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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

En yaşlı üye Tengirşenk Yusuf Kemal'in, 
Başkanlığında Geçici Başkanlık Divanı teşek
kül eittikten sonra, hazır bulunan üyeler anffiç-
tiler. 

İnan Şefik ve üç arkadaşının, 
Gençosman ve dört 'arkadaşının, 
Alparslan Fehminin, 
Baturbaygil Remziye ve üç arkadaşının, 
Kırker Enver ve üç arkadaşının, Devlet 

Başkanı Orgeneral Sayın Cemal Gürsel'e teşek
kür ve âcil şifa dileklerinin, T. C. Millî Birlik Ko
mitesi üyeleriyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine, genç-

BAŞKAN — Başkanlık Divanına gelmiş ya
zılar var. Okuyup ıttılaınıza arz ediyorum : 

1. — Devlet ve Hükümet Başkanı.Orgeneral 
Sayın Gürsel Cemal'in, Meclisin, kendisi hak
kında izhar ettiği temennilere teşekkür ve mu
vaffakiyet dileklerini bildiren cevabi mesajı 

Temsilciler Meclisinin Sayın üyeleri : 

Tarihimizin sayılı saadet ve başarı günle
rinden biri olarak ebedîleşecek bu mutlu gün
de aranızda bulunamayışımdan duyduğum üzün
tüyü, şahsıma, Millî Birlik Komitesi üyelerine, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine beslediğiniz sağlam 
ve içten duyguları böyle bir heyetle ifade et
mek suretiyle göstermiş bulunduğunuz asîl ka
dirşinaslığa pek müteşekkirim. Çalışmalarını-

liğe ve bütün Türk milletine Temsilciler Meclisi
nin şükranlarının arzına dair önergeleri okundu 
ve ittifakla kabul edildikten sonra bu vazifenin 
Başkanlık Divanı tarafından yapılması karar
laştırıldı. 

9 Ocak 1961 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Geçici Başkan 
Tengirşenk Yusuf Kemal 

Geçici Kâtip Geçici Kâtip 
Aysan Şevki Alev Coşkun 

• 

zm aziz milletimize hayırlı olmasını tekrarlıya-
rak hepinize büyük başarılar dilerim. 

Devlet ve Hükümet Başkanı 
Orgeneral 

Cemal Gürsel 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Dvoight D. Eisenhower'in, tebrik ve başarı dilek
lerini ifade eden telgraf 

Sayın General Gürsel 
Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 

açılışı münasebetiyle zatıâlinize ve Türk Mil
letine selâmlarımı göndermekten büyük mem
nuniyet duymaktayım. 

Bu tarihî olay, Türkiye'nin demokratik ide-

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

GEÇÎOİ BAŞKAN — Tengirşenk Yusuf Kemal 

GEÇÎCt KATİPLER : Coşkun Alev, Aysan Şevki 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — SUNUŞLAR VE TELGRAFLAR 

— 10 — 
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allere bağlılığının ve istikbal için sağlam bir 
temel atılması hususundaki azminin müşahhas 
yeni bir misalini teşkil etmektedir. 

Deruhde ettikleri mühim vazifenin başarı 
ile neticelenmesi hususunda Meclis üyelerine 
en halisane temennilerimin lütfen iblâğını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Dwight D. Eisenhovver 

(Şiddetli alkışlar) 

3. — Dışişleri Bakam Sarper Selim'in, 27 
Mayıs İnkılâbının önemi ve Kurucu Meclisin ma
hiyet ve teşekkülüne dair dış temsilciliklerimiz
de yapılan toplantılar ve bunların başarı dilek
leri hakkındaki yazısı 

Temsilciler Meclisi Yüce Başkanlığına 
Kurucu Meclisin vazifeye başlaması münase-

1961 0 : 1 
betiyle 6 Ocak 1961 günü bütün dış temsilcilik
lerimizde, o memleketlerde mukim subay, me
mur, talebe ve diğer vatandaşlarımızın iştirakiy
le toplantılar yapılmış, 27 Mayıs İnkılâbının mâ
na ve önemi ile Kurucu Meclisin mahiyet ve te
şekkülü hakkında elçilerimiz ve ataşelerimiz ta
rafından konuşmalar yapılmıştır. 

Dış temsilciliklerimizden bu vesile ile alınan 
telgraflarda, toplantılara iştirak eden bütün va
tandaşlarımızın Kurucu Meclisimize başarı di
leklerinin Yüce Başkanlığınıza iblâğını rica et
tikleri bildirilmektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

(Alkışla^ 

3. — SEÇİMLER 

1. Başkan seçimi 
2. Başkanvekilleri seçimi 
3. idareci üye ve kâtiplerin seçimi 
4. Anağasa Komisyonu seçimi 
5. Seçim Kanunu Komisyonu seçimi 

BAŞKAN — Şimdi gündem gereğince bir 
başkan, iki başkanvekili, dört kâtip ve iki ida
reci üyeden ibaret Başkanlık Divanını seçece
ğiz. Buna ait kanun maddesini okuyacağız. 

(Başkanlık Divanı 
Madde 13. — iTemsilciler Meclisi, ilk toplan

tısını taJkibeden günde toplanarak bir başkan, 
iki başkanvekili, dört kâtip ile iki idareci üye
den ibaret Başkanlık Divanını seçer. 

Başkan tarafsız olan üyeler 'arasından seçi
lir.) 

BAŞKAN — Oy kâğıtları dağıtılmıştır. Lüt
fen isimleri yazarak oy sepetine atınız. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

T. C. Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

157 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gere
ğince kurulacak Başkanlık Divanı seçimi için, 
aşağıda adları yazılı temsilci üyelerin aday ola
rak gösterilmesini saygıyla arz ve teklif ede
riz. 9 . 1 . 1961 

C. H. P. Temsilcisi 
Turan Güneş 

C. H. P. Temsilcisi 
Salhir Kurutluoğlu 

Başkan 
BaşkanveMli 

» 
Kâtipler 

İdare âmirleri 

Kâzım Onhay 
Lûtfi Akatlı 
İbrahim Senil 
Alev Coşkun 
Eif at Çini 
Oktay Ekşi 
Yusuf 'Ziya Yücebilgin 
Nuri Kınık 
Bahri Yazır 

BAŞKAN — Temsileiler Meclisi Başkan, Baş
kanvekilleri, Kâtipler ve İdareci üyeler için ya
pılacak seçimin, ayrı ayrı veya birlikte yapılması 
hususunu oyunuza arz edeceğim. 

(Emekli Orgeneral, eski Genel Kurmay Başkam) 
(Yargıtay İkinci Başkanı) 
(Danıştay Başkanı) 

(Başvekâlet Murakabe Heyeti üyesi) 
(Emekli Kurmay Aibay) 

Hep 'birden seçilmesini arzu edenler lütfen 
'işaret versinler... Ayrı ayrı serilmesini arzu eden
ler lütfen işaret versinler... Hep hinden seçilme
leri hususu ika/bul edilmiştir. 

