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diğine ve aynı kanunun 1 nei bendi ile affın 
şümulü dışında bırakılan idari ve inzibati 
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tf 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ "*s 

157 sayılı Kamınım 27 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasında gösterilen çoğunluk bulunmadığından 
6 Temmuz 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
'ibrahim Senü Rifat Çini 

0 Kâtip * 
Refet Ahsoyöğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu 

arasında, Zonguldak Ereğlisi'nde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, 
imzalanan Anlaşmanın tasdikına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/151) 
(Gündeme) 

2. — Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T. A. §., Coppers Assosiates, S. A., 
Coppers Company, înc, Blaw - Knok Company, 
Westinghouse Electric Corporation ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kal
kınma îkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli-
sinde tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları 
ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/164) (Gündeme) 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Senil 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Selâhattdn Özgfür 

BAŞKAN Müzakere için nisap vardır, Birleşimi aciyormıı. 

3. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞU 

*-*" 

1. — Adlî, askerî ve idari merciler tarafın
dan verilen inzibati para cezalarının 113 sayılı 
Af Kanununun şümulüne girip girmediğine ve 
aynı kanunun 1 nci bendi ile affın şümulü dı
şında bırakılan idari ve inzibati işlemlerin neler 
olduğunun tâyinine ve mezkûr kanunun 134 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin (B) 
bendi ile 7 nci maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/115) 

BAŞKAN Tezkereyi okuyoruz. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Adlî, askerî ve idari merciler tarafından ve

rilen inzibati para cezalarının 113 sayılı Af Ka
nununun şümulüne girip girmediği ve kamımın 
muaddel 7 nci maddesinin 1 nci bendi ile affın 
şümulü dışında bırakılan idari ve inzibati iş
lemlerin neler olduğunun tâyini bakımlarından. 
mezkûr kanunun 134 sayılı Kanunla değiştin 
len 1 nci maddesinin (B) bendi ile 7 nci mad
desi hükümlerinin yorumlanmasına dair Mali
ye Bakanlığından alman 17.6.1961 tarihli ve 
2161776-91/20187 sayılı yazının sureti ilişik ola 
rak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Efendim, bu yorum talebinin 
Adalet Komisyonu ile Millî Birlik Komitesinden 
seçilecek iki zatın iştirakiyle kurulacak Geçici 
Komisyona havalesini yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Kurucu Meclis gündeminde görü
şülecek başka madde yoktur.. Muayyen günde 
Kurucu Meclisin toplanması icabetmekte ise de, 
sayın üyelerin bir kısmı bağlı bulundukları mm-
takalarda oylarını kullanmak üzere Ankara'dan 
ayrılacakları da muhakkaktır. Ancak, kendileri
nin önümüzdeki Kurucu Meclis toplantılarına 
katılması îcabetmektedir. Bu itibarla Kurucu 
Meclîsin gelecek toplantısını 12 Temmuz 1961 
Çarşamba günü saat 10 a talik ediyorum. 

Temsilciler Meclisi toplantısını açmak üzere 
Kurucu Meclis Birleşimine son veriyorum, 

Kapanma saati 15,10 
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