
CİLT : 6 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

GENEL KURUL TOPLANTISI 
»• mmm •• 

Doksanıncı Birleşim 

24 .5 . 1961 Çarşamba 

tçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2 
2. — Görüşülen işler 2 
1. — Milletvekili Seçimi kanunu ta

sarısı ve Seçim Kanunu Komisyonu rapo
ru (5/10) (S. Sayısı : 37) 2:3 

2. — 60 404 000 liralık Hazine borç 
ve alacağının mahsubuna dair kanun ta
sarısı ve Maliye Komisyonu ilıe Kurucu 
Meclis Bütç€ Komisyonuna seçdlen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komis
yon raporu (1/46) (S. Sayısı : 47) 3 



B : 90 24. 5.1961 O : 1 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler ya
pılmasına dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka^ 
feul edildi. 

Birleşimle son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Yurdakuler Muzaffer özgür Selâhattin 

Divan Kâtibi 
Aksoyoğlu Eefet 

» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 
KÂTİPLER : Özkaya Mehmet Şükran, Aksoyoğlu Refet 

m 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekili Seçimi kanunu tasarısı ve 
Seçim Kanunu Komisyonu raporu (5/10) (S. 
Sayısı : 37) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyondan gelen 
teklif hakkında söz Refet Aksoyoğlu 'nundur. 

AKSOYOĞLU REFET — Seçim Kamurünun 
9 ve 17 nci maddeleri Anayasanın 68 nci mad
desiyle ilgili olduğu için Karma Komisyona 
havale edilmişti; bu madde üzerinde Karma 
Komisyon ittifakla varmış oldukları n'etice şim
di arz edeceğim metinde şeklini almış bulunu
yor. Bu maddeleri kabul buyurduğunuz tak
dirde tasarı Temsilciler Meclisine verilecektir. 

Karma Komisyonun ilâve ettiği fıkra ile 
maddeyi okuyoruz. 

(1) 37 S. Sayılı basmanyazı Temsilciler Mec
lisinin 63 ncü Birleşim tutanağının sonunda* 
dır, 

Madde 9. — Aşağıda yazılı olunanlar mil
letvekili seçilemezler : 

1. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, 
2. Kısıtlılar, 
3. İzinsiz olarak yabancı devlet resmî 

hizmetinde bulunanlar, 
4. Kamu hizmetilerinden yasaklılar, 
5. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

tan dolayı kesin olarak hüküm giymüş olanlar, 
6. Taksirli suçlar haricolmak üzere beş 

yıldan fazla hapis cezasiyle mahkûm olanlar, 
7. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır

sızlık, doilandırıcık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızar
tıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giy
miş olanlar, 

.8. Yükümlü olmalarıma ve muaf bulun
mamalarına rağmen muvazzaf askerlik hizmet
lerini yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanliar. 

5, 6 ve 7 nci fıkralarda belİTtilenier affe
dilmiş olsalar da milletvekili seçilemezler. 



5.1&61 0 : 1 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum: kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B : 90 24. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımızın evvelki ımü-

zakerelerindeki fikir ve mütalâalarını ihtiva et
tiği görülen 9 ncu madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. 9 ncu maddeyi karma komisyondan gelen 
bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17 ııei maddeyi tayyedilen ibare ve ilâve olu
nan fıkra ile birlikte tekrar okuyoruz : 

Madde 17. — Devlet, katma bütçeli idareler, 
il özel idareleri, belediyelerle, bunlara bağlı dal 
re ve müesseseler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
bunların 'kurduldarı müessseseler ve ortaklıkları 
ile kamu tüzel trişiliklerinde, memur ve hizmetli 
olarak çalışanlarla, belediye başkanları aday ol
mak veya aday gösterilmek için istifa zorunda 
değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin baş
langıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilâ
nından bağlıyarak yedi gün içinde istifa etme
dikçe, görevli bulundukları seçim çevresinden 
adaylıklarım koyamazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler. 

Hâkimler, mesleklerinden çekilmedikçe aday 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.., 
yok. Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletvekili Seçimi Kanununun maddeleri 
üzerindeki müzakere bitmiştir. Tasarının tümü
nü oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (Hayırlı ve uğurlu 
olsun, sesleri) 

Temsilciler Meclisinden gelen bir kanun tasa
rısı var, müzakeresine başlıyoruz : 

2. — 60 404 000 liralık Hazine borç ve ala 
cağının mahsubuna dair kanun tasarısı ve Mali
ye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/46) (S. Sayısı : 47) 
(i) 

(1) 47 8. Sayılı basma/yazı Temsilciler Mec
lisinin 61 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

60 404 000 liralık Hazine borç Ve alacağının 
mahsubuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — K/744 sayılı Kararla tesis 
olunup K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen ve 
79 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (b) 
fıkrası gereğince tasfiye edilerek Hazineye dev
ri icabeden Akar Yakıt Fiyat istikrar Fonu he
sabı bakiye mebaliğinden 60 404 000 liralık kıs
mın, 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlara göre, 
tohumluk işleri için 31 . 7 . 1960 tarihine ka
dar tekevvün eden ve Hazinece Ziraat Banka
sına ödenmesi gereken aynı miktar borç ile mah
subuna Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. •— Mezkûr meblâğ bir taraftan 1961 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 35 nci (Müteferrik varidat) bölümüne 
gelir ve diğer taraftan (A/ l ) işaretli cetvelin 
(Ma%e Bakanlığı kısmının 422 nci 3242, 5254 ve 
6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri 
için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler) 
bölümüne ödenek ve karşılığı masraf kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!,. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunu 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Hayırlı, uğurlu olsun, sesleri) 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma 
mıştır, Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,05 