• I I — 
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Şimdi kur'a ile tasnif heyetle-rini seçeceğiz. 

Başkan seçimi için tasnif heyeti : 

Ayibar Rıaif, Baturbaygil Bemziye, Bafcşıfc Şe-

Başkanvefealleri seçimi için tasnif heyeti : 

Güneş Turan, özdenoğlu Şinasi, Samca Ra-
gıp. 

Divan Kâtipleri seçimi için tasnif heyeti : 

Baiban Cihat, Erdinç Sait, DinekM Mustafa,-

İdareci üyeler seçimi için tasnif heyeti : 

Dicleli Vedat, Oğat İhsan, San Necip. 

BİLGE NECİP — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran. 
BİLGE NECİP — Muhterem arkadaşlar, se

çim meselesinde bir karışıklığa meydan vertme-
/mek için bir hususun açıklanması icabediyor. 

1961 0 : 2 
Başkan, Başkanvekili, İdareci Üyeler ve Kâtip
lerin seçimlerinin hepsinin birden yapılması hu
susu kararlaştırıldı. Bunların ayrı ayrı kâğıda 
mı, yoksa tek kâğıda mı yazılacağı hususu açık
lanmadı. Buraya konulan oy toplama sepetlerine 
göre hepsinin ayrı ayrı kâğıtlara yazılması lâzım-
gelir. Bâzı arkadaşların hepsini bir kâğıda yaz
dıkları görülmektedir. Bu hususun açıklanması 
için söz aldım. Ayrı ayrı (kâğıtlara yazılması her 
halde daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı kâğıtlara yazüacak-
tır. 

Şimdi soyadlarına göre isimlerini okuyacağı
mız arkadaşlar, oylarını kullansınlar. 

(Ad defterine göre isimler okunmak suretiyle 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim?... Oy toplama muamelesi bitmiştir. Tas
nif bitinceye kadar oturuma ara veriyorum. • 

Kapanma saati : 15,30 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 16;25 

GEÇİCİ BAŞKAN — Tengirşenk Yusuf Kemal 

GEÇİCİ KÂTÎPLEB : Aysan Şevki, Coşkun Alev 

BAŞKA.N — Oturumu açıyorum. 

Oylama sonuçlarını gösteren ayırma komis
yonları mazbatalarını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapı

lan seçime (263) üye katılmış ve neticede Kâ
zım Orbay (241) oyla seçilmiştir. 

Arz olunur. (Alkışlar) 

Üye üye Üye 
Aybar Raif Baturbaygil Remziye Bakşık Şeref 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi Başkanvekillikleri için 

yapılan seçime (265) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. (Alkışlar) 

Üyo Üye Üye 
Güneş Turan özdenoğlu Şinasi Sarıca Ragıp 

Akatlı Lütfü 
Senil İbrahim 

243 
233 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı kâ

tiplikleri için yapılan seçime (258) üye katıl
mış ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler kar-

12.— 
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şılarinda gösterilen oyları almışlardır. 2 oy 
müstenkiftir. 

Arz olunur. 
Üyo Üye Üye 

Baban Cihat Erdinç Sait Dinekli Mustafa 

Ekşi Oktay 237 
Coşkun Alev 236 
Çini Rifat 222 
Yüeebilgin Yusuf Ziya 219 

(Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi tdareci üyelikleri için 

yapılan seçime (257) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye tiye 
Dicleli Vedat Oğat llhsan San Necip 

1. Başkanlığa seçilen Orbay Kâzım'ın söy
levi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 

Yüksek Meclisinizin içinde varlıklariyle övü
nülecek ve Başkanlığınıza lâyık yüce değerde 
partisiz üyeler bulunurken, bu göreve eski bir 
askeri seçmeniz, milletin verdiği her görevi çok 
iyi başardığını . bir kere daha ispat eden Türk 

1. Ersoy Bahir ve Tengirşenk Yusuf Ke
mal'in andiçmesi 

BAŞKAN — Yemin etmemiş bulunan bâzı 
arkadaşlar burada iseler, isimleri okundukça 
lütfen endiçmek üzere kürsüye teşrif etsinler. 

Başman Avni (Yok sesleri) 
Ersoy Mahir (Andiçti) (Alkışlar) 
Koperler Kâmil (Rahatsız sesleri) 
Onur Hüseyin (Londra'da tedavide sesleri) 
Tengirşenk Yusuf Kemal (Alkışlar arasında 

kürsüye gelerek andiçti.) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu üyelikleri 
için seçim yapacağız. Evvelâ takrirler var, oku
yoruz. 

Yazır Bahri 
Kınık Nuri 
Bora Arslan 
Kepir Mustafa 
Tez Hasan 
Köseoğlu Ahmet 
Pirinçcioğlu Vefik 

226 
225 
10 
7 

- 5 
5 
2 

öğmen Altan, Pamir Fikret, Perk Şakir, 
Engin Lütfi, Yıldırım Cemal, Kuran Alp, Gü
rün Muhittin, özdenoğlu Şinasi, öztırak Orhan, 
Atılgan Ahmet, Kabadayı îhsan, San Necip, 
Coşkun Alev, Beyazıt Kemalî ve Başer Adnan 
da birer rey almışlardır. 

BAŞKAN — Bu suretle vazifem bitmiş olu
yor. Yerimi, başarılar temennisiyle Sayın Or
generale bırakıyorum. 

(Temsilciler Mecll&i Başkanlığına seçilen Sa
yın Orbay Kâzım sürekli alkışlar arasında Baş
kanlık Makamına geldiler.) 

Silâhlı Kuvvetlerine beslediğiniz sevgi ve güve
ninizin yeni bir belirtisidir. 

Benim için de şereflerin en yücesidir. Bu gö
revimi ancak sizlerin devamlı ve kolaylaştırıcı 
yardımlarınızla başarabilirim. 

Şerefi kadar sorumluluğu da büyük olan ta
rihî görevime başlarken Temsilciler Meclisinin 
seçkin ve kudretli üyelerine, millet için hayırlı 
olacağına inandığım olgun çalışmalarında başa
rılar dilerim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
157 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğin

ce teşkil olunacak Anayasa Komisyonuna ilişik 
listede yazılı üyelerin adaylığa konulmasını arz 
ve teklif ederiz." 

