 

Millî .Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon 
.hesaplarının, tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı münasebetiyle B : 63 10 

— O'Kan Sezai'nin, köy içme suları 
hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 
ve 15 nci maddelerine fıkralar eklenmesi
ne dair kanun teklifi münasebetiyle 

!' -.! ... : B : 62 21 
— özgür Selâhattin'in, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri îçhizmet kanunu teklifi mü
nasebetiyle B : 58 3,6,7 

B : 61 3,6,7, 
10,11,15,18,19,20 

— özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkında
ki kanuiî-v^ekMt MüıiâMb<Myle- teffifi$3£ibiı% 

-mM'ûd xsM nijnmrıms>I aRİ?^^'••'^,ûdp' 
rsfi'B ît hhibfuMnri i?.9mJhi:t«rşob %İlffl^ 

Sayfa 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

teşkilâtı ve memurları Kanununa bâzı hü
kümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair olan 4868 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
7068 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı münasebetiyle B : 62 27 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 64 17,22, 

23,26,30,33,34 
B : 65 7 

— Tunçkanat Haydar'm, 1837 sayılı 
Kanuna bir madde ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 62 20 

— Tunçkanat Haydar'ın, 42 sayılı Ka
nun gereğince emekli olan subaylara mes
ken yaptırılması hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B .- 62 25 

— Tunçkanat Haydar'm, Millî Savun- * 
ma Bakanlığına muhassas konut ve loj
manların bakım, onarım, idare ve muhafa
zalarına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 9,10, 
11,12,13,14 

— Usul hakkında B ; 51 29,33 
— Yurdakuler Muzafferin, Memurla

rın tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
caklarına dair 4007 sayılı Kanun î e bu ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi mü-
naseebtiyle B : 63 4 

— Yurdakuler Muzaf f er'in, Millî Savun
ma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat 
icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri-
menkullerden lüzumu kalmıyanların satıl
masına salâhiyet verilmesi hakkında kanun 
teklifi ile.Tunçkanat Haydar'm, 6771 sa
yılı Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaç
ları için sarfiyat iorası ve bu Bakanlıkça 
kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal-

"Nfttiyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü mad-
delerine'%¥rXlaî- y Ö 8 S M a ^ ^ * W l n « d -
d e s i n i n - % ^ l f f l m M e ^ t e I a m n 9 ' t t o # ' Io(mf 

muMfeeb&vle <f '»Iv.it^8«mim ftj#tf ^ m n ^ n 
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— Yurdakuler Muzaffer ve iki arkada
şının, Subay ve askerî memur ve astsubay
ların ikametleri için lüzumlu lojman inşa
sını süratlendirmek maksadiyle Millî Sa
vunma Bakanına 600 milyon liraya kadar 
sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hakkında 
kanım teklifi münasebetiyle B : 64 3,5, 

7,9,10 
Tunçkanat Haydar (Sözcü) - Tıınçika-

nat Haydar ve iki arkadaşının harita ve 
plânlara ait işaretlerin korunması hakkın-

Sayfü 
daki kanun teklifi münasebetiyle 

B : 53 2,4,5 

— Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı-
nııı yeraltı suları hakkında kanun teklifi 
münasebetiyle B : 57 3,4,5, 

6,8,9 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emireri tazminat kanunu tek
lifi münasebetiyle B : 62 13,15, 

16,17,18 

u 
Sıtkı TJlay - Emekli »andıkları ile mâ- * 

lûliyet ve ölüm sigortalarının birleştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı münasebe
tiyle B : 66 4 

— Gündem hakkında B : 54 27 
— Gürsoytrak Suphi'nin, 1 numaralı 

Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nei fıkrasın-
daki yakınları tâbirinin tefsirine dair öner
gesi münasebetiyle B : 64 35,37, 

38,39 
—• Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 

Sezai,' Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun*bâzı hükümlerinin kaldırılması -
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın

da kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi Se
çimi kanun teklifi münasebetiyle B : 51 24,25 

-T- özkaya Mehmet Şükran'm, Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle B : 53 16 

B : 54 24,25 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na bağlı Sağlık müesseseleriyle (Rehabili
tasyon - Esenlendirme) tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle B : 62 31,32 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B : 64 33,34 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emir eri kanunu teklifi müna
sebeti vl e B : 62 15 

V 
Mustafa Vardar (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) - Tunçkanat Haydar'm, Millî 
Savunma Bakanlığına muhasssas konut ve 
lojmanların bakım, onarım, idare ve muha
fazalarına dair kanun teklifi münasebetiyle 

B : 65 13,14, 
15 

Muammer Vural (Temsilci) - Özgür Se^ 
lâhattin'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhiz-
•met kanunu teklifi 'münasebetiyle 

B : 61 3,8.14 

Nazmi Yavuzalp (Mümessil). - Yurda
kuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin Emir 
eri kanunu teklifi münasebetiyle B : 62 16,17 

