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i. ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda açılan üye
liğe İzzet Birant ve Malî ve îktisadi îşler Ko 
misyonunda açılan üyeliğe de Fehmi Alpaslan 
seçildiler. 

12 Aralık 1961 Salı günü saat 15 te topla 
nılmak üzere Birleşime son verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 

îksan Hamit Tîgrel 

Katip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal, 

SORU 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 

Veysi Yardımcı'nm, imar maksadiyle evvel
ce muhtelif şehirlerimizde yapılmış olan istim
lâklere dair, sözlü soru önergesi İçişleri ve Ma
liye bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/1) 

2. —• Urfa Cumhuriyet Senatosu î)yesi 
Vasfi Gerger'in, şehrin insan nakli ihtiyacı
nı karşılıyan dolmuş sahipleri hakkındaki sözlü 
soru önergesi içişleri Bakanlığına gönderilmiş 
tir. (6/2) 

Yazılı sorular 

i. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Adana Şeker Fabrika
sı hakkındaki yazılı soru önergesi Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1) 

2, —- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, İnkılâptan sonra top
lanan silâhların sahiplerine iade edilip edilmi» 
yeeeği hakkındaki yazılı soru önergesi İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/2) 

BÎBÎHÖİ OTÜEUI 
Açılma saati : 15,03 

BAŞKAN — Bışk ,nv:kili İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER Ahmet Naci Arı (K rklareli), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN' — Birleşim açılmıştır 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluk var, gündeme geçi-
yonız-

176 



O. Senatosu B : 13 12 .12 .1961 O : 1 
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Selim Sarper'e Sanayi Bakam 
Fethi Çelikbaş'ın vekâlet edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/9) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Selim Sarper'in, avdetine kadar kendi
sine, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın vekillik. 
«tmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

Başkan — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Samsun 'Üyesi 
Cemalettin Bulak'm İçtüzük çalışmalarına dan-
önergesi (3/10) 

BAŞKAN — Cemalettin Bulak'm içtüzük 
çalışmalarına dair önergesini okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teşriî faaliyetimizin ahengini sağlamak ba

kımından Cumhuriyet Senatomuzun ve Müşterek 
İçtüzük çalışmalarının ne safhada oldağmıun 
izahını saygılarımla "rica ederim. 

C. Senatosu Samsun Üyesi 
Cemalettin Bulak 

BAŞKAN —- Tüzük Komisyona bu önerge 
muvacehesinde Yüksek Heyete izahat verebilecek 
mi, imkân var mı, efendim? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU ADINA AMİL 
ARTUS — Muhterem arkadaşlarım, içtüzük Ko
misyonu, ilk iş olarak bir ön tasarı hazırlanıl r 

tır. Bu tasarı üzerinde çalışmalara başlamış b ı-
iunmaktadır. Bu tasarıyı hazırlarken istifade 
edilen yabancı .kaynakların Türkçeye tercüme 
edilmesini ve bastırılmasını komisyonu teşkil 
eden arkadaşlar arzu ettikleri için bu iş yapıl
mış, italya, isviçre, Fransa, Batı - Almanya ve 
Birleşik Amerika senatolarının içtüzükleri ter
cüme ettirilerek Meclis Matbaasında bastırılmış 
ve üyelere tevzi edilmiştir. Çalışmalara bu şe
kilde devam edilmektedir. 

içtüzük Komisyonu, ön tasarıda kabul edi-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

] len, Millet Meclisi İçtüzüğüne atıf yapmak sure 
| tiyle bâzı hükümlerden tasarruf edilmesi esası-
j nı benimsemediği için bu hükümlerin yeni baş-
i tan kaleme alınması ve Senato içtüzüğünün kem 
' dişine yeter bir şekilde, Millet Meclisi letüzü-
! günden tamamen müstakil bir tarzda kaleme 
i alınması esası, kabul edildiği için. bu yeni hü

kümler de hazırlanmış ve bastırılıp üyelere tev
zi edilmek üzere dün Meclis Matbaasına gönde
rilmiştir. Kuvvetle ümit ediyorum ki, bunlar ya
rın sabahın erken saatlerinde, meselâ saat 10 
sularında alınarak, bu mevzuu görüşmek üzere 
komisyon toplanacaktır. 