9 . 1 . 1 9 6 1 

Kütahya Temsilcisi Uşak Temsilcisi 
Rifat Çini Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Anayasa Komisyonu için teklif 
ettiğimiz üyeler 

Sadık Ald,oğan (Emekli General) 
Muammer Aksoy (Doçent Doktor) 
Nurettin Ardıçoğlu (Gazeteci hukukçu) 

4. — SÖYLEV VE NUTUKLAR 

5. — ANDIÇME 

— 13 — 
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Âmil Artus (Hukuk Doktoru) 
Doğan Avcıoğlu (Gazeteci, iktisatçı) 
Hazım Dağlı (Hukukçu) 
Turan Güneş (Doçent Doktor) 
Münei Kapani (Doçent Doktor) 
Enver Ziya Karal (Profesör) 
Coşkun Kırca (Gazeteci) 
Muin Küley (Avukat) 
Emin Paksüt (Avukat) 
Ragıp Sanca (Profesör) 
Bahri Savcı (Profesör) 
Celâl Sait Siren (Maliyeci) 
Tarık Zafer Tunaya (Profesör) 
Mümtaz Soysal (Asistan Doktor) 
Cafer Tüzel (Avukat) 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Profesör) 
Abdülhak Kemal Yörük (Profesör) 

BAŞKAN — Diğer takriri okuyoruz; 

Başkanlık Divanına 
Kurucu Meclis teşkili hakkındaki 157 sayılı 

Konunun 29 ncıı maddesine göre kurulacak Ana
yasa Komisyonuna aşağıda adları yazılı üyeleri 
aday olarak arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ercan Yaşar Eğin 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

.12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

— Sadık Aldoğan, 
~ Muammer Aksoy, 
— Nurettin Ardıçoğlu, 
— Âmil Artus, 
— Doğan Avcıoğlu, 
— Hazım Dağlı, 
— Turan Güneş, 
— Münci Kapani, 
— Enver Ziya Karal 
•— Coşkun Kırca, 
— Muin Küley, 
— Emin Paksüt, 
— Ragıp Sarıca, 
— Bahri Savcı, 
— Celâl Sait Siren, 
— Mümtaz Soysal, 
— Tarık Zafer Tunaya, 
~ Cafer Tüzel 
— Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
— Abdülhak1 Kem al Yörük. 

BAŞKAN — İsimler her iki önergede de ay
nıdır. 

Şimdi Seçim Kanunu Komisyonu için bir 
teklif--vat, onu da arz ediyoruz. 

. 1961 O : 2 
I T. C. Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

157 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğin
ce teşkil olunacak Seçim Kanunu Komisyonuna 

I aşağıda isimleri yazılı temsilcileri arz ve tek
lif ederiz. 

9 .1 .1961 

Kırklareli Temsilcisi Basın Temsilcisi 
Abdürrahman Altuğ Ali İhsan Göğüs 

1. — Atalay Akan (Avukat) 
2. — Hıfzı Oğuz Bekata (Avukat) 
3. — Necip Bilge (Profesör) 
4. — Nazif Çağatay (Avukat), 
5. — Bahri Çolakoğlu (Avukat), 
6. — Şükûfe Ekitler (Auvkat), 
7. — Kenen Esengin (Emekli general), 
8. — İsmet Giritli (Doçent), 
9. — Şefik inan (İktisatçı - Maliyeci), 

10. — Şahap Kitapçı (Hukukçu), 
11. — Ahmet Köseoğlu (Hukukçu), 
12. — Rıza Köken (Hukukçu), 
13. — Zeki Kumrulu (Hukukçu), 
14. — Alp Kuran (Asistan Dr.), 
15. — Sahir Kurutluoğlu (Avukat), 
16. — Atıf Ödül (Avukat), 
17. — Halil özmen (Hukukçu), 
18. —- Seyfi öztürk (Avukat), 
19. — llhami Sancar (Avukat), 
20. — Nüvit Yetkin (Avukat), 

BAŞKAN — Anayasa Komisyoniyle ilgili 
birkaç önerge daha var, okuyoruz. 

I * 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonuna Alp Kuran'ı aday 
gösteriyoruz. 

Ferruh Güven Adnan Başer 
Veysel Soyer Celâl Sungur 
Halil özmen Bedii Feyzioğlu 

Behçet Kemal.Çağlar 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Komisyonuna Doç. Dr. ismet Girit

li'nin katılmasını arz ve teklif ederiz. 

Prof. Turhan Vahit Prof. (Okunamadı) 
Prof. Lûtfi Biran 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
I 1. — Bütçe Komisyonu üyeliği adaylığına 
I Ekrem Alican'ı, 

—.14 — 
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2. — Keza Bütçe Komisyonu üyeliği adaylı

ğına Sait Naci Ergin'i, 
3. — Seçim Komisyonuna, Hikmet Kümbetli-

oğlu'nu, 
4. — Anayasa Komisyonu üyeliği adaylığına 

Celâl Sait Siren'i 
Arz ve teklif ediyorum. 

Prof. Bahri Savcı 

BAŞKAN — Son teklifin sadece son iki 
maddesi şimdi yapacağımız seçimle ilgilidir. 

Efendim, Anayasa ve Seçim Komisyonları 
için aday gösterilen isimler okundu. Kolaylık ol
mak için bundan evvelki seçimde olduğu gibi 
her iki komisyonun seçimini birlikte yapabiliriz. 
(Münasip sesleri) Bu konuda bir de teklif var 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Her iki seçimin aynı zamanda yapılmasını 

saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Turan Güneş 

ÇAĞLAR BEHÇET KEMAL — Söz rica edi
yorum. Usul hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun... 
ÇAĞLAR BEHÇET KEMAL — Efendim her 

iki komisyonda da çalışmaya ehil arkadaşları
mız var. Eğer seçimler ayrı yapılırsa o komis
yonda kazanamamış arkadaşlarımızı diğer ko
misyonda vazifelendirmek imkânına kavuşuruz. 
Bir komisyona seçmemiş bulunursak öbür ko
misyona seçmek suretiyle böylece onların bu bil
gi ve tecrübelerinden faydalanmış oluruz. 

Ben, seçimin ayrı ayrı yapılmasını, birinin 
neticesi» alındıktan sonra öbürüne geçilmesini 
teklif ediyorum, karar sizlerindir. (Yazılı tekli
fi yok, takrir oya konulsun sesleri). 

BAŞKAN — Efendim daha evvel okunmuş 
olan Turan Güneş arkadaşımızın teklifini oyu
nuza arz ediyorum. Her iki komisyon üyeleri
nin birlikte seçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yine namzetlik hakkında bir önerge 
var onları da arz ediyoruz. « 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonuna; Cahit Zamangil, Ha

lil Sezai Erkut, İbrahim Saffet Omay'm adaylı
ğını arz ve teklif ediyorum. 

Hasan Tez 
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KURAN ALP — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KURAN ALP — Sayın arkadaşlarımız tevec

cüh göstererek beni hem Anayasa hem de Se
çim Kanunu Komisyonuna aday olarak göster
diler. Biraz evvel kabul buyurduğumuz takrirle 
her iki komisyon için seçimin bir arada yapıl-. 
ması kararlaştırılmıştır. Bu bakımdan bende
niz Anayasa Komisyonunu tercih ettiğimden Se
çim Komisyonu için adaylığımı geri alıyorum. 