Yıldız Ahmet - 1925 tarih ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Hazi-
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ran 1960 tarihli ve 1 sayılı Geçici Kanuna 
ek «Kurucu Meclis teşkili» hakkında kanun 
münasebetiyle B : 51 34,37, 

39,41,49,50,51 
— Emekli sandıklan ile maluliyet ve 

ölüm sigortalarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı münasebetiyle B : 66 7 

— Koksal Osman, Küçük iSami, O "Kan 
Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak iSuphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmil'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi iSe-
çimi kanun teklifi münasebetiyle B : 51 6,13, 

14,15,26,27,28,29,32 
B : 52 9,10, 

12,19,20,21,23,27,28 

— Küçük Sami'nin ve 4 arkadaşının bir 
numaralı Kanuna ek kanun teklifi münase
betiyle B : 159 8 

— Küçük Sami'nin, 157 sayılı Kanunun 
2, 12, 41, 43 ve 44 ncü maddelerinin yo
rumlanmasına mahal olup olmadığına dair 
önergesi münasebetiyle (B : 59 4 

— özgür Selâhattinln, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanun teklifi münase
betiyle B : 58 3,4,6, 

7,9,12,13,14,16,17,20 
B : 61 5,13, 

15,18,19 

— 89 sayılı Kanunla görev ve yetkileri 
tâyin olunan özel Soruşturma Kurulunun 
raporuna dair İktisat Komisyonu Başkan
lığının kararı münasebetiyle B : 60 3,4,5,7 

— Taşıt kanunu tasarısı münasebetiy
le B : 64 20,21, 

22,23,26,27,29,30 
B : 65 5,6,7,9 

— Yurdakuler Muzaffer ve iki arka
daşının, Subay ve askerî memur ve astsu
bayların ikametleri için lüzumlu lojman 
inşasını süratlendirmek maksadiyle Millî 
Savunma Bakanına 600 milyon liraya ka
dar sâri taahhüt yetkisinin verilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle 

B : 64 5,6,10 

— Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan 
Kadri'nin, Emireri kanunu teklifi müna
sebetiyle B : 62 15,17 

Yurdakuler Muzaffer • 1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındlaki 
12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici 
kanuna ek «Kurucu Meclis Teşkili» hakkın
da kanun münasebetiyle B : 51 35,39, 

41 
— Bir âmme makamı tarafından yapı

lan mukavelelere yapılacak çalışma şartları
na mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tasdiki. 
na ve bu Sözleşmeye dair kanun tasarısı mü
nasebetiyle B : 55 . 4 

— Ceibrî çalıştırmanın ilgası hakkımda 
105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Söz
leşmeye, katılmamıza dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 55 5 

— İdam cezasına mahkûm Yakup Kök-
şen hakkındaki dosyanın vâki tashih kararı 
talebinin tetkiki için geriverilmesine dair 
Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı tezkereleri 
münasebetiyle B : 61 ' 3 

— Kifayeti müzakere hakkında B : 54 14 
— Koksal Osman, Küçük Sami, O'Kan 

Sezai, Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, 
özgüneş Mehmet ve Karavelioğlu Kâmü'in, 
1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 
ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Temsilciler Meclisi seçi
mi kanun teklifi münasebetiyle B : 51 12,31 

B : 52 22,23, 
24,25 

B : 53 17 
B : 54 4,5,6 

— Milletlerarası Nakliye işlerinde çalı
şan işçilerin sosyal güvenliğine mütedMr 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı münasebetiyle B : 56 9 

— O'Kan Sezai'nin, köy içme suları 
hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 
nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
kanun teklif i münasebetiyle B : 62 22 

— özkaya Mehmet Şükran'in Kurucu 
Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 
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kanun teklifi münasebetiyle B : 54 -22,25 

— özgür Selâhattin 'in, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri iç hizmet kanunu teklifi müna
sebetiyle B -61 6,7, 

- -•• -. . 1 9 

— Sağlık ve Sosyal Yardım -Bakanlığı .: 
Teşkilâtı 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 
7068 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
münasebetiyle B : 62 27 

-^ Taşıt kanunu tasarısı münasebetiyle 
B ; 64 33,34 
B : 65 8,9 

— Tunçkanat Haydar 'in 42 sayılı Ka-
nun gereğince emekli olan subaylara mes

ken yaptırılması hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle B : 62 26 

— Yurdakul er Muzaffer'iri, memurların 
tahsil müesseselerinde talebe- ölâmiyâeaikla- :--.."• 
rina dair 4007 sayılı Kanun ile bu kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak- . 
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebe
tiyle .:,-" . .rZ.r'B-'ıM. .?.';:3,4 

Yurdaikuler Muzaffer (Sözcü) - Yuvda-
kuler Muzaffer ve iki arkadaşının, Subay 
ve askerî memur ve astsubayların ikametle
ri için lüzumlu lojman inşasını süratlendir
mek maksadiyle Millî Savunma Bakanına 
600 milyon liraya kadar sâri taahhüt yetki
sinin verilmesi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle B : 64 2,3, 

4,5,6,8,9 

**m>~m< 