! Birleşik toplantılara ait Tüzüğe gelince : 
| Bu konuda Millet Meclisi Tüzük çalışmala-
İ rı ile meşgul olan arkadaşlarımızla temas yapıl-
I mamıştır. Biraz da kendi İçtüzüğümüze ait ça-
j lışmalarda ilerlemeyi arzu ediyoruz. Ondan son-
; ra tabiatiyle Birleşik. Toplantı Tüzüğü konusun-
I da geçenlerde Millet .Meclisi Başkanının odasm-
: da, Senato ve Millet Meclisi <nup Başkanları 
i > 
I ile yaptığımız toplantıda, iki ayrı likir ortaya 
; atılmış bulunuyor. Millet Meclisindeki arkadaş-
! 1ar, T. B. M. M. İçtüzüğünün birleşik toplantı -
I da yapılması, oylanması lâzımgeldiği fikrini ile-
| ri sürdüler. Biz bu fikre taraftar olmadık. Eğer 
I takriri veren arkadaşın arzusu bunu da öğren-
| mekse ve kıymetli vakitlerinizi almazsam, bu 
j noktada da açıklama yapmak isterim. Bu husus-
\ l;a Senatonun aydınlık bir fikre sahibolması çok 
i isabetli olacaktır. Çünkü, bu temaslar devam 
| ediyor. Bu temaslarımız sırasında savunduğu-
I muz fikrin Senato tarafından benimsenmiş oldu

ğunu bilmek bize kuvvet verecektir. 
Mesele şu : Kısaca arz edeyim. Anayasa, Mec-

Üslerin tüzüklerini kendilerinin yapacaklarına 
dair bir hükmü ihtiva etmektedir. Senato kendi 
içtüzüğünü kendisi yapacak, Millet Meclisi iç
tüzüğünü kendisi yapacak. Fakat T. B. M. Mec
lisinin içtüzüğünü kendisi yapacağı meselesin
de acaba birleşik oturumda mı, yapılacak, yok
sa Millet Meclisi; Tüzüğü görüşüp kanunlarda 
olduğu gibi orada kabul edildikten sonra Sena
toya mı gönderecek ? Bu mesele bahis konusu
dur. Millet Meclisi içtüzüğü işi ile meşgul olan 
arkadaşlar bunun birleşik oturumda görüşüle
ceği kanaatindedirler. Biz bu kanaati paylaşma
dık. Sebeplerini arz edeceğim, 
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Anayasanın 63 ncü maddesi, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin ancak Anayasada gösteri
len hallerde birlikte toplantı yapabileceğini açık
ça ifade etmiştir. Anayasada Cumhurbaşkanı 
seçimi, yabancı memleketlere silâhlı kuvvet gön
derilmesi, yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'
ye kabul edilmesi, savaş ilânı ve bir bakanın Yü
ce Divana sevkı ve nihayet geçici maddede 15 
Ekim 1961 seçimlerinde seçilmiş olan Millet Mec
lisi ile Senato üyelerinin birlikte and içecekle
rine dair bir hüküm vardır. Bunun dışında 
Anayasada birledik toplantılara ait başka bir hü
küm Anayasanın 'sevkı sırasında, mevcut değil
di. Fakat, Anayasanın Mecliste görüşülmesi sı
rasında, mevcut değildi. Fakat, Anayasanın 
Mecliste görüşülmesi sırasında, o zamanki Millî 
Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi arasında
ki müzakereler sonunda, seçimlere aidolınak üze
re ve belediyeler ile diğer yasama meclislerine 
ait kanun tasarılarının Senato tarafından, bazı 
noktalardan geri çevrilmesi Jıalinde bir Karma 
Komisyonda inceleneceği ve bu Karma. Komis
yon raporunun birleşik toplantılarda görüşüle
ceği hükmü konmuştu]'. Demekki, bu suretle, 
Kurucu Meclis yeni bir birleşik toplantı halini 
Anayasaya ithal etmiş oluyor. Bunun dışında bir
leşik toplantı diye bir şey Anayasada yoktur. 
Filhakika Anayasa gerekçesinde de birleşik top
lantılara dair hüküm var, o zamanki 61 şimdiki 
63 ncü madde gerekçesinde birleşik toplantılar 
şu hallere münhasırdır, denmiş ve biraz evvel 
arz ettiğim hususlar sayılmıştır. 