GİRİTLİ ÎSMET — Sayın Başkanım aynı 
mevzuda benim de mâruzâtım olacaktır, müsaa
de eder misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÎRÎTLÎ İSMET — Muhterem Heyetinizi 

meşgul ettiğim için özür dilerim. 
Alp Kuran arkadaşımızın başına gelen be

nim de başıma gelmiş bulunuyor. Anayasa ve Se
çim komisyonlarına aynı zamanda aday gösteril
miş bulunuyorum. Tensibederseniz bendeniz 
Anayasa Komisyonunu tercih ediyorum. Bu iti
barla Seçim Komisyonu adaylığımı geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Her iki arkadaşımız Seçim Ko
misyonu adaylığından çekiliyorlar. Şimdi bu 
konu ile ilgili bir önerge geldi okuyoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Seçim Komisyonundan iki aday feragat etti

ğinden Yavuz Feyzioğlu'nun adaylığım koyu
yorum. Saygılarımla. 

9 . 1 . 1961 
Zeki Bâltacıoğlu 

BAŞKAN — Meelisinizce ıttıla hâsıl olmuş
tur. Şimdi Anayasa ve Seçim Kanunu komisyon
ları için verilecek oyları tasnif edecek komis
yonu ad çekme suretiyle tesbit ediyoruz. 

Anayasa Komisyonu : 

Tez Hasan, 
Karamustafaoğiu Yekta, 
Karaosmanoğlu Yakup Kadri. 
Seçim Kanunu Komisyonu : 
Ergin Sait Naci, 
Arıkan Vedat, 
öğünç Feridun Şakir. 
Lütfen oylarınızı kullanınız. 
(Oylar toplandı.) 

— 15 — 
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BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşlarımız veriyorum. 

lütfen kullansınlar. Oy toplama işi bitmiştir. j __ t ' • 17 10 
Oyların ayrımı sonuna kadar oturuma ara ' 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,50 

BAŞKAN — Orbay Rauf 

KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Yücebilgin Yusuf Ziya 

BAŞKAN — Anayasa ve Secim kanunlarını 
hazırlıyacak olan komisyonlara seçilen üyelerin 
sırasiyle isimlerini okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (261) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı olanlar hizalarında gösterlen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Karaosmanoğlu Yakup Kadri 
Üye Üye 

Karamustafaoğlu Yekta Tez Hasan 

Raıgıp Sarıca 
Muammer Aksoy 
Turan Güneş 
Münci Kapami 
Tanık Zafer Tunaya 
Baftıni Savcı 
Hıfzı Velide* Velddedeoğiu 
Sadık AMoğan 
Enıver Zij*a Karal 
Âmil Artuis 
Doğan Aveııoğlu 
A. Kemal Yürük 
Celâl Sait Siren 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hâzı'm Dağlı 
Cafer Tüzel 
Mümtaz Soysal 
Coşkun Kırca 
Emin Paksüt 
Muin Küley 

248 
244 
237 
230 
227 
226 
216 
211 
205 
197 
192 
191 
188 
188 
184 
182 
172 
171 
171 
151 

İsmet Giritli 136 

Yüksek 'Başkanlığa 
Seçiını Kanunu Komisyonu üyelikleri için ya

pılan seçime (247) üye katılmış ve 'neticede ilişik 
listede adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen 
oyları alınışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ergin Sait Naci Arıkan Vedat 
Üye 

öğün Feridun Şakir 

N'üıvit Yetkin 
Şefik İnan 
Zeikd Kumrulu 
S ahir Kurutluoğlu 
Necip Bilge 
Hıfzı Oğuz Bekata 
llhami Sanear 
Ahmet Köseoğlu 
Kenan Esensin 
Şahap Kitapçı 
Balıri Çolakoğlu 
Atıf ödül 
Seyfi öztürk 
Şüfcûfe Efcitter 
Halil özmen 
Nafiz Çağatay 
Atalay Akan 
Rıza Göksu 
ismet Giritli 
Kuran Alp 
Muin Küley 
Yavuz Fteyzdoğlu 

238 
221 
216 
216 
213 
205 
202 
200 
196 
196 
194 
189 
187 
187 
186 
186 
171 
171 
137 
124 
36 
30 
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0; — ÇEKİLME 

0 : 3 

1. —» GiritU İsmet fin Seçim Kanunu Komis
yonundan istif ast 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkalnlığıhıa 
Adaylığımı geri aldığım halde seçildiğim 

Seçim Komisyonundan çekildiğimi saygılarımla 
bildirir, oy veren muhterem arkadaşlarıma teşek-
kürleimi arz ederim. 

İsmet Giritli 

BAŞKAN — Yedek olarak seçilen Yavuz Fey-
aioğlu Seçim Komisyonuna dahil el&İlmiştir. 

Arkadaşlar, Temsilciler Meclisinin Kuruluş 
Kanununun 20 ncu maddesinde, bugün için se
çilmesi belirtilen kurullar seçilmiştir. Bundan 
sonraki çalışmalarınız içifr gerekli olan İçtüzük 
tasarısının hazırlanması ancak yarın öğleye ka
dar kalabil olacaktır. 

Bir takrir var, onu okutuyorum. 

ÖNERGELEE 
.1- ~ ÇPQP> Esat'ın, 157 sayılı Kanunun 30 

ncu.v^a4^^g6^eğ^i(ie Anayasa ve Seçim Kanu-
7wnun. gecikmeden^görüşülmesini ve kabulünü 
sağlvya^aJc çakşma es&s ve usullerinin derhal ka-
mra bağlanması hususunda müzakere açılmasına 
dair 

Yüksek Başkanlığa 
VrBa^ıtılan gündeme göre komisyonların se

çimi ile birlikte oturumun biteceği anlaşılmakta-
vlır. Halbuki 157 sayılı Kanunun 30 ncu mıaJd-
desjnin ilk fıkrası, Temsilciler Meclisi ile Ana
yasa ve Seçim Kanunu komisyonlannın, Anayasa 
ile Seçim Kanununun gecikmeden görüsühnesini 
ve kabulünü Sağlıyatoak çalışana esasları ile usul
lerinin derhal kamca bağlaaamasını âmirdir. Bu 
itibarla komisyon seçimlerim mütaakıp Meclisin 
yukarda yaftüı uştul ya esasları tesbit, etmesi ka
nun ieabı olmatodır. 

Bu hususta müzakere açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Esat Çağa 

BAŞKAN — iki takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İmzamızla Yüksek Başkanlığa sunduğumuz 

«Kurucu Meclis İçtüzüğü» tasarısının., kıırula-
calk bir komisyona tevdii ve öncelikle müzake
resinin temini için, Genel Kurulun 10 . 1 . 1961 
salı günü saat 15 te toplanmasıni arz ve teklif 
ederiz, 

Muammer Aksoy Nüvit Yetkin 

Yüksek Başkanlığa 
157 sayılı Kanun hükümlerine göre teşkili 

gereken Bütçe Komisyonuna Temsilciler Mecli-
sindfen katılacak on üye seçilmesi işleminin, Ge

nel Kurulun 10 . 1 . 1961 günkü bir toplantı 
gündemine alınmasını arz ve tekKf ederiz. 

Nüvit Yetkin Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Çağa Esat. 