Bu tadadın içinde Tüzük yapmak için, bir
leşik toplantı yapacaktır diye bir kayda gerek
çede raslamıyoruz. Gerekçede raslamıadığnmız 
gibi diğer konular hakkında da, 'birleşik top
lantıyı ieabettirdiği hallerde, daima T. B. M. 
Meclisi tarafından karar altına alınır, demiş ve 
altında, (bu karar T. B. M. Meclisinin birleşik 
toplantısında alınır) diye açıklanmış, tasrih 
edilmiştir. Halbuki tüzükten bahseden 85 nci 
maddede böyle bir sarahat mevcut değildir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler çalış
malarını kendi yaptıkları içtüzük hükümlerine 
göre yürütürler, deniyor. Millet Meclisindeki 
arkadaşlar, «Kendi yaptıkları» tâbiri üzerinde 
durarak, T. B. M. Meclisi, kendi yaptığı içtü
züğe göre çalışmalarını yürüteceğine göre bunu 
birleşik toplantıda yapmak lâzımgelir tezini 
»avunuyorlar. Biz, bu fikre de iltifat edemedik, 
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Tüzük Komisyonu olarak. Çünkü bu, «Kendi 
yaptıkları» kelimesinin ne mânaya geldiği 
Türkçede malilim. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bir teşriî metni, nonmal olarak iki şekildo 
yapar. Birisi birleşik olarak yapar, diğeri ayrı 
ayrı yapar. Yani evvelâ Millet Meclisinde görü
şülür, sonra Senatoda görüşülür. Kanunlar da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi yaptığı 
teşriî metinleridir. Bunların iki Mecliste ayrı 
ayrı görüşülmesi usuldür. Kendi yaptığı keli
mesinin izahına gerekçede raslıyamadık. İstan
bul tasarısından aynen geldiğini müşahede et
tik. Isitanlbul tasarısında «Kendi yaptıkları» tâ
biri mevcut. Bunun üzerine yabancı Anayasa 
hukuku kitapların] tetkik etmek ihtiyacını duy
duk. Bu kitapları tetkik ettiğimizde gördük ki, 
İhtı «Kendi yaptığı» tâbiri icra organından ihti-
razen kullanılmış bir tâbirdir, Yani Meclisler 
tamamen bir hükümranlık içinde kendi içuizilk
lerini yaparlar ve icra organı buna karışmaz. 
Anayasa hukukuna ait kitapların tetkikinden 
böyle anlaşılıyor. Çünkü, yine bu kitaplardan 
öğrendiğimize göre, bütün Meclislerin yakın ta
rihi 'boyunca, bu böyle olmamış, icra organı, 
geniş ölçüde içtüzüklere müdahale etmiştir. 
Büronun, Başkanlık Divanının tâyini ve diğer 
konularda, Hükümetin müdahalesiyle, tüzükler 
vücuda getirilmiş ve bu müdahale tabiatiyie 
hoş görülmediği için son zamanlarda Meclisle
rin tam mânasiyie kendi içtüzüklerine hâkim 
olmaları esası kabul edilmiştir, istanbul'daki 
hocalarımızın hazırladığı tasarıda bu bilgilerin 
ışığı altında «Kendi yaptıkları» ibaresinin kon
duğu anlaşılıyor. Fakat maalesef, istanbul tasa
rısının gerekçesi yazılmadığı için, bu gerekçeyi 
ancak arz ettiğim gibi, ilim kitaplarında yapı
lan tetkikler netifcsiıpde ; çıkarıyoruz. Demek 
ki, «Kendi yaptıkları» tâbirine dayanarak T. 
B. M. M. nin bu konuda, birleşik toplantı yapa
cağını kabul etmeye imkân yoktur. 

Birleşik toplantı halleri, Anayasada açıkça, 
belirtilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
sözünden sonra «bu mesele birleşik toplan
tıda görüşülüp karara bağlanır» diye ayrıca 
açıklanmıştır. Halbuki bu maddede böyle bir 
açıklama mevzuubahsolmadığı gibi, birleşik 
toplantının yapılacağı haller gerekçede sayıl
mıştır. Tüzüğün yapılması için birleşik top
lantı yapılacağına dair gerekçede de bir sara
hat yok. ı 
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Millet Meclisindeki arkadaşlar, tüzükler 

kanun sayılmaz. O halde kanunlar hakkında
ki 92 nci maddeyi kabul etmeye imkân yok
tur dediler. Bunun da iltifata şayan olmama
sı lâzımgelir. Tüzük genel mânada kanun de
ğildir. Fakat Meclislerin kendi iç kanunudur, 
bunda şüphe yok. Bundan başka 85 nci madde 
tüzüğün iki Meclis tarafından nıe şekilde ya
pılacağını ayrıca açıklamadığına göre pek tabiî 
kıyas yoliyle kanunların yapılmasına dair olan 
92 nci maddenin prosedürünü benimsemekten 
başka çare yoktur. Biz, birleşik toplantılar
da tatbik edilecek olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün mütahassıs bir heyet, 
karma bir heyet tarafından hazırlanıp evvelâ 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve orada 
karara bağlandıktan sonra Senatoya sevk edil
mesi ve Senatoda ayrı olarak müzakere konu
su olmasını, bu açıklamaların ışığı altında uy
gun görüyoruz. Bunun böyle olması hem man
tığa ve hem de adalete uygundur. Çünkü Se
natonun Millet Meclisinden sayı itibariyle az 
bulunması dolayısiyle T. B. Millet Meclisinde 
bir meselenin müzakeresi halinde nasıl bir so
nuç alacağımızı uzun uzun izaha ihtiyaç his
setmiyorum. Zaten kanun koyucu, bütçe gi
bi çok acele meselelerde bile beraber müza
kereyi kabul etmemiştir. Diğer kanunların 
müzakeresinin müştereken yapılmasını kabul 
etmemiştir. Yalnız sıkı yönetim, savaş ilânı si
lâhlı kuvvet gönderme ve kabul etme, Cum
hurbaşkanı seçimi gibi bâzı hallerde müşte
rek toplantı halini kabul etmiştir. Bu itibar-
la içtüzük Geçici Komisyonunun benimsemiş 
olduğu ve yüksek müsaadenize dayanarak izah 
etmiş olduğum noktayı nazar yüksek heyeti
nizce de benimsenirse biz bu şekilde bir içtü
zük hazırlanması meselesinde ısrar edeceğiz 
ve bu şekilde de çalışmalar yürütülmüş ola
caktır. Takrir sahibi arkadaşımızın belki, ilâ
ve edeceği hususlar olabilir. Veya diğer Se
natör arkadaşlarımızın bu konu üzerinde dü
şünceleri olabilir. Bunlar bizi aydınlatacak
tır. Yalnız biz, İçtüzük Komisyonu olarak bu 
neticeye varmış bulunuyoruz. Sayın Senato 
Başkanımıza da durumu arz ettim. Kendile
riyle mutabakat halindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — E. Cemalettin Bulak'in öner
gesi hakkında söz almak istiyen arkadaşlar 
varsa lütfen adlarını yazdrsınlar, 
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E. Cemalettin Bulak, buyurun. 
CEMALETTİN BULAK (Samsun) — Muh

terem senatörler; Senatonun İçtüzüğünün ha
zırlanması hakkında teşkil edilen komisyonun 
aradan geçen zaman zarfında sarf ettiği faali
yette bugüne kadar lâyıkı veçhile malûmattar 
olamamıştık. Takririmin sebebi de bu malû
matı encümen salahiyetlilerin ağzından dile
mek ve Senato Umumi Heyetini teşkil eden ar
kadaşları tenvire fırsat yaratmak idi. 

Verilen izahatı hepimiz dinledik. Memnu
niyetle bekliyor ve çalışmaları şükranla kar
şılıyoruz. Huzurunuzda arkadaşlara teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. Bu arada şunu ken
dilerinden istirham edeceğim. Bu hazırlana
cak içtüzüğün encümen azalarına tevzi edil
mek üzere olan nüshalarından mümkün oldu
ğu takdirde bu iş hakkında muhterem azanın 
müzakereleri takibedebilmesinde ve bu sahada 
bunları okuyup fikirlerini kolaylıkla beyan et
meleri için bütün üyelere tevzi edilmesinin 
düşünülmesini rica edeceğim. 