ÇAĞA ESAT — Efendim, 157 sayılı kanu
nun 30 ncu maddesi gerek Temsilciler Meclisi
nin, gerekse komisyonların Seçim Kanunu ve 
Anayasanın baran evvel çıkmasını sağlıyacak, 
çalışma tarzı ile usulleri haklkında karar ittiha
zını âmir bulunmaktadır. Bu ise komisyon se
çimlerini mütaakıp hemen müzakereye geçilme
si keyfiyetidir. Bendeniz bu takriri verdiğim 
zaman komisyonlar henüz tasnife başlamışlardı, 
bu kadar uzayacağını da tahmin etmemiştim. 
Verilecek kararların ve tesbit edilecek usulle
rin düşünülmesi kabettiği için bu saatten son
ra bu mevzuun müzakeresine başlanmasının 
mümkün olacağını tahmin etmiyorum. Bu iti
barla bendeniz takriri bugünü takibeden yarın
ki oturumda öncelikle »ele -alınmasını teklif edi
yorum. 

İM tane taüair vardır. Bir tanesi Anayasa 
ve Seçim Komisyonlarının çalışma tarzına ait, 
bir tanesi de Bütçe Komisyonuna katılacak 10 
azanın seçimine -aittir. Başfls» bir mesele de İç
tüzüğün ele alınmasıdır. 

Yalnız, İçtüzüğün daha sonra da ele alın
ması mümkündür. Çünkü, aynı kanun, Temsil
ciler Meelisimn İçtüzüğü yapılıneaya kadar 
münfesih; Büyük Millet Meclisi içtüzüğüne gere 
âmeledilmesini âmir bulunmaktadır. Binaen
aleyh bendeniz takririmi bu şflf̂ ild» tadil ediyo-
nım. Telifimin yarınki toplantıda ilk önce gö
rüşülmesini rica ediyorum. Tekrar ^ediyorum, 

— W'— 
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bcuiua teklifim yarinki topiautıdü ilk Önee bu 
husus üzerinde müzakere açılması keyfiyetidir. 

BAŞKAN — Esat Çağa'nın mütalâası üze
rimi söz istiyeıı var mı? (Temennide bulundu 
sesleri) (Teklifini geri aldı sesleri) 

ÇAĞA ESAT — Ben takririmi tadil ediyo-
m a Arkadaşların 'bu saatte bilemem bunu mü
zakereye. tahammülleri var mı,? Pek . zannetnıi*--
yorum. Binaenaleyh ben, yarınki oturumda, ev* 
velâ bu mesele gündeme alırısın diyorum. Yoksa 
teklifimi geri almış değilim. Takririmi tadil 
ediyorum. Hepsi bu kadar. 

BAŞKAN> Burumu, 
ONAT ARtF HİKMET — Efendini, takriri 

veren arkadaş mazur görsünler. Ben takri
rinden bir ışey anlıyasmaıdım. Ve tahmin edi
yorum ki, arkadaşların çoğu da bir şey anla
madılar. Kasıt nedir? Şimdi kanunda tasrih 
edildiği veçhile,...bir Anayasa hazırlayacak bir; 
de »Seçim Kanunu hazırlayacak komisyonlar 
seçiîmiüştir. Bu komisyonlar elbette ki şu seçil
dikleri andan itibaren, daha doğrusu yama
dan itibaren toplanacak Başkan, Sözcü ve 
kâtibini seçecek, vazifeye bağlıyacaktır. Bu
nun dışında bu takrirle müzakere konusu ya
pılmak istenen şey nedir, anlıyaanadim. 

öteki takrirlere gelince; Bütçe Encümenine 
seçilecek!eıin kanun, tarifini yapmıştır. Bu
nun dışındakiler diğer encümenlere seçilecek
lerdir. Temsilciler Meclisinin İçtüzüğü 'kabul 
edilinceye kadar eski Meclis İçtüzüğü ile ic
rayı amel edileceğine göre şu anda yapılacak 
bir şey. yoktur-. Riyaset .Divanı yarınki gün
demi tanzim eder, konuları getirir, .müzakere, 
ederiz'. 

CAĞA ESAT —. Efendini, takririmin 'mahi
yetinin anlaşılmadığını görüyorum, müsaade 
edcı-seııiz iki kelime arz edeyim. 

BAŞKAN — Kanunun 30 ncu maddesi sa
rihtir, anlaşıldı sanıyorum. 

ÇAĞA ESAT . (Devamla) — Arkadaşım an
lamadıklarını söylüyorlar, takriririm bir daha 
okunmasını rica. ediyorum. 

BAŞKAN'.— Takririn bir .kere daha okun
masını tensibediyor musunuz? (Hayır, -hayır 
sesleri) 

Yüksek Meclisin müzakerelerine düzen vere
cek İçtüzük 'tamamlanmadıkça çalışmaların ni
zam ; içinde ' yürütülmesi imkânsızdır.' Onun 

im ö : s 
için her şeyden evvel îçtüzug^a h^rikösa-asi 
ve Yüksek Heyete arz edilme»: lâzımdır. İç
tüzük Meclisin çalışmalarının, müzakerelerinin 
esasıdır, temelidir. Tüfük tasaoT&nm ancak ya
rına hazır olabileceğini arz ettiım 

Bu duruma göre, içtüzüğün ne şekilde ha. 
zırlanmasın! konuşmak üzere y&rm naat 15 tc 
tcplsnmanm uygun olacağına kaaniim.. Bugün 
için başka teklif var mı'? (Yok sesleri) 

BİLGE NECİP —, Söz istiyorum. 
BtOE NECİP— B%üa için gündem bit-

migtir. Bunun dıgındtf beşka bir şey konuşul
ması mevzuubaûbsolamaz. Ancak; diğer korniş* 
yonlârm seçimi de önümüzdeki ırlinlerde bu-
raya gelecektir. Bunun için "bendeniz rica edi
yorum ki; Kiyaset Divanından; 1>ir tebliğle ve
ya burada hatırlatmak suretiyle hangi &t6c&« 
dağlar hangi komisyona girmek istiyorlarsa 
Başkanlığa <bildirsdnlerf Bu suretle Başfcanlrk 
da bir liste 'hazırlamjpb; imkânını elde etmiş 
olur. Böylelikle şimdiden 'l>ir liste ihazıriamrsa 
bu, seçim 'bakımından kolaylık sağlayacaktır., 
Bendeniz teklifimi tekrar edeyita; 'bütün arka* 
daşlar hangi koınisyoonlara girmek istiyörrarv 
sa Başkanlığa (bildirsinler. 

Diğer taraftan, Esai Çağa aıfcadaşamrz tekld-
fini âdeta geri alınmış olduğuna göre bugün 
burada müzakere yapılmasma lüzum yoktur. 