Müşterek Tüzük bahsine gelince; bunun 
hakkında bendenizin şahsi noktai nazarım, bil
hassa normal kanunların yapılışına ait usul 
kaidelerinin burada da cari olacağı merkezin* 
dedir. Komisyonun bu sahadaki noktai naza
rım öğrenmeyi bu yönden zaruri buluyorum. 
Şunu da ilâve etmem yerinde olur ki, bugün 
Anayasaya göre meriyette olan Dahilî Nizam
namenin tadili kanunların tadili hakkındaki 
usule tâbidir ve bu Dahilî Nizamnamede de te-
yidedilmiş olduğuna göre Dahilî Nizamname
nin yeniden yapılışında da yine bir kanun hü
viyeti çerçevesi içinde bu seyrin takibedilmesi 
icabedeceği kanaatindeyim. Bahusus müşte
rek bir toplantıda bir kanunun değilde böyle 
bir müşterek içtüzüğün hazırlanması ve mü
zakere edilmesi keyfiyeti bahis mevzuu oldu
ğunda Millet Meclisi âzalarının haiz olduğu 
çoğunluk yanında Senato üyelerinin aded iti
bariyle azınlıkta kalması hasebiyle rey bakı
mından bir hâkimiyet sağlıyacakları ve Sena
tonun görüşü belki akalliyette kalacağı ihti
maline göre böyle bir tehlikenin sıyaneti için 
müşterek içtüzüğün hazırlanması bahsinde 
şahsan diğer kanunların yapılışı seyrinin tat
bik edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ay» 
rica diğer müzakereler safhasında fikir ve gö
rüşlerimi serd etmek üzere muhterem heyeti* 
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nîze teşekkürlerimi arz ederim izahatım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Üye Bulak, kendi öner
gesi hakkında izahat verdi. Daha evvel de İç
tüzük Komisyonu adına Sayın Artus Yüksek j 
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Heyetinize kâfi derecede izahat vermiş bulunu 
yorlar Bu önerge üzerinde söz almak istiyen 
arkadaşlar varsa, lütfen adlarını yazdırsınlar. 

fstirak ediyoruz sesleri) O halde gündemin 
son maddesine geçiyoruz. 

4. SEÇÎMLEE 

1. — Avrupa Konsey t 
katûacak üyelerin seçimi 

İslisari Asamblesine 

BAŞKAN — GKindeınin üçüncü maddesinde 
«Avrupa Konseyi tstişari Asamblesine iştirak 
edecek üyelerin seçimi» konusu vardır. Bu 
konu münasebetiyle Yüksek Heyetinize kısaca 
izahat arz edeceğim. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, 21.11.1961 
günü yani, Meclisin 7 nci Birleşiminde bu ko
nu üzerinde Yüksek Heyetiniz kesin bir karar 
almış bulunuyordu. Bu karardan daha evvel 
Millet Meclisinde alınmış bir karar vardı. Bu 
karar da 7 ye 3 nisbeti kabul edilerek bu şe
kilde tecelli etmişti. Bu karar muvacehesinde, 
Yüksek Meclisiniz haklı olarak bîr -hassasiyet 
göstermiş, üzerinde ehemmiyetli bir sekide dur
muş ve söz alan hatipler bu mevzuu inceden in
ceye tetkik etmişlerdi. Bunun sonucu olarak 
alınan karar beşe beş olarak tecelli etmişti. Bu 
karardan sonra Başkanlık Divanının bu karar 
üzerinde her (hangi muhalif bir düşüncesi asla 
vâridolmaması gayet tabiîdir. Ancak Millet 
Meclisinin Başkanlık Divaniyle Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanı karşılıklı bir görüş-
meyi hedef tutarak bu hususta da. birkaç defa 
görüşme yapmıştır. Bundan kasıt, iki Meclisin 
verdiği karar üzerinde bir intibaka varmak 
idi. Bu, tahakkuk etmiş değildir. Bu müddet 
içinde de gerek Senatodaki siyasi grupların 
asil ve yedek namzetleri ve gerek Tabiî üye
lerle Cumhurbaşkanı kontenjanından gelmiş 
olan müşterek grupun yine 5 asil ve 5 yedek. 
üyelerini gösteren listesi Senato Başkanlığına 
verilmiştir. Şimdi, bu verilmiş olan listeler üze
rinde ve evvelâ Yüksek Heyetinizce alman ka