BAŞKAX — Oma/ İbrahim Saffet, 
OMAY İBBAÎÖM SAFFET -~~ Muhterem 

arkadaşlar, kanaatimce' Esat Çağa arkadaşımız 
(haklıdır. Müsaade ederseniz arkadaşıma hak 
verebilmek için kanunun 30 ncu ıttaddesini öku-
yayım. (Temsilciler Meclisi ve yukariki mad
dede sözü geçen komisyonlar Anayasa ile Se
cim Kanununu gecikmeden görüşülmesini ve 
kabulünü sağlıyacak çalışma esasları ile usul' 
lerini ' derhal karara nâğlar...) 

Bu maddeye göre takrir saihibi arkadaşımız 
haklıdırlar. Kanunun maksadı şu «kadar çalışıl
sın, haftada bu kadar çalışılsın diye ibâzı mev
zuları tesfhit etmiştir. Kendileri de yarma tâli* 
kmi rica ettiklerine' güre yarın müstaceliyetle' 
göıiişülmesini l>endeniz de teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Yaşar Engin, 
ENGİN YAŞAR ^Muhterem arkadaşlar, 

biraz evvel konuşmuş olan arkadaşımız, encü
menlerin seçiminden bahsetti. Encümenlere seçi
lecek arkadaşların adaylıklarım koymasını. 

ir— 
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isimlettniû Riyaset Öivanraa bildirilmesini, Rı- | 
yaset Divanının lâzımgelen işlemi yapmasını is
tedi. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel İçtüzüğün ha- I 
sırlanması, kabul edilmesi lâzımdır. Temsilciler 1 
Meclisinin yeni İçtüzüğüne göre ne gibi encü- I 
menlerin kurulacağı, kaçar kişiden ibaret ola- i 
eağı tesbit edilmelidir! Bu olmadıkça, arkadaşı- I 
mızra bu şekildeki teklifleri yerinde değildir, 
ileride görüşülmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Turan Güneş, 
GÜNEŞ TURAN ~ Muhterem arkadaşlar; 

30 ncu madde hakkında, ve Esat Çağa'nm tak-
rirî hakkında naçiz noktai nazarımı belirtmek 
isterim. 

Temsilciler Meclîsi, bu yukarıM maddede 
sözü geçen komisyonları yani Seçim ve Ana
yasa 'komisyonları, Anayasa ile Seçim Kanunu
nun gecikmeden görüşülmesini ve kabulünü 
bağlıyacak esaslarla -usulleri derhal karara 
"bağlar. Bendenizin btt maddeden anladığım; 
bu Meclisin çalışma esasları ve usulleri İçtü
zükte bulunacağına göre Yüksek Meclisinizin 
derhal Meclis İçtüzüğünü müzakere ve kabul 
etmesi ve o İçtüzükte de Seçim Kanunu ve 
Anayasayı mümkün olan süratle mükemnıelen 
çıkarmak için bâzı esâslar kabul etmesi Ben 
maddeden (bunu anlıyorum. Çünkü Meclis ça
lışmaları derken; dikkfat buyurulursa kanun 
sadece Temsilciler Meclisinden değil Yüksek 
Meclisçe kabul edilmiş olan Anayasa ve Seçim 
kanunlarının prensiplerinden bahsediyor. Bit
tabi! bu kanunlar da seçeceğimiz \ Anayasa ve 
Seçim Komisyonlarında müzakere 'konusu ola
caktır. Binaenaleyh Anayasa ve Seçim komis
yonları Anyasayı ve Seçim Kanununu nasıl ha-
zırlıyacaklanna dair olan esasları ve prensip
leri evvelâ tesbit edip kanun metnini hazırla
madan evvel Yüksek Meclis İçtüzüğünün hazır- < 
îanması İcabeder, bu İçtüzüğün emir ve direk
tifleri dairesinde de çalışmalarını yapar. Hulâ
sa olarak arz edeyim; evvelâ İçtüzüğün müza
kere ve kabulü ile bu esaslar dairesinde Ana
yasa ve Seçim Kanunlarının bir an evvel çık
masını %eminen komisyonların çalışmasıdır. Zan
nediyorum ki; 30 ncu madde Esat Çağa arka
daşımızın arzulanın yerine getirmek için kâ
fidir. 

Râyasetin sözlerine göre bu teklif zaittir. 
Endişe edecek bir husus (kalmamıştır. I 

İMİ . b :;S 
AKSOY MUAMMER — Muhterem arka

daşlar, Esat Çağa'mn teklifi- prensip itibariy
le doğrudur. Turan Güneş'in sözleri de doğ
rudur. Yalnız bir güçlük kalmaktadır. Onu 
arz .edecteğiııı. 30 ncu mafddedeki maksat ne-
dfir? 

Kurucu Mecüsin bâzı vazifeleri vardır. Bu
gün için, bir Anayasanın ve bir Seçim Kanu
nunun hazırlanması bunların bitirilmesidir. Da
ha birinci günden işte sürat göstermek için bu hü
küm korumuştur. İçtüzüğün dışında bir karar
la bu iş ele alınabilir. Orftada bir Anayasa ma
hiyetinde bir hüküm vardır. İlkin bunujLi hal
ledilmesi oüdan sonra da İçtüzük ile nasıl dü
zenleneceği hususunda 'karar verilmesi lâzım
dır. 

Bu komisyonların çalışına tarzım ya Umumi 
Heyet tesbit ekler, veya İçtüzük ile tesbit edi
lir, veyahut da Komisyona bırakır. Yajü Cis
men ve kısmen ve yine kısmen. Bu thusûfeta 
bir prensip kararıma varıp ondan sonra İçtü
zükle kabul etmek dolayısiyle büyük bir kıs
mını zaten halletmiş olur, bir kısmını Ikorajs-
yona bırakır. İsterse bunun dışında da baş
langıçta veya zaman, zamran çalışma tarzı hu
susunda bir karar ittihaz edebilir. Benimi bu 
madJdeden ainladığım mâna budur. Ve formüle 
ederken de bu madde bu mânada olarak for
müle edilmiştir. 

Binaenaleyh neticeye bağlarsak : Bana öyle 
gelir ki; en pratik yol şudur; yarınki top
lantıda Anayasanın bu hükmü yerine getirilir, 
daha evvel arkadaşlar düşünerek, konuşarak 
bir karara varırlar. Muayyen hususlarda tek
lifler varsa onlar da yapılır, kısa bir müzakere
den Sonra çıkar. Bendenizin anladığıma göre 
İçtüzükte Anayasa komisyonlarının çalışma tar
zı hakkında bir hüküm vardır. Onun dışındaki 
maddeler karara bağlandıktan sonra İçtüzük Ko
misyonunun seçimine ve müzakereye geçilir. Bi
naenaleyh her iki teklifi de telif etmek mümkün
dür. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 

ÖZMEN HALİL — Muhterem arkadaşlar, 
30 ncu madde Anayasa ile Seçim Kanunu komis
yonlarının derhal toplanmasını âmirdir. Vâzu 
kanun bunu bu şekilde anlamıştır. Arkadaşım 
daha evvel İçtüzük hükümlerinin görüşülmesi 
ve karara bağlanmasını arzu ettiklerini ifade 
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©ttİİer. Böyle olunca bundan evvel Kurucu Mec
lîs İçtüzüğünün hazırlanması ve,onun çıkmasın
dan sonra Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün ha
zırlanması lâzımdır. Biliyorsunuz ki, münfesih 
Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü halen yürür
lüktedir. Hükümleri devam etmektedir. 

Bu iki komisyonun çalışmaya başlamaları 
için İçtüzük hazırlamaya vaktimiz var mı? Yok. 
Biz biran önce Anayasa ve Seçim kanunları üze
rinde çalışmaya başlamalıyız. 

Binaenaleyh bu kanunun 29 ye 30 ncu mad
delerindeki «derhal» kelimesinin koyduğu pren
sip, Anayasa ve Seçim kanunlarını hazırlıyacak 
komisyonlara seçilecek arkadaşlanmızın, halen 
mer'i olan Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne gö
re ayrı ayrı odalarda toplanmalarını, kendi baş
kanlarını, başkan yardımcılarını, kâtipleri seç-: 
raek suretiyle vazifelrine başlamalarını âmir ol
duğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşım Esat Çağa Bey de bu, 
şekilde bir takrir verdiler. Ve buraya geldikleri 
zaman saatlerine baikaraik vaktin geçtiğini, onun 
için bugün toplanmanın mümkün olmadığını bu
yurdular. Arkadaşlar bunu bu şekilde anlamış
lardır. Ben Muammer Aksoy'un kanaatinde
yim. O ise, yani Çağa ise tamaımen aksi anlıyor. 
İçtüzük yapılmadan, mer'i İçtüzüğe göre Seçim 
ve Anayasa komisyonlarının derhal işe haşlama
sı. Ben bunu böyle anlıyorum. 

BAŞKAN" —• Buyurunuz. 
KURUTLUOĞLU SAHİR — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz bir usul mevzuu üzerinde 
mâruzâtta bulunacağım. 

Riyaset Divanına tevdi edilmiş iki takrir var. 
Bunlardan bir tanesi Kurucu Meclis Anayasası
nın 30 ncu maddesine göre derhal müzakereye 
geçip; usullerin tesbitine mütedairdir. Diğeri de 
10 . 1 .1961 saat 15 te İçtüzük müzakeresine 
başlamak üzere bu mevzuun gündeme alınma
sına ait takrirdir. Mesele Anayasa ve Seçim 
komisyonlarının çalışıp çalışmaması mevzuu de
ğildir. Mesele usullerin tâyiini, çalışma tarzının 
tesbitidir. Bunun için İçtüzük Komisyonu mari
fetiyle tesbit edildikten sonra bu hususun umumi 
müzakere ile laaSrara bağlanması icabetler. Bina-
enialeyh Heyeti Aliyenizdem rica ediyorum, bu 
iki takrir okunsun. Bunun faydası vardır. Heyeti 
Celile takrirleri kabul ederse; ona göre muamele 
yapılır, yahut bir komisyon kurulur, İçtü- l 
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züğün hasırlanması vazifesi verilir. Bunun için/ 
derhal karara bağlanması icabeder. Meselenin 
halledilmesinde fayda vardır. 

Anayasa Komisyonu, Seçim Komisyonu der
hal toplanacak, Balkanlarını, Başkan Yardım
cılarım ve sözcülerini seçeceklerdir. Usulü dai
resinde bu işin halledileceğine inanıyorum. Bu 
itibarla, en aykırı tejklif zannederim ki bir ko
misyona havalesi teklifidir. Riyasetçe ilk defa 
bunun reye vaz 'edilmesini), kabul edihnediği 
takdimde ikinci takririn reye . konmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN—- Şefik İnan. 

İNAN ŞEFlk — Muhterem arkadaşlar, Ku
rucu Meclis Teşkili hakkındaki Kanunun 29 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasını okuyorum: «Komis
yonlar derhal toplanarak Başbaai, Başkanvcklİi 
vo sözcülerini seçerler.» 

Yeni seştiğimiz iki komisyon:bir başkan bir. 
Başkanvekiii ve sözcülerini seçme durumunda 
bu 29 ncu maddeye göre. 

30.ncu maddede TemsiLcileı* Meclisi ve yuka
r d a maddede sözü geçen komisyonlar yani şim
di seçilen iki leomisyon, hem Temsilciler Meçli
si Heyeti Umumiyesi hem de iki komisyon bir 
şey yapmak durumundadır derhal. O da şudur : 
Çalışma esaslariyle usullerini derhal karara bağ
lamak. Hem Temsilciler Meclisi, Heyeti Umumi
ye, çalışma usulünü karara bağlıyacak, hem de 
komisyonlar çalışma usullerini karara bağlıya
cak, bu metne göre. Çalışma usulünden kasıt ne
dir? Mütaakıp fıkrayı okuyorum : İlgili komis
yonca Anayasa ve Seçim kanunlarının tama
men veya kısmen Temsilciler Meclisi Genel Ku
ruluna gönderilmesinden itibaren bunların gö
rüşülmesine başlanır. Yani Temsilciler Meclisi 
Umumi Heyet, olarak şimdi bunun devamı olan.. 
yarınki celsede şöyle bir karar vermek duru
mundadır. Diyecek k i ; Anayasa üzerinde tetki-
katmı yap, bana parça parça gönder, vatandaş 
hak ve hürriyetleri kısmını bitirir bitirmez bana 
gönder, siyasi haklar kısmını bitirir bitirmez ba
na gönder, Cumhurbaşkanlığı hak ve salâhiyet : 

1 erini bitirir bitirmez bana gönder, Anayasayı 
parça parça bana gönder. Bu iş olmazsa tümünü 
hazırla bana getir demek durumundadır. İlgili 
komisyon; Anayasa ve Seçim kanunlarını tama
men veya kısmen bunların görüşülmesine Mec
lise gönderilmesinden itibaren başlanır. Sürati 
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iemin için parça parça, bahis bahis hazırlanma
sı ve kabulü düşünülmüştür. Hangi usulü seçe-
ceksek bunu burada kararlaştırıp gerekli direk
tifi komisyonlara vermek durumundayız. Ben 
böyle anlıyorum. 