rar gereğince seçime gidilecektir. Listeler tab 
edilmiştir. Seçime geçmeden evvel gruplardan 
gelen listeleri okutuyorum. 

Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine seçi
len asıl ve yedek üyeler : 

Asıl üyeler 
i. Sami Küçük (Tabiî Üye) 
2. Celâl Ertuğ (A. P.) 
3. Turgut Göle (C. H. P.) 
4. Celâl Tevfik Karasapan (C. K M, R. 
5. Sabahattin Adalı (Y. T. P.> 

Yedek üyeler 
i. Cevat Acıkabil (C Bas, seçilen üye 
2. İhsan Sabri Çağlayangil (A. P.' 
3. Tahsin Banguoğlu (O. H. P.) 
4. Rıfat Etker (O. K. M. P.) 
5. İhsan Akpolat (Y. T. P.) 
BAŞKAN -— Şimdi bir tasnif heyeti seçil 

aıesi gerekiyor. Önce bu heyeti seçiyoruz efen 
dim. 

Emin Açan (Manisa), (yok), Necip Daniş 
oğlu (Rize), (burada), Kâmil Karaveliöğlu, 
(burada), Mucip Ataklı, (yok), (Baki Güzey 
; Bursa), (yok), Hazım Dağlı (Çantan), (bu 
fada). 

Efendim, şimdi seçime geçiyoruz. (Tabiî 
üyelerden İtibaren oylar toplandı.) 

BAŞKAN -— Oylarını kullanmamış üyeler 
varsa lütfen kullansınlar, 

Tasnif Heyetinin bu işi sonuçlandırması en 
az onbeş dakikaya bağlı bîr keyfiyettir. Bu se
beple saat 16 da toplanmak üzere oturumu ka~ 
patıyorurn, 

Kapanma saati : 15,45 



İ K I N C Î OTURUM 
Açılma saati ; 16.00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağoa 
KATİPLER ; Ahmet Naci An (Kırklareli), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

» • l I 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır* Celseyi açı
yorum* Tasnif Heyeti durumu sonuçlandırmış 
ve bir de zabıt tutmuştur. Şimdi Tasnif Heye» t 
tinin üyeler üzerinde neticeyi bildiren zaptını 
okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Avrupa Konseyi îstişari Asamblesinin yapa

cağı toplantıya memleketimizi temsilen katıla
cak heyet seçimine (122) üye itşirak etmiş ve 
neticede ilişik listede adları yazılı olanlar bi
nalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Rize Tabiî Üye 

Necip Danişoğlu Kâmil Karavelioğlu 
Çankın 

Hazım Dağlı 

Asıl üyeler : 
Celâl Ertuğ (A. P.) 118 
Celâl Tevfik Karasapan (C. K. M. P.) 111 

Sabahattin Adalı (Y. T. P.) 111 
Turgut Göle (C. H. P.) 99 
Sami Küçük (Tabiî Üye) n 

Yedek üyeler s 

İhsan Akpolat (t. T. P.) 119 
Rifat Etker (C. K. M, P.) 115 
ihsan Sabri Çağlıyangil (A. P.) 112 
Tahsin Banguoğlu (C. H. P.) 112 
Cevat Açıkalın (C. Bşk. seçilen üye) 100 

Sayın üyeler, gündemde görüşülecek başka 
bir madde olmadığından 14 . 12 . 1961 günü 
saat 15.00 te toplanılmak üzere oturumu kapa
tıyorum. ^ 

Kapanma saati : 16.15 

BAŞKAN — Asıl üyelerden Tahsin Bangu
oğlu ve yedek üyelerden Turgut Göle birer rey 
almışlardır. 