ARTUS ÂMÎL — Muhterem arkadaşlar, Ka
nunun 29 ncu maddesi ile 30 ncu maddesini bir
likte mütalâa edersek durumun biraz farklı ol
duğunu kabul etmek zarureti ile karşıkarşıya 
kalırız. 29 ncu maddenin son fıkrasına göre ko
misyonlar derhal toplanır, Başkan, Başkanveki-
Ii ve sözcülerini seçerler hükmü konmuştur. Bu
nu takibeden 30 ncu maddede «Temsilciler Mec
lisi ve yukarıki malddede sözü geçen komisyonlar 
Anayasa ve Seçim Kanununun gecikmeden gö
rüşülmesini ve kabulünü şağlıyaçak çalışma esas
ları ile usullerini derhal karara bağlar, diyor. 
Burada bu hükmü şöyle anlamak zarureti var: 
Anayasa Komisyonu ve Seçim Komisyonu der
hal toplanır. Başkanını, başjkanvekilini ve söz
cülerini seçer. Ve gene bu komisyonlar Anaya
sa ve Seçim Komisyonu her iki kanunu yani Se
çim Kanunu ile Anayasa Kanununu gecikmeden 
bir neticeye bağlanması ve çıkarılmasını temin 
edecek esâsları kendi bünyeleri içinde yani ko
misyonları içinde tesbit ederler ve karara bağ
larlar. Komisyonlar çalışmaya başlar. Birisi 
Anayasa diğeri Seçim Kanununu hazırlar. Ve 
gene aşağıdaki fıkrada Anayasayı tamamen bi
tirdikten sonra Temsilciler Meclisine verilmiye-
ceği, parça, parça, kısımlar hâlinde Temsilciler 
Meclisine gönderileceği hükmü esasen (kanunda 
yer almıştır. Bunun için ayrıca Temsilciler Mec
lisinin karar vermesine lüzum yoktur. (Veya, 
var sesleri) İlgili komisyonca Anayasa ve Se
çim Kanunlarının tamamen veya kısmen Tem
silciler Meclisi Genel Kuruluna gönderilmesin
den itibaren bunların görüşülmesine başlanır. 
Bu durum 'karşısında Temsilciler Meclisi, kanun 
kendisine geldikten sonra, bu kanunu süratle 
konuşma için gerekli tedbirleri ittihaz etmek 
vaziyetinde olmalıdır. Binaenaleyh Temsilciler 
Meclisinin şimdiden komisyonları seçip birtakım 
kararlar almak durumunda olmadığını kabul 
etmek icabeder, bu şekilde kabul edilmesi lâzım
dır. Esasen bu husus da maslahata daha uygun
dur zannediyorum. İçtüzük yapılırken İçtüzük
te bu komisyonların mesaisi hakkında umumi 
mahiyette maddeler konabilir. Fakat bunun di-
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şında birtakım müzakereler icabedebilir. Ana
yasa Komisyonu şöyle çalışmalıdır, denebilir. 

Bu vazife Anayasa ve Seçim komisyonlarına 
verilmiştir. Onlar bu vazife ile müfcelleftider. 
Kanun Temsilciler Meclisine geldiği zanuan Mec
lisin de vazifesi vardır. 

EĞİN YAŞAR — Usul haManda konuşa ca
ğım, efendiim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EĞİN YAŞAR — Muhterem arkadaşlar, bu

günkü gündemi bitirdik. Muhterem Esat Çağa 
arkadaşımız bir takririni müzakereye koymuş 
bulunuyor. Esatt Çağa takririni geri aldığını ifa
de etti. ( «Geri almadı, tehirini istedi» sesleri) 
Yahut, arkadaşların dediği gibi, tabirini istemiş. 
Bugün için bu takririn konuşulması yersizdir, 
mesnetsizdir. Anayasa ve Seçim komisyonlarının 
seçimi yapılmış, usulün tesbiti için yarın ımüza-
ıkerelerin açılacağını Riyaset ifade etmiş bulun
maktadır. Teklif sahibinin de isteğine uyularak, 
takririn müzakeresinin tehir edildiğine göre, İni 
hususta müzakere esasen açılmamış demektir. 
Buna göre muamele yapılmasının icaibedeceği ka
naatindeyim. (Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayeti hususunu reye koyma

nızı Yüksek Riyaset Divanından işbu takrirle di
leriz. 

Dr. İsmail Uluıtaş Rauf Gökçen 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okuyoruz. 
(Aiksoy Muammer ve YetMn Nnviıt'in birinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu iki arkadaşın ikinci takri

rini de tekrar okutuyorum. 
(Aksoy Muammer ve Yetkin Nüvit'in ikinci 

takriri tekrar okundu.) 

2. — İnan M. Rauf ve dört arkadaşının, İn-
kılâptan bu yana gösterdikleri anlayış ve tutum
larından dolayı Meclisin basına teşekkür ve tak
dirlerinin Başkanlıkça duyrulması hakkındaki 
önergem 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, okutu
yorum. 

Meclis Yüce Başkanlığına 
Tahakküm ve ihtiras idaresinin memlekette 

yayılmak temayttlü göstermek istediği andan 
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ıtibai'eln, milletin dikkat ve şuurunu uyanık 
bulundurmak için her çeşit tehdit, tehlike ve 
zulme göğüs gererek savaşan Türk basını, bü
tün Türk aydınlarına düşen görevi tam ölçü
sünde başarmaktan tor an ayrılmadı.. Yıllarca 
bütün yıMırma güçleri basın üzerinde toplan
mış, tecavüz ve ızdırabm her çeşidi Atatürk
çü basının - en gencinden en yaşlısına kadar -
bütün mensuplarının tabiî bir kaderi olmuştur. 

Bugün de ımilletimize' en lâyık idarenin ku
rulması amacında bütün varlığı ile çalışan ül
kücü ve kahraman Atatürk'çü basımımıza Mec
lisimizin takdir ve tebrik duyguları ile selâm
larının Yüksek Başkanlıkça duyurulması için 
bu teJdiifknizin Yüiksek Meclise arzına delâletle
rini saygılarımızla rica ederiz. 

M. Rauf İnan M. Lûtfi Engin 
•Reşat Tardu Ahmet Atılgan 

Halil Akyavaş . 

BAŞKAN — İçtüzük tasarısının yarın ft&at 
.15 t e kurulacak bir komisyona verilmesi hak
kındaki takriri reylerinize arz -ediyorum. Ka
bul edenler... E'tmiyenler.., Kabul edilmiş'ttif. 

Arkadaşlar, şimdi Anayasa Komisyonu üye
lerinden Ragıp Sarıca *nın bir takriri vardır, 
okutuyorum. 

L9Ö1 O : S 
Yüksek Ba§kanİı&a 

Anayasa Komisyonunun 10 Ocak Salı guau 
saat 11 de toplanacağının Genel Kumla aramı 
saygılarımla rica ederim. 

Ragıp Sanca 

TEZ HASAN — Takrir ürerinde söz isliyo
rum, 

BAŞKAN — Takrir değil, tebliğdir. 

TEZ HASAN — Ragıp Sarıca'nın takriri 
üzerinde konuşacağım. Yüksek Meclisi işgal 
ediyorlar. Komisyonun reisi değil, ne hakla 
takrir veriyor? 

BAŞKAN — Bir de bütçe ç^drşmalarnuH ya
rınki gündeme alınması hakkında bir teklif Var
dır. («Gündem tanzimi size aittir» sesleri) 

Riyaset Divanı gereken işlemi yapacaktır. 
Gazetelere teşekkür edilmesine dair okunan 

takririn de gereği Başkanlık Divanınca nazarı 
dikkate alınacaktır. 

Gündemde başka madde yoktur. Yarın saat 
15 te toplanıp İçtüzük ve usul meselelerini mü
zakere etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 


